รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน
(Village Development Report : VDR)

บ้านป่าไร่ หมู่ที่ 14 ตาบลหนองแหน
อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

จัดทาโดย สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา

คานา
รายงานการพัฒนาตาบล (Village Development Report : VDR) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล โดยรวบรวม
ข้อมูลจาก จปฐ. กชช2ค. ข้อมูลสาระสนเทศ และแผนพัฒนาหมู่บ้านของบ้านป่าไร่ หมู่ 14 ตาบลหนองแหน
อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดทาขึ้นเป็นรูปเล่ม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน การจัดเวที
ประชาคมร่วมกับภาคีการพัฒนา เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาตาบลในอนาคต สรุปเป็นรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน
เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล เผยแพร่ สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ องค์ ก ารปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน
นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและบริหารจัดการตาบลต่อไป
คณะผู้ จั ด ท าขอขอบคุ ณ ผู้ น าชุ ม ชน คณะกรรมการหมู่ บ้ า นและผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทุ ก ท่ า นที่ ช่ ว ยกั น
วิเคราะห์ข้อมูล และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทารายงานการพัฒนาหมู่บ้าน จนเสร็จสมบูรณ์
โดยหวังเป็ น อย่ างยิ่ งว่ารายงานการพัฒ นา หมู่บ้านฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ อ่าน ผู้ที่ส นใจและผู้ เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาหมู่บ้าน

นายรพีพัฒน์ ยวงสุวรรณ
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
วันที่ 21 สิงหาคม 2560

รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (Village Development Report : VDR)
บ้านป่าไร่ หมู่ที่ 14 ตาบลหนองแหน อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน

1.1 ประวัติหมู่บ้าน
ตั้งขึ้น เมื่อประมาณ พ.ศ. 2460 สภาพเดิมของหมู่บ้านนี้เป็นป่าละเมาะเต็มไปด้วย
ต้นไม้เล็กใหญ่ ปกคลุมอยู่ พื้นที่สูงๆ ต่าๆ ดินดาร ประชากรได้ช่วยกันทาลายป่าไม้เป็นที่ทาไร่
พร้อมกับได้จับจองเป็นที่อยู่ที่อาศัยและส่วนใหญ่เป็นที่ทาไร่ ด้วยเหตุนี้จึงเรียกว่า “บ้านป่าไร่”
ประชากรส่ ว นใหญ่ มี เ ชื้ อ สายลาวอพยพมาจากเวี ย งจั น ทร์ วิ วั ฒ นาการของหมู่ บ้ า นนี้ ตั้ ง แต่
เริ่มตั้งจนถึงปัจจุบัน เดิมเป็นป่าละเมาะ บัดนี้ประชากรเพิ่มขึ้นจึงถางฟันตัดต้นไม้ป่าผากให้เตียน
เป็นที่อยู่ที่อาศัยที่ทามาหากินดังที่ได้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้
1.2 พื้นที่การปกครอง ประมาณ 1,310 ไร่
- พื้นที่ทานา จานวน 200 ไร่
- พื้นที่ทาไร่ จานวน 80 ไร่
- พื้นที่ป่าผากชุมชน จานวน 92 ไร่

1.3 อาณาเขตติดต่อ
- ทิศเหนือ
- ทิศใต้
- ทิศตะวันตก
- ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

หมู่บ้านโคก (หมู่ที่ 9 ตาบลหนองแหน)
คลองชลประทานท่าลาด
คลองชลประทานท่าลาด
ตาบลท่าถ่านและตาบลเกาะขนุน

1.4 ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่มีทั้งสูงๆ ต่าๆ ดินดารแข็งเป็นบางส่วน
1.5 จานวนประชากร จาแนกตามช่วงอายุในข้อมูล จปฐ. 2560

แผนภูมิแสดงจำนวนประชำกรจำแนกตำมช่ วงอำยุใน จปฐ 2560
บ้ ำนป่ ำไร่ หมู่ท่ ี 15 ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสำรคำม
2%1% 7%
1% 5%

16%

11%

17%

13%

27%

0-2 ปี

3-5 ปี

6-12 ปี

13-14 ปี
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1.7 อาชีพหลัก/อาชีพรอง
อาชีพหลัก ได้แก่
รับจ้างทั่วไป
อาชีพรอง ได้แก่
เกษตร-ทานา

จานวน 253 คน

( 70.08 % )

จานวน 26

( 7.20 % )

คน

1.8 รายได้เฉลี่ยระดับหมู่บ้าน
รายได้เฉลี่ยบุคคล (บาท/คน/ปี)
คือ 86,592.80 บาท
รายได้เฉลี่ยครัวเรือน (บาท/ครัวเรือน/ปี) คือ 276,637.17 บาท
ครัวเรือนยากจน (รายได้ไม่ถึง 38,000 บาท/คน/ปี)
ไม่มี
1.9 จานวนกลุ่มกิจกรรม / อาชีพ / องค์กร
1. กองทุนหมู่บ้าน
เงินทุน 1,600,000 บาท
2. กองทุน กข.คจ.
เงินทุน
280,000 บาท
3. กองทุนพัฒนาสตรี เงินทุน
20,000 บาท
4. กลุ่มบทบาทสตรี เงินทุน
บาท
5. กลุ่มอนุลักษณ์ป่าฯ เงินทุน
บาท
6. กลุ่มผู้ใช้น้า
เงินทุน
บาท

