
 

 

 

เอกสารประกอบการคัดสรร 

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  

“อยู่เย็น เป็นสุข”  ประจ าปี ๒๕๕๙ 
 

 
 

 

 

 

 

 

บ้านวังไผ่สูง  หมู่ที่ ๘  ต าบลไกรนอก 

อ าเภอกงไกรลาศ   จังหวัดสุโขทัย 
 



 

 

 

 

 

เอกสารเลม่นี ้ จัดท าขึ้นเพื่อมอบให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลอืกหมู่บ้านพัฒนา 

เศรษฐกิจพอเพียง  “อยู่เย็น เป็นสุข” ใช้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาการคัดเลือกหมู่บ้าน      

เศรษฐกิจพอเพียง   “อยู่เย็น เป็นสุข”   ประจ าปีงบประมาณ  2559  ซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้าน        

และผู้มีสว่นเกี่ยวขอ้ง  อาทิ   พัฒนาชุมชนอ าเภอ เกษตรอ าเภอ  สาธารณสุข  กศน.และองค์การ

บรหิารสว่นต าบลไกรนอก  ได้ร่วมกันท าเน้ือหาประกอบด้วย  ขอ้มูลทั่วไปของหมู่บ้าน  กจิกรรม        

ที่ด าเนินการในหมู่บา้น  การด าเนินงานตามแนวของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง การบริหารงาน

จัดการชุมชน  ปัจจัยความส าเร็จการพัฒนาหมู่บ้าน   

  หากมีขอ้ผิดพลาดประการใดขออภัย  ณ  โอกาสนี้ และยินดนี้อมรับค าแนะน า จาก

คณะกรรมการ ฯ   เพื่อน าไปปรับปรุงการด าเนนิกิจกรรมในหมู่บ้านเพื่อพัฒนาตอ่ไป 

                                                                         

                                                                       คณะกรรมการหมู่บ้าน      

 

 

 

 

 

 

  

 

ค าน า 



 

 

 

 

เดิม ต าบลไกรนอก อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ขึ้นกับมณฑลพิษณุโลก  ประวัตทิาง

ประวัติศาสตร์โดยมีวัดโบสถ ์เป็นวัดที่ตัง้ในสมัยสุโขทัยและมีวัดดอนแคเดมิ เรียกว่า ชุมชนสาม

เรือน เป็นชุมชนใหญอ่ยู่ในเขตรับผิดชอบ ซึ่งปัจจุบันวัดโบสถ์ก็มีหลักฐานเก่าคอื โบสถ์ ซึ่งก่ออิฐถือ

ปูนในสมัยสุโขทัยและวัดดอนแคมีฐานเก่าแก่ลักษณะเดียวกับวัดโบสถ์ และต่อมาในสมัยอยุธยา 

บ้านวังไผ่สูง หมู่ท่ี ๘ ต าบลไกรนอก  เป็นหมูบ่้านที่ต้องการจะเข้ารว่มในโครงการ

พัฒนาหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงด้วยตนเอง  ดว้ยความที่มีผู้น าชุมชนและครัวเรือน

ตน้แบบที่เห็นถงึความส าคัญของการด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ว่าสามารถสรา้งรายได้ 

ลดรายจ่าย ขยายโอกาสและเกิดประโยชนส์ูงสุดตอ่หมู่บ้านได้   โดยการด าเนินโครงการพัฒนา

หมู่บ้านต้นแบบจะเน้นในเรื่องการส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา

หมู่บ้านให้มีระบบการบริหารจัดการชุมชน โดยใช้ข้อมูลของชุมชนเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสูค่วามพอเพียงเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง เป็นหมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพียง

ระดับ พออยู่ พอกิน ทีย่ั่งยืน  

  

  

พืน้ท่ี  12.5  ตารางกิโลเมตร  พื้นที่  12,500   ไร่   

ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุม่ประชาชนส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพท านา 