สมาชิก 55 คน
สมาชิก 56 คน
สมาชิก 9 คน
สมาชิก 5 คน
สมาชิก 250 คน
สมาชิก 50 คน

1.10 กองทุนในหมู่บ้าน
1. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีงบประมาณ
2. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีงบประมาณ

บาท
บาท

200,000
1,600,000

1.11 การคมนาคม
เดินทางเข้าหมู่บ้าน ใช้ถนนสายคลองชลประทานลาดยางตลอดสาย ถนนภายในหมู่บ้าน
มี 3 เส้นทาง ทางคอนกรีต 2 สาย ทางถนนลูกรัง 1 สาย หมู่บ้านห่างจากอาเภอพนมสารคาม
ประมาณ 9 กิโลเมตร
1.12 สถานที่สาคัญ
ศาลาประชาธิปไตย ใช้เป็นที่ทาการกองทุนหมู่บ้าน, ที่ทาการกองทุน กข.คจ. และศูนย์
ประสานองค์กรชุมชนของหมู่บ้าน รวมทั้งใช้เป็นที่ประชุมกลุ่มต่างๆ และศูนย์เรียนรู้ของหมู่บ้าน

1.13 แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
1. คลองชลประทาน ใช้น้าทาการเกษตร
2. ป่าผากชุมชน เป็นแหล่งรายได้ของคนในหมู่บ้านโดยชาวบ้านป่าไร่จะหาหน่อไม้ , เห็ด
และเก็บของป่ามาจาหน่ายทาให้มีรายได้เสริม
1.14 สถานที่ท่องเที่ยว/บริการและร้านอาหาร
หมู่ที่ 14 บ้านป่าไร่ มีป่าชุมชนอยู่ในพื้นที่เป็นป่าผาก ซึ่งมีพื้นที่เป็นบริเวณกว้างมาก ซึ่ง
ทางองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแหน ได้ออกประกาศเป็นป่าชุมชนอนุรักษ์และ ทาถนนรอบ
ป่าชุมชนเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมป่าอนุรักษ์แห่งนี้ได้สะดวกขึ้น
1.15 ข้อมูลการเมือง / การบริหาร
ผู้นาชุมชน
นายสาเลา
ธรรมะ
นายแดง
วรวิสันต์
นายจร
เนาวโอภาส
นายสมศักดิ์ เนดนาต
นางประคอง สมาน
นางชม้อย
น้อยดี
นายจรูญ
บุญมี
นางอรุณรัตน์ เนาวโอภาส
นางจินต์
สมศรี
1.16 รายชื่อทีมปราชสัมมาชีพ
นายสาเลา
ธรรมะ
นางณัฏฐกานต์
เนาวโอภาส
นายแดง
วรวิสันต์
นายจร
เนาวโอภาส
นายสมศักดิ์
เนตนาต

ผู้ใหญ่บ้าน
ตาแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ตาแหน่ง สมาชิก อบต.
ตาแหน่ง สมาชิก อบต.
ตาแหน่ง ประธาน อสม.
ตาแหน่ง อาสาพัฒนาชุมชน
ตาแหน่ง ประธานกองทุนหมู่บ้าน
ตาแหน่ง อาสาพัฒนาชุมชน
ตาแหน่ง ประธานพัฒนาสตรี

1.16 คณะกรรมการหมู่บ้าน
นายสาเลา
ธรรมะ ตาแหน่ง รองประธาน
นางแดง วันโพสพ
ตาแหน่ง รองประธาน
นายสมศักดิ์ เนดนาต ตาแหน่ง กรรมการ
นายวิชา นพตากูล
ตาแหน่ง กรรมการ
นางประคอง สมาน ตาแหน่ง กรรมการ
น.ส.จาเนียร โพธิราช ตาแหน่ง กรรมการ
นางจินต์ สมศรี ตาแหน่ง กรรมการ
นายจรูญ
บุญมี ตาแหน่ง กรรมการ
นางระเบียบ วัยเจริญ ตาแหน่ง กรรมการ
นายเอิบ วันโพสพ
ตาแหน่ง กรรมการ
นางสมร เนาวโอภาส ตาแหน่ง กรรมการ
นางอัมไพย
วรสูตร ตาแหน่ง กรรมการ
นางส้มลิ้ม
นันทสูรย์
ตาแหน่ง กรรมการ
นางสมพงษ์
นพตากูล
ตาแน่ง กรรมการ
นายฉลอง
พิทักษ์สงคราม ตาแหน่ง กรรมการ
นายอานวย
นพตากูล
ตาแหน่ง กรรมการ
นางอรุณรัตน์ เนาวโอภาส ตาแหน่ง กรรมการ/เหรัญญิก
นายจร เนาวโอภาส ตาแหน่ง กรรมการ/เลขานุการ

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูล
2.1 การวิเคราะห์สวอต (SWOT Analysis) หรือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในหรือสภาพแวดล้อมภายใน (S และ W) จะทาให้หมู่บ้านทราบถึง
ความสามารถหรือความเป็นตัวตนของหมู่บ้าน
จุดแข็ง (S)
คือ ศักยภาพความสามารถหรือข้อเด่นของหมู่บ้านมาเทียบกับหมู่บ้านอื่น
1. มีกลุ่มที่เข้มแข็ง
2. ผู้นาองค์กรเข้มแข็ง พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
3. ชาวบ้านให้ความร่วมมือดี
4. มีวัด โรงเรียนอยู่ในหมู่บ้าน
5. มีแหล่งเงินทุนภายในหมู่บ้าน
จุดอ่อน (W) คือ ลักษณะหรือข้อด้อยของหมู่บ้านเมื่อเทียบกับหมู่บ้านอื่น
1. ไม่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน
2. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
3. การกระจายข้อมูลข่าวสารยังไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกหรือสภาพแวดล้อมภายนอก (O และ T) จะทาให้หมู่บ้านทราบถึง
โอกาสและอุปสรรคการทางานของหมู่บ้าน
โอกาส (O)
1. การคมนาคมสะดวก
2. ชาวบ้ า นให้ ค วามร่ ว มมื อ ดี พร้ อ มที่ จ ะเรี ย นรู้ สิ่ ง ใหม่ ๆ ที่ จ ะพั ฒ นาหมู่ บ้ า นจาก
ส่วนราชการหรือผู้นาหมู่บ้าน ที่มาให้การเรียนรู้
3. มีคลองชลประทานไหลผ่าน น้าเพียงพอตลอดปี
อุปสรรค (T)
1. ส่วนราชการและท้องถิ่นมีงบประมาณสนับสนุนจากัด
2. ขาดการขยายผลของแหล่ ง เงิ น ทุ น ภายในหมู่ บ้ า นในเรื่ อ งการเพิ่ ม สมาชิ ก หรื อ
เพิ่มเงินออม
2.2 วิสัยทัศน์ (ทิศทางการพัฒนา) หรือ Dream
“เป็นหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้และน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจการพัฒนา
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนให้เกิดประโยชน์อย่างทั่วถึง
พัฒนาด้านเศรษฐกิจให้เกิดอาชีพและการกระจายรายได้ในชุมชน
พัฒนาด้านสังคม , การเมือง และ การปกครอง ผ่านการดาเนินกิจกรรมโดยกลุ่มต่างๆ
พัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรม และ ประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

พัฒนาด้านสาธารณสุข ผ่านครัวเรือนรักษาความสะอาด
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดย ปรับปรุงภูมิทัศน์ (ป่าชุมชน) ,บ่อลูกรังเก่า , การ
ตรวจสอบคุณภาพบ่อบาบัดขยะ (ม.12) เพื่อให้ถูกสุขลักษณะ
2.3 จุดมุ่งหมายการพัฒนาชุมชนป่าไร่ หมู่ที่ 14
ด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีอาชีพมีรายได้มีความมั่นคง
ทางสั งคมและเป็ น แหล่ งเศรษฐกิจ โดยมีส าธารณูปโภคสาธารณู ปการอย่า งเพียงพอและทั่ว ถึงโดยควบคุ ม ให้
สอดคล้องกับระบบผังเมืองและมีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของชุมชน
ด้านสังคม เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการศึกษาและมีการพัฒนาความรู้คู่
คุณธรรมมีจิตสานึกในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนรวมทั้งคนในสั งคมมี
จิตสานึกที่ดีในการร่วมคิดร่วมทาด้วยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนักการเมืองผู้นา
ท้องถิ่นมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของประชาชนโดยยึดหลักการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล รวมทั้งร่วมรับผิดชอบตนเองและครอบครัวสามารถดารงชีวิตอยู่ได้ในสังคมจนกลายเป็นสังคมเข้มแข็ง
ต่อไป
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักและมี
จิตสานึกที่ดีมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
คงอยู่ต่อไปในอนาคต

2.4 การสารวจข้อมูล จปฐ. 2560
จากการส ารวจข้ อ มู ล ความจ าเป็ นพื้ น ฐาน (จปฐ.) ปี 2560 บ้ า นป่ า ไร่ หมู่ ที่ 14 ต าบลหนองแหน
อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พบข้อมูลดังนี้

จากการสารวจข้อมูล จปฐ. 2560 พบว่า หมู่บ้านป่าไร่ ตกตัวชี้วัดที่ 23 (การเก็บออมเงิน) 24 (การดื่มสุรา) และ
25 (การสูบบูหรี่) เป็นส่วนใหญ่

2.5 การสารวจข้อมูล กชช. 2 ค. ปี 2560
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค.) ปี 2560 บ้านป่าไร่ หมู่ที่ 14 ตาบลหนอง
แหน อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดระดับการพัฒนาอยู่ในระดับ 2

จากการดูสภาพปัญหาของข้อมูล กชช.2.ค. ปี 2560 บ้านป่าไร่ หมู่ 14 ตาบลหนองแหน อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถสรุปได้ดังนี้
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีปัญหาในเรื่องที่ดินทากิน น้าดื่ม และการติดต่อสื่อสารตามลาดับ
ด้านสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ มีปัญหาทุกตัวชี้วัด
ด้านการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน มีปัญหาในเรื่องการรวมกลุ่มและการเข้าถึงแหล่งทุน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีปัญหาเรื่องคุณภาพน้าและการปลูกป่าไม้ยืนต้น
ด้านความเสี่ยงของชุมชนและภัยพิบัติ มีความเสียงเล็กน้อย
ด้านความรู้และการศึกษามีปัญหาในเรื่องการได้รับการศึกษา
2.5 การวิเคราะห์ ข้ อมู ล หมู่บ้ านด้ว ยโปรแกรม Community Radar Analysis diagram (CIA) โดยใช้
ข้อมูลจาก จปฐ กชช2ค. และข้อมูลอื่นๆของบ้านป่าไร้ หมู่ 14
ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาคุณภาพชีวิต

ผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิต

จากการประมวนผลผ่านโปรแกรม CIA พบว่า บ้านป่าไร่ยังมีปัญหาหลักในด้านการพัฒนาด้านอาชีพ และ
การจัดการทุนชุมชน ตามลาดับ

ส่วนที่ 3 แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาหมู่บ้าน
3.1 การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ ,ความต้องการของชุมชน และ แนวทางแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านป่าไร่
หมู่ที่ 14 ตาบลหนองแหน อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้จุดมุ่งหมายหรือความฝัน (Dream) ที่ว่า
“เป็นหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้และน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ดังตารางต่อไปนี้
ที่

ชื่อปัญหา

1

โครงสร้างพื้นฐาน

สาเหตุและปัญหา

วางท่อระบายน้าทั้งหมู่ น้าท่วม,ไม่มีการวางท่อระบาย
น้ าภายในหมู่ ,ชาวบ้ า นไม่ ใ ห้
ที่ดินในการวางท่อ
ขยายประปาหมู่ บ้ า น น้าประปาไม่เพียงพอ
ครอบครัวขยาย
กระแสไฟฟ้าไม่พอใช้ ครอบครั ว ขยายและมีการใช้
ไฟฟ้ามากขึ้น
ไม่มีไฟทางข้างถนน
เกิดอุบัติเหตุ/ความปลอดภัย

2

ความต้องการของชุมชน

แนวทางการแก้ไขปัญหา

ต้องการวางระบบระบายน้า
ภายในหมู่ บ้ า น,และการ
บริจาคที่ดาเนินการวางท่อ
ต้ อ ง ก า ร ร ะ บ บ ป ร ะ ป า
คุณภาพสูงไหลถึงปลายสาย
แรงดันไฟฟ้าไม่เพียงพอต่ อ
ความต้องการ
ขาดไฟทางส่องสว่าง 30 จุด

จัดวางท่อระบายน้ายกหมู่
ติดตั้งประปาแรงดันสูงรุ่นใหม่
ติดตั้งไฟฟ้าจากสองเฟสเป็นสามเฟส

ขอรับการสนับสนุนจาก อบต.ติดตั้ง
ไฟทาง
การคมนาคมไม่สะดวก ทางสั ญ จรส่ ว นมากเป็ น ดิ น ปรั บ เปลี่ ย นจากถนนลู ก รั ง สร้างถนนคอนกรีตยกหมู่
ลูกรัง การสัญจรไม่สะดวก
เป็นถนนคอนกรีต
ด้านเศรษฐกิจและการ
มี อ าชี พ รายได้ และ
การมีงานทา
ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ มี รายได้ไม่เพียงพอ
อ ย า ก มี อ า ชี พ เ ส ริ ม เ พิ่ ม ฝีกอบรมอาชีพทาดอกไม้จัน ,ไอศรีม
รายได้น้อย
รายได้
,นวดแผนโบราณ,กุนเชียง
ข้าวราคาแพง ,ชาวบ้าน ข้าวเปลือกราคาแพง
มีโ รงเรือนและเครื่องมือใน โรงสีข้าวชุมชนบ้านป่าไร่
ไ ม่ ไ ด้ บ ริ โ ภ ค ข้ า ว มี
การสีข้าว
คุณภาพราคาถูก
การแปรรูปผลิตผลจาก คนว่างงานไม่มีงานทา
การเพิ่มมูลค่าจากป่าชุมชน จั ด ตั้ ง กลุ่ ม แปรรู ป ผลิ ต ผลจากป่ า
ป่าชุมชน
ชุมชน

ที่
3

ชื่อปัญหา

สาเหตุและปัญหา

ความต้องการของชุมชน

แนวทางการแก้ไขปัญหา

ด้านสังคม , การเมือง,
การปกครอง
การรวมตั ว เกษตรกร ราคาของทางการเกษตรราคา ต้ อ งการจดแจ้ ง เป็ น ชมรม จัดตั้งชมรมกลุ่มชาวนา
เพื่ อ จั ด ตั้ ง ชมรมกลุ่ ม แพง
เพื่อต่อรองราคาสิ นค้ า ทาง
ชาวนา
การเกษตร
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ขาดแหล่งเรียนรู้ชุมชน
อบต/พช/ชุมชน
จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อรวบรวม
ภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ชุมชนใน
ด้านต่างๆ
สารวจที่
การบุกรุกที่สาธารณะ
ต้องการทราบอาณาเขต
ให้ จนท.รางวัด อบต.ออกสารวจกับ
สาธารณประโยชน์
ชัดเจน
ผู้นาชุมชน
การกาหนดเวลา
การออกมาในยามวิกาล
กาหนดขอบเขตและ
ขึ้นทะเบียนแรงงานน,จัด จนท.
แรงงานต่างด้าวในยาม
ระยะเวลาในการสัญจร
ตรวจดูแลหมู่บ้าน,อบรมให้ความรู้
วิกาล
ความเข้าใจกฎหมายไทย
ละเลิกอบายมุข
ข้องเกี่ยวกับอบายมุข
ห่างไกลอบายมุข ,และ
การละเลิกอบายมุข วิทยากรให้
วิธีการ
ความรู้และโทษอบายมุข
ด้านการศึกษา /
4 วัฒนธรรม
ประเพณี
จัดปริวาสกรรม
ชาวบ้าน/เยาวชน ไม่ค่อยมี
เพื่อให้คนเข้าหาสิ่งแวดล้อม จัดปริวาสกรรมโดยคณะสงฆ์ตาบล
ส่วนร่วมกับป่าชุมชน
(ป่า)
หนองแหน
การศึกษาต่อนอกระบบ นักเรียนเรียนไม่จบการศึกษา การศึกษาเคลื่อนที่ตาม
จัดตั้งศูนย์ กศน.ตาบล
โรงเรียน
อัธยาศรัย
อนุรักษ์ประเพณี
ลูกหลานขาดความรู้ความ
ต้องการให้เยาวชน/
จูงมือลูกหลานทาบุญกลางบ้าน
ท้องถิ่น
เข้าใจประเพณีท้องถิ่น
ลูกหลานร่วมงามทาบุญใน เดือน 6 ข้างขึ้น ,ไหว้ศาลปู่ตา
หมู่บ้าน