ทศิเหนือติดตอ่หมู่ท่ี 7 ต าบลไกรนอกและหมู่ท่ี 2       

ต าบลบ้านใหม่สุขเกษม  

ทศิใตต้ิดตอ่กับหมู่ท่ี 10  ต าบลดงเดอืย  

ทศิตะวันออกติดตอ่กับต าบลบา้นกรา่ง อ.เมือง  จ.พษิณุโลก   

ทศิตะวันออกเฉยีงใตต้ดิกับชุมแสงสงคราม อ.เมือง   จ.พิษณุโลก  

ทศิตะวันตกติดต่อกับ หมู่ที่  2  ต าบลดงเดอืย 

ลักษณะภูมิประเทศ 

 

ความเป็นมา 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่หมู่บ้าน 



 

 

 

             

 
                                                                                 (ข้อมูล จปฐ.ปี 2559) 

 

 

 

 

 

ประชากร/ครัวเรือน 



 

 

                

   

  ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพการเกษตร(ท านา)  ใช้น้ าชลประทานเป็นหลัก  ได้รับถ่ายทอดความรู้

เกี่ยวกับการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพดิน  การจัดการดินนาเพื่อเพิ่มผลผลิต  จากส านักงานเกษตรอ าเภอกงไกรลาศ 

หมู่บ้านมีรายได้     33,977,583  บาท / ปี  
ประชากรมีรายได้เฉลี่ย   79,018  บาท/คน/ปี   (ข้อมูล จปฐ.ปี 2559) 

 

 

 นางกฐิน  แสงมี       ผูใ้หญ่บ้าน   

 นายสุพจน์     มีสุข        ผู้ช่วยผูใ้หญ่บ้าน         

  นายทอง      หนูหริ่ง      ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน    

มีการกระจายอ านาจการปกครองโดยแบ่งการปกครองหมู่บ้าน 

เป็น  10   คุ้มบ้าน  มีหัวหน้าคุ้มเป็นผู้ดูแลในคุ้ม  ท าใหทุ้กหลังคาเรอืนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 

นอกจากนีย้ังมีคณะกรรมการหมูบ่้าน ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการพัฒนาหมู่บ้านด้านต่าง ๆ  

และผู้น าชุมชน และอาสาสมัครดังนี้  

๑. นายนันทกิตต ์  แก้วสุขเรือง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก  

๒. นายบุญเรอืน เผอืกแดง สมาชิก อบต. 

๓. นายล่อม  ส ารี  ผูน้ าอาสาพัฒนาชุมชนต าบลไกรนอก 

๔. นางสาวสมใจ รอดสิน  ผูน้ าอาสาพัฒนาชุมชนต าบลไกรนอก 

๕. นายจักรกฤษณ์   พุ่มพิศ  อาสาพัฒนาชุมชน 

๖. นางสาวอรวรรณ   ทานะมัย อาสาพัฒนาชุมชน 

๗. นางกฐิน  แสงมี  ประธาน กพสม. 

๘. นายล่อม  ส ารี  ประธาน อสม. 

     

  จากผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมูบ่้าน  ประจ าปี  2558  มีผลการประเมินอยู่ใน

ระดับ  A  อยู่ระหว่างชว่งการประเมินประจ าปี ๒๕๕9 

 

  การประกอบอาชีพ 

ด้านการปกครอง 

นางกฐิน  แสงม ี

ผู้ใหญ่บ้าน 



 

 

 

 

 

 

จากการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.) และข้อมูล กชช.2ค. เมื่อปี 2559  ชีใ้ห้เห็นถึง

คุณภาพชีวติของประชาชน และการพัฒนาหมูบ่้าน ดังนี้ 

- ด้านข้อมูลคุณภาพชวีิตประชาชน จากการส ารวจขอ้มูล จปฐ. ทั้ง 30  ตัวช้ีวัด  พบว่า    ตัวชี้วัด

ผ่านเกณฑ์ 100  % จ านวน  26  ตัวชี้วัด   ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุดคือ    คนใน

ครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ จ านวน ๔7 คน จาก  430 คน  คิดเป็นไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  ๑0.93  ซึ่ง

ทางอาสาสมัครสาธารณสุขได้มแีผนในการรณรงค์ใหค้วามรู้ในการเลิกบุหรี่เรยีบร้อยแลว้  

- ด้านข้อมูลการพัฒนาหมู่บ้าน เป็นหมูบ่้านเร่งรัดการพัฒนา  อันดับ 3   

 

  

 