ที่

ชื่อปัญหา

5 ด้านสาธารณสุข
การตรวจสุขสภาพ
เคลื่อนที่
ขยะครัวเรือน
ด้านสิ่งแวดล้อมและ
6 ทรัพยากรธรรมชาติ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ (ป่า
ชุมชน) บ่อลูกรังเก่า
การตรวจสอบคุณภาพ
บ่อบาบัดขยะ (ม.12)
เพื่อให้ถูกสุขลักษณะ

สาเหตุและปัญหา

ความต้องการของชุมชน

แนวทางการแก้ไขปัญหา

ระยะทางไกล,คนสูงอายุ
เดินทางไม่ไหวไม่มีใครพาไป

ให้มีการประชาสัมพันธ์
กาหนดวัน เวลาหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่ จัดหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่
การกาจัดขยะให้ถูกต้องตาม
กฎหมายสิ่งแวดล้อม

จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ถึงหมู่บ้าน
และการให้ความรู้เรื่องสุขภาพ

การปรับพื้นที่ให้เสมอและ
ให้ใช้ประโยชน์ได้
ขั้นตอนการกาจัดขยะให้ถูก
วิธี และกาหนดให้มีการ
ตรวจสอบคุณภาพให้ชัดเจน
,การปูผ้ายางรองรับขยะให้
ได้มาตรฐาน,ควรฝังกลบ
อย่างเร็ว,

การถมที่บ่อลูกรังให้เต็มและปลูกป่า
ชุมชนเพิ่ม
แต่งตั้งคณะกรรมการพื้นที่ๆได้รับ
ผลกระทบตรวจสอบบ่อกาจัดขยะ
เดือนละ 1 ครั้ง (ม.8,9,12,14)

ไม่มีที่ทิ้งขยะ/ทิ้งขยะในที่รก
ร้างและมาแอบทิ้งเวลา
กลางคืน
ป่าชุมชนเดิมเป็นหลุมบ่อ
ลูกรัง
ขยะส่งกลิ่นเหม็นทั้งหมู่และ
พื้นที่ข้างเคียง,น้าเสียและ
สารเคมีจากขยะ(รง.304)
จากบ่อขยะไหลลงพื้นที่ต่า (ม.
14)

จัดรถเก็บขยะ,พนักงานจัดเก็บ,
ภาชนะรองรับตามจุด,และพื้นที่ทิ้ง
ขยะตาบลอย่างถูกวิธี

3.2 ยุทธศาสตร์ ( Define )
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม , การเมือง และ การปกครอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรม และ ประเพณีท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

3.3 ภารกิจ โครงการ กิจกรรม ( Drive ) รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
โครงการ

เป้าหมาย

โครงสร้างพื้นฐาน
1. โครงการวางท่อระบาย
น้าทั้งหมู่
2. โครงการขยายประปา
หมู่บ้าน

ปี 60

แหล่ง
งบประมาณ

ลักษณะ
กิจกรรม

200,000

อบต

ทาร่วม

100,000

อบต/ชุมชน
พอเพียง

ทาร่วม

100,000

อบต

ทาร่วม

อบต

ทาให้

อบต

ทาให้

อบต/กศน./
พัฒนาฝีมือ
แรงงาน

ทาร่วม

400,000
วางระบบท่อประปายกหมู่

ปรับปรุงระบบส่งน้าประปาเป็น
แรงดันสูงรุ่นใหม่และการวางท่อ
ประปา
3. โครงการขยายเขตไฟฟ้า ครัวเรือนเพิ่มทาให้แรงดันไฟฟ้าไม่
แบบ 3 เฟส
พอกับความต้องการเปลี่ยนจาก 2
เฟส เป็น 3 เฟส
4. โครงการไฟทางส่องสว่าง เพิ่มไฟทางส่องสว่างภายในหมู่บ้าน
30 จุด
5. โครงการถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตยกหมู่
ทั้งหมู่
ด้านเศรษฐกิจ อาชีพ
รายได้
6. โครงการส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมอาชีพทาดอกไม้จัน,ไอศรีม
ให้กับผู้มีรายได้น้อย
,นวดแผนโบราณ,กุนเชียง

69,000
30,000

7. โรงสีข้าวชุมชน

เพื่อผลิตข้าวสารคุณภาพไว้
รับประทานเหลือจึงจาหน่าย

25,000

8. ส่งเสริมการปลูกผักสวน
ครัวไว้กินเอง

ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวเพื่อลด
รายจ่าย

4,000

9. อบรมการปลูกพืชแบบ
ผสมผสาน

วิทยากรปราชญ์ชาวบ้าน/จนท.
เกษตร

5,000

10. การแปรรูปผลิตผลจาก การเพิ่มรายได้ชาวบ้านโดยการจัดตั้ง
ป่าชุมชน
กลุ่มแปรรูปผลิตผลจากป่าชุมชน

30,000

ชุมชนพอเพียง/
อบต
ชุมชน
ชุมชน
อบต/กระทรวง
วิทย์ฯ

ทาร่วม
ทาเอง
ทาเอง
ทาร่วม

โครงการ
ด้านสังคม การเมือง การ
ปกครอง
11. โครงการชมรมกลุ่มชาวนา
12. ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
13. สารวจที่สาธารณประโยชน์

14. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ชุมชน
15. การกาหนดเวลาแรงงานต่าง
ด้าวในยามวิกาล
16. ละเลิกอบายมุข

ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
17. โครงการจัดปริวาสกรรม

เป้าหมาย

ปี 60

แหล่ง
งบประมาณ
17,000

ลักษณะ
กิจกรรม

20,000

อบต/กลุ่ม
ชาวนา

ทาร่วม

15,000

อบต/พช/
ชุมชน

22,000
จดแจ้งการตั้งชมรมกลุ่มชาวนาเพื่อมี
อานาจต่อรองราคาข้าว,ปุ๋ย,การใช้น้า
เป็นแหล่งรวมภูมิปัญญาชาวบ้านและ
ประวัติหมู่บ้าน/ผู้นารุ่นต่างๆ
เพื่อความชัดเจนอาณาเขตในการ
พัฒนาที่ส่วนบุคคล/และที่สาธารณะ
ในการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ประชุมประจาเดือนของหมู่บ้าน
เดือนละ 1 ครั้ง
การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว/การ
กาหนดเวลาในการสัญจรยามค่าคืน
แลการให้ความรู้เรื่องกฎหมายไทย
เพื่อจิตใจสะอาดสมกับชาวพุทธ,ลด
รายจ่าย,ป้องกันโรคติดต่อ ,สุขภาพ
ของชาวบ้าน
เพื่อดึงชาวบ้านทาประโยชน์ให้ป่า
ชุมชน,ทาให้ป่ามีชีวิต (ป่าผาก)

18. โครงการตั้งศูนย์การเรียน
การสอน กศน.ตาบล

จัดตั้งศูนย์การศึกษานอกระบบระดับ
ตาบล

19. อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น

เพื่อให้ผู้ปกครองนาลูกหลานเข้าวัด
งานพิธีประจาหมู่บ้าน(ทาบุญ
กลางบ้านเดือน6ข้างขึ้น,ไหว้ศาลปู่
ตา)

ทาร่วม
ทาร่วม

1,000

ชุมชน/อบต

500

ชุมชน

ทาเอง
ทาเอง

1,000

ชุมชน
ทาเอง

500

ชุมชน

1,500

ชุมชน

10,000

ชุมชน /
กศน.

ทาเอง
ทาร่วม
ทาเอง

1,000

ชุมชน

โครงการ
ด้านสาธารณสุข
20. การตรวจสุขสภาพเคลื่อนที่
21. ขยะครัวเรือน

เป้าหมาย

เพื่ออานวยความสะดวกกับผู้ป่วย,
ผู้สูงอายุเด็กในการดูแลเรื่องสุขภาพ
จัดรถเก็บขยะ/ภาชนะรองรับขยะ/
ตาบลทิ้งขยะ/พนักงานเก็บขยะ

ปี 60

ลักษณะ
กิจกรรม

22,000

แหล่ง
งบประมาณ
17,000

2,000

สธ

ทาให้

150,000

สธ/อบต

ทาให้

ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
22. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
(ป่าชุมชน) บ่อลูกรังเก่า
23. รณรงค์ไม่เผาตอซังข้าว

ปรับพื้นที่บ่อลูกรังให้เป็นพื้นที่ดินเดิม
โดยการเทลูกรังและไถกลบ ให้หน้า
ดินเสมอแล้วปลูกต้นไม้
ให้มาใช้วิธีไถกลบ/ใช้จุลินทรีย์ย่อย
สลาย/จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์