 ประชาชนบ้านวังไผสู่ง  ได้รวมตัวกันด าเนินกิจกรรมทั้งในส่วนที่เป็นแนวนโยบายของรัฐ  และกิจกรรม

ที่ชาวบ้านรวมตัวกันจัดตั้ง  ดังนี้  

กองทุนที่มีอยู่ในชุมชน 

๑.  กองทุนหมูบ่้านและชุมชนเมือง      มีเงินทุน    2,689,756.36 บาท 

     เงินหุ้นกองทุนหมูบ่้านและชุมชนเมือง     จ านวน      313,480             บาท 

 ๒.  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต   มีเงินทุน   753,944.73 บาท 

๓.  กองทุนโครงการ กข.คจ.   มีเงินทุน      450,954  บาท 

4.  กลุ่มข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ปลอดสารพิษ มีเงินทุน         10,000  บาท 

5.  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด   มทีุนเรือนหุ้น          ๔๔๕,๑๒๐           บาท  

6.  กองทุนเศรษฐกิจชุมชน   มีเงินทุน        100,000 บาท 

 7.  กองทุน สพช.     มีเงินทุน     1,000,000 บาท 

 8.  สหกรณ์บ้านวังไผสู่ง   มีเงินทุน        900,000 บาท 

     รวมเป็นเงินทุนทั้งสิน้ประมาณ 6,663,255.09  บาท 

 

สภาพการพัฒนาหมู่บ้าน 
 

 

กลุ่มกจิกรรมที่ด าเนินการในหมู่บ้าน 

 

 



 

 

 กลุ่มกิจกรรมอาชีพ 

 1. กลุ่มปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษจากพลังงานแสงอาทิตย์   

 

สง่เสรมิเกษตรกรให้รวมกลุม่ปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ จากพลังงานแสงอาทติย์เพื่อ

เป็นการลดต้นทุนการผลิต งบประมาณ 2,200,000 บาท ไดร้ับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อ

การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ด าเนินงานโดย ส านักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย  เพื่อขายในตลาด

ชุมชน 

2. กลุ่มข้าวกล้อง/ข้าวไรซ์เบอรีป่ลอดสารพิษ 

 เร่ิมด าเนินการ ปี 255๗  มีสมาชิก  จ านวน      

20  คน  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากศูนย์

บรหิารเศรษฐกิจชุมชน จากกรมการพัฒนาชุมชน เป็น

เงิน  ๑๕,๐๐๐ บาท  ปัจจุบันสมาชิกสามารถผลิต     

ขา้วหอมปลอดสารพิษไว้จ าหน่ายเป็นรายได้ 

  

 

 

 

       

 



 

 

  3.กลุ่มวสิาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 

 เร่ิมเดือนมิถุนายน   พ.ศ.๒๕๕๑ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการ SML จ านวน 

๒๐๐,๐๐๐ บาท และตอ่ยอดจากโครงการ อยู่ดีมีสุข จ านวน ๑๔๙,๐๐๐ บาท  น ามาซื้ออุปกรณ์การ

ผลิตปุย๋ในหมู่บ้าน ต่อมาได้รับการตอบรับที่ดแีละชาวบา้นเห็นวา่สร้างรายได้กับหมู่บ้าน จงึมีการรว่ม

กลุ่มก่อต้ัง ในรูปแบบของการระดมหุ้น จ านวนสมาชิกก่อต้ังมี  ๕๓   คน   จ านวนหุ้น   ๕,๓๐๐  บาท  

(ณ วันก่อต้ัง)   ปัจจุบันมีทุนเรอืนหุ้น ท้ังสิ้น   ๔๔๕,๑๒๐ บาท  มีผลผลติปุ๋ย จ านวน   ๖๐๐  กระสอบ    

ผลการด าเนินการประจ าปี ๒๕๕๘  กลุ่มปุ๋ยมผีลก าไรสุทธ ิ  ๔๐,๑๐๐.๔๔  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ผลติภัณฑ์ของหมู่บ้าน 

 -   ผลิตภัณฑ์ขา้วกล้องงอกหอมมะลิบ้านวังไผ่สูง 

 -   ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากปลา เชน่ ปลาแดดเดยีว ปลาร้า เป็นต้น 