ทาให้
120,000

อบต

6,000

เกษตร/
ชุมชน

ทาร่วม

ส่วนที่ 4 รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR)
4.1 การดาเนินงานตามวาระกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2560 (CDD Agenda 2017) ในหมู่บ้านป่าไร้
หมู่ที่ 14 ตาบลหนองแหน อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปัจจัยขับเคลื่อน (Drive)
- การพัฒนาอาชีพครัวเรือน
- หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
- เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
ปัจจัยสนับสนุน (Enable)
- ส่งเสริมองค์กรธรรมาภิบาล
- พัฒนาบุคลากรและผู้นาชุมชน
- พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้
- พัฒนากระบวนการทางานแบบมีส่วนร่วม
- กองทุนหนุนเสริมอาชีพครัวเรือน
4.1.2 กิจกรรมที่ดาเนินการ
การพัฒนาอาชีพครัวเรือน
กรมการพัฒนาชุมชนได้สนับสนุนให้บ้านป่าไร่ หมู่ที่ 14 สร้างครัวเรือนสัมมาชีพ โดยได้สร้างและ
พัฒนาผู้นาสัมมาชีพ และการสร้างทีมปราชสัมมาชีพเรื่องการทาน้ายาเอนกประสงค์ รวม 5 คน และถ่ายทอด
ทักษะการประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนที่สนใจ จานวน 20 ครัวเรือน และสนับสนุนการสร้ างสัมมาชีพชุมชนในการ
ทาน้ายาเอนกประสงค์ ในวงเงิน 16,000 บาท ในระหว่างนี้ยังได้พัฒนาผู้นาสัมมาชีพ ได้แก่นายสาเลา ธรรมะ
ผู้ ใหญ่บ้ านหมู่ 14 ด้ว ยระบบมาตรฐานงานชุมชน (ผู้ นาสั มมาชีพ) และเชิดชูเกียรติเมื่อผ่ านการประเมิ น ผล
มาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)
หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ยังไม่มีผู้ประกอบการในชุมชน
เศรษฐกิจฐานราก
ยังไม่มีการส่งเสริมในชุมชน
ส่งเสริมองค์กรธรรมาภิบาล
ในการตรวจรับพัสดุนั้น สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอพนมสารคามได้ให้ประชาชนในชุมชนมีส่วน
ร่วมในการตรวจรับวัสดุโครงการต่างๆ ได้แก่ นายสาเลา ธรรมะ และนายจร เนาวโอภาส
พัฒนาบุคลากรและผู้นาชุมชน
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอพนมสารคามได้พัฒนาผู้นาชุมชนผ่านระบบมาตรฐานงานชุมชน
(ผู้นาสัมมาชีพ) เป็นระยะเวลา 4 เดือน

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้
ยังไม่มีการส่งเสริมในชุมชน
พัฒนากระบวนการทางานแบบมีส่วนร่วม
ดาเนินโครงการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพระดับหมู่บ้านโดยให้ กลุ่ม/องค์กร อาสา ต่างๆมีส่วนร่วม
ในการดาเนินกิจกรรม
กองทุนหนุนเสริมอาชีพครัวเรือน
สนับสนุนการประกอบอาชีพผ่านกองทุน กข.คจ. ปี 2560

4.2 การดาเนินงานตามแผนโครงการ กิจกรรม ของชุมชน
หมู่บ้านป่าไร่ หมู่ที่ 14 ได้ดาเนินกิจกรรม โครงการ ดังนี้
1. ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย ได้แก่ ฝีกอบรมอาชีพทาดอกไม้จัน ,ไอศรีม,นวดแผนโบราณ,กุนเชียง โดย
ชาวบ้านในชุมชนเป็นผู้สอนกันเอง
2. การแปรรูปผลิตผลจากป่าชุมชน โดยให้คนในชุมชนเก็บหน่อไม้จากป่าไผ่ผาก และนามาแปรรูปโดยการต้มเพื่อ
เพิ่มมูลค่าของสินค้า
3. สร้าง ศูนย์เรียนรู้ชุมชน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพื่อมาดาเนินกิจกรรมต่างๆในชุมชน
4. อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น โดยการทาบุญกลางบ้าน เดือน 6 ข้างขึ้น ,ไหว้ศาลปู่ตา ที่ป่าไผ่ผากชุมชน
5. ปรับปรุงภูมิทัศน์ (ป่าชุมชน) ปลุกป่าทดแทน และสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชน

ภาคผนวก

แบบฟอร์มทะเบียนข้อมูลทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
บ้าน ป่าไร่

หมู่ที่ 14

ตาบล หนองแหน

อาเภอ พนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา .

จานวน หมู่บ้านละ 5 คน
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ-สกุล
นายสาเลา
นางณัฏฐกานต์
นายแดง
นายจร
นายสมศักดิ์

ธรรมะ
เนาวโอภาส
วรวิสันต์
เนาวโอภาส
เนตนาต

เลขประจาตัว
ประชาชน

บ้าน
เลขที่

อายุ
(ปี)

อาชีพ

3240600322575
3240600382551
3240600389924
3240600325311
3240600335638

11
56/1
53/1
56
52

56
44
45
49
48

รับจ้าง
รับจ้าง
ทานา
รับจ้าง
รับจ้าง

เบอร์โทรศัพท์
08 1745 9727
08 6377 3980
08 9545 9645
09 2667 8186
09 1545 7181

ความเชี่ยวชาญ/ความสาเร็จในอาชีพของปราชญ์
(ระบุอาชีพตามกลุ่ม)
การ
หมายเหตุ
ภาค
การแปรรูป
ท่องเที่ยว อื่นๆ
การเกษตร (OTOP/SME)
ชุมชน
/
/
/
/
/

(ลงชื่อ)
( นางสาวอรวรรณ มนตรีวงค์ )
วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

พัฒนากรประจาตาบล
.

แบบฟอร์มทะเบียนข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
บ้าน ป่าไร่

หมู่ที่ 14

ตาบล หนองแหน

อาเภอ พนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา .

จานวน หมู่บ้านละ 20 ครัวเรือน (ครัวเรือนละ 1 คน)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ-สกุล
นางสาเนียง
นางวรรณภา
นางจาเนียร
นางริ้ว
นางชม้อย
นางแถม
นางแดง
นางประคอง
นายสะอาด
นายบุญมี

นพโรจ
ศรีสวัสดิ์
วรรณพิรุณ
เสือเอ๋ง
น้อยดี
สมศรี
วันโพสพ
สมาน
นพตากูล
เรืองชนะ

บ้าน
เลขที่

อายุ
(ปี)

อาชีพ

การ
ศึกษา

51
47/3
47/1
62
42
53
26
65
50
46/2

62
38
55
70
75
76
67
74
52
50

รับจ้าง
รับจ้าง
รับจ้าง
รับจ้าง
รับจ้าง
รับจ้าง
รับจ้าง
รับจ้าง
เกษตรกร
รับจ้าง

ป.4
ม.3
ป.6
ป.4
ป.4
ป.4
ป.4
ป.4
ป.6
ม.3

(ลงชื่อ)

เบอร์โทรศัพท์
08 6148 0181
08 1996 1576
08 2892 1807

อาชีพที่ต้องการ
ฝึกอบรม(ระบุ)

ระยะเวลาที่
ต้องการฝึก

ทาน้ายาล้างจาน
ทาน้ายาล้างจาน
ทาน้ายาล้างจาน
ทาน้ายาล้างจาน
ทาน้ายาล้างจาน
ทาน้ายาล้างจาน
ทาน้ายาล้างจาน
ทาน้ายาล้างจาน
ทาน้ายาล้างจาน
ทาน้ายาล้างจาน

ม.ค.-เม.ย.60
ม.ค.-เม.ย.60
ม.ค.-เม.ย.60
ม.ค.-เม.ย.60
ม.ค.-เม.ย.60
ม.ค.-เม.ย.60
ม.ค.-เม.ย.60
ม.ค.-เม.ย.60
ม.ค.-เม.ย.60
ม.ค.-เม.ย.60

จัดกลุ่ม
อาชีพ
(ระบุเลข)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

พัฒนากรประจาตาบล

( นางสาวอรวรรณ มนตรีวงค์ )
วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 .

หมายเหตุ

แบบฟอร์มทะเบียนข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
บ้าน ป่าไร่

หมู่ที่ 14

ตาบล หนองแหน

อาเภอ พนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา .

จานวน หมู่บ้านละ 20 ครัวเรือน (ครัวเรือนละ 1 คน)
ที่
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ-สกุล
นางพเยาว์
นางพยุง
นางสง่า
นางสมใจ
นางสาววันเพ็ญ
นายชวนชม
นางสาวสมร
นางประเทือง
นางสมพงษ์
นางน้อง

นพตากูล
วันทนะ
ดาษจันทึก
ขวัญน้อย
นพตากูล
นพตากูล
เนาวโอภาส
เนาวโอภาส
นพตากูล
วรสูตร

บ้าน
เลขที่

อายุ
(ปี)

อาชีพ

การ
ศึกษา

45/2
45
17/2
9/3
31/1
31/3
25
68
60
47/2

63
59
51
53
45
47
59
64
64
56

รับจ้าง
รับจ้าง
รับจ้าง
รับจ้าง
รับจ้าง
รับจ้าง
รับจ้าง
รับจ้าง
รับจ้าง
รับจ้าง

ป.4
ม.3
ป.4
ป.4
ป.6
ป.6
ป.4
ป.4
ป.4
ป.2

(ลงชื่อ)

เบอร์โทรศัพท์

อาชีพที่ต้องการ
ฝึกอบรม(ระบุ)

ระยะเวลาที่
ต้องการฝึก

ทาน้ายาล้างจาน
ทาน้ายาล้างจาน
ทาน้ายาล้างจาน
ทาน้ายาล้างจาน
ทาน้ายาล้างจาน
ทาน้ายาล้างจาน
ทาน้ายาล้างจาน
ทาน้ายาล้างจาน
ทาน้ายาล้างจาน
ทาน้ายาล้างจาน

ม.ค.-เม.ย.60
ม.ค.-เม.ย.60
ม.ค.-เม.ย.60
ม.ค.-เม.ย.60
ม.ค.-เม.ย.60
ม.ค.-เม.ย.60
ม.ค.-เม.ย.60
ม.ค.-เม.ย.60
ม.ค.-เม.ย.60
ม.ค.-เม.ย.60

พัฒนากรประจาตาบล

( นางสาวอรวรรณ มนตรีวงค์ )
วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2560 .

จัดกลุ่ม
อาชีพ
(ระบุเลข)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

หมายเหตุ

ชาวบ้านหมู่บ้านป่าไร่ หมู่ 14 ตาบลหนองแหนร่วมกับปลุกป่าทดแทนตามกิจกรรมแผนชุมชน

ชาวบ้านหมู่บ้านป่าไร่ หมู่ 14 ตาบลหนองแหน ร่วมกันปรับภูมิทัศรอบศูนย์เรียนรู้ชุมชน

โครงการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพระดับหมู่บ้าน

กิจกรรมการรับรองมาตรฐานงานชุมชน (ผู้นาสัมมาชีพ) ในระดับหมู่บ้าน

โครงการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น โดยการทาบุญกลางบ้าน เดือน 6 ข้างขึ้น ,ไหว้ศาลปู่ตา ที่ป่าไผ่ผากชุมชน

ส่งเสริมองค์กรธรรมาภิบาล และ พัฒนากระบวนการทางานแบบมีส่วนร่วม
โดยให้คนในชุมชนร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ

ส่งเสริ มอาชีพให้ผมู ้ ีรายได้นอ้ ย
กิจกรรม ลงทะเบียนผูม้ ีรายได้นอ้ ย

ฝึกอบรมการทาปุ๋ย โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ

ขยายผลโครงการ สร้างคน สร้างป่ า พัฒนาคุณภาพชีวติ