 -   ผลิตภัณฑ์ขนมจีน - น้ ายา โบราณ 

 -   ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรียอ์ัดเม็ด ตราพนมทอง  

 -   ผลิตภัณฑ์น้ ายาลา้งจาน  กลุ่มสตรีท าน้ ายาอเนกประสงค์ 

 -   ผลิตภัณฑ์เกษตรจากไรน่าสวนผสม  ศูนย์เรียนรู้นางกฐิน แสงมี 

 -   ผลิตภัณฑ์ไก่ไข ่- นกกระทา 

 -   ผลิตภัณฑ์ดอกไม้รอ้ยพวงมาลัย 

          -  ผลิตภัณฑ์กระเปา๋ผ้า 

  -  ผลิตภัณฑ์ของใช้จากการรีไซเคิล 

  -  แตงโม, ฟักทอง 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ท าเนียบปราชญ์ชาวบ้าน 
ผู้มีความรู้/ภูมิปญัญาท้องถิ่นต่างๆ ในชุมชน 

 

ที่   ชื่อ – สกุล รายละเอียด ความรู้/ 

ความสามารถพิเศษ 

๑ นางกฐิน   แสงมี ด้านการท าเกษตรอินทรีย์ ไร่นาสวนผสม 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ของประเทศไทย  

๒ นายนันทกิตติ์  แก้วสุกเรือง ด้านการผลติปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 

ด้านการเป่าพ่น , หมอชาวบ้าน 

๓ นายฟิน     ธูปเรือง ด้านการเป่าพ่น , หมอชาวบ้าน 

๔ นายสงพงษ์    ไกรกิจราษฎร์ ด้านการเป่าพ่น , หมอชาวบ้าน 

5 นายเวียง  ลิ้มรส  ด้านหมอท าขวัญ 

6 นางสง่า   ธูปเรือง   ด้านบายศรี สูข่วัญ 

7 นางทองพรม  ชู้ชื่น ด้านบายศรี สูข่วัญ  

8 นายทองห่อ   หยอมแหยม ด้านประดิษฐ์ว่าว 

9 นายเกียรติศักดิ์  ทับจาก ด้านท าฝักมดี,ท าหนังสติ๊ก 

10 นายกี    แตงโม  ด้านการจักสาร 

11 นาบุปผา   สร้อยสุข ด้านการจักสานไม้ไผ่ 

12 นายประจิม   สีขาว ด้านการจักรสาน 

13 นางละมาย  คงอิ่ม ด้านการท าขนมจนีโบราณ 

14 นางมาลัย   ธูปเรือง ด้านการท าขนมไทย 

15 นางทอง  หนูหริ่ง ด้านการท าขนมไทย 



 

 

 

 

 

บ้านวังไผ่สูง  ได้มกีารน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง มาสง่เสริมให้ประชาชน

ด าเนินการจนเป็นวิถชีวีิตในดา้นต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและจรงิจังมาโดยไดร้ับงบประมาณ

เป็นหมูบ่้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  ปี  2558  มีผลการด าเนินงาน  ดังต่อไปนี ้ 

1.ด้านเศรษฐกจิชุมชน 

 1.1 ครัวเรือนมีกิจกรรมพึ่งตนเองและด าเนนิวถิชีีวติตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

  บา้นวังไผ่สูง ได้มีการน าปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาสง่เสรมิให้ประชาชนในหมู่บ้านใช้

ในการด ารงชีวติ เชน่ กจิกรรมลดรายจ่าย  โดยการท าปุย๋น้ าชวีภาพ ปุย๋หมัก  แทนการใช้ปุย๋เคมี 

ปลูกผักสวนครัว รั้วกนิได ้ และเลี้ยงไก่ไข่  ไก่นกกระทา ปลา ไว้กนิเอง  ท าน้ ายาล้างจาน  น้ ายา

เอนกประสงคใ์ช้เอง  ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก เหลือแบ่งปัน เหลอืจากแบ่งปันก็ขาย

เป็นรายได้แก่ครัวเรือน   และน าเงินจากการลดรายจ่ายมาออมไว้กับกลุม่ออมทรัพย์เพื่อการผลิต

โดยปัจจุบันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบา้นวังไผ่ ม ีรวมทั้งจัดท าบญัชีครัวเรือนอย่างง่ายเพื่อ

ทราบถึงรายรับ รายจ่ายของตนเอง ร้อยละ ๗๕ ของประชากรในหมู่บ้าน  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2 หมู่บ้านมีการส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพตอบสนองความต้องการของชุมชน 

  -  ผู้น าในหมู่บ้านวังไผ่สูง ได้มีการประชุมพูดคุยเพื่อสอบถามความต้องการของชุมชนอยู่

อย่างต่อเน่ือง จึงท าให้ประชาชนในชุมชนรวมกลุ่มเรียนรูท้ ากิจกรรมตา่ง ๆ  ในการประกอบอาชพี  

เชน่ เลีย้งจิง้หรีด  อบรมการเลี้ยงนกกระทา เพาะพันธ์ุปลาหมอชุมพร การเลีย้งปลานลิในบ่อดิน 

  - ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหนว่ยงานภาคีการพัฒนาตา่งๆ โดยเฉพาะส านักงาน

เกษตรอ าเภอโดยได้เป็น “ศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียงไร่นาสวนผสม”  อบรมเกษตรกรทัง้     

อ าเภอ จ านวน ๒๐๐ คน   เป็นเวลา 40 วัน  เพื่อให้เกิดความรู้ และทักษะในการด าเนินการและยึด

เป็นอาชพีเสริมให้กับครอบครัว ท าให้มีรายได้เพิ่มขึน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑.๓ มีการจัดตั้งและส่งเสริมการรวบรวมกลุม่อาชีพ /วิสาหกิจชุมชน 

ประชาชนในหมู่บ้านวังไผ่สูง  ได้มีการรวมกลุ่มเรียนรูท้ ากิจกรรมตา่ง ๆ  ในการประกอบ

อาชีพ  เชน่      

- กลุ่มปลูกพชืผักปลอดสารพิษพลังงานแสงอาทิตย์   จ านวน     35 ครัวเรือน 

- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลติปุ๋ยอินทรยี์อัดเม็ด         มีสมาชิกทัง้หมด  ๑๔๐ คน     

- กลุ่มอาชีพท าไม้กวาด       จ านวน    5  ครัวเรือน  

- กลุ่มขา้วกล้องปลอดสารพิษ    จ านวน  20 ครัวเรือน  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

๑.๔ มีการสนับสนุนการจัดท าบัญชรีับจ่าย 

 ได้รับการสง่เสรมิการท าบัญชีครัวเรอืนโดยภาคีการพัฒนา  ไม่วา่จะเป็น กศน.,พัฒนาชุมชน  

อบต.ไกรนอก , ธกส.  ไดใ้ห้ความส าคัญและปลูกฝังให้บ้านวังไผ่สูงมีการท าบัญชีครัวเรือนอย่าง

ง่าย เป็นบัญชีรับจ่าย ซึ่งประชาชนในหมู่บ้าน มีการท าบัญชีครัวเรอืนเป็นประจ าสม่ าเสมอ   

 



 

 

๑.๕ มีกิจกรรมการออมท่ีหลากหลาย 

  บา้นวังไผ่สูงมีกลุ่มตา่งๆที่ให้สมาชิกรวมตัวกันออมทรัพย์/ลงหุ้นกันเพื่อด าเนนิ

กิจกรรม โดยไดร้ับค าแนะน าจากหน่วยงานภาคีการพัฒนา หลากหลายกลุม่ ดังนี้ 

- กองทุนหมู่บ้าน  เร่ิมด าเนินการเมื่อ ป ี2544  ปัจจุบันมีสมาชิก  111  คน         

ปัจจุบันมีเงินทุน     2,689,756.36  บาท  หุ้น  313,480 บาท   

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลติบ้านวังไผ่สูง ปัจจุบันมีสมาชิก  109  คน         

เงินสัจจะทัง้สิ้น  753,940 บาท   

- กลุ่มวสิาหกิจชุมชนผลติปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดบ้านวังไผ่สูง มีสมาชิกทัง้หมด  

๑๔๐ คน    ทุนเรือนหุ้น ทัง้สิน้   ๔๔๕,๑๒๐ บาท   

 

2. ด้านการจัดการทรพัยากรในชุมชน 

 2.1. สภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานของหมู่บ้าน 

 ประชาชนมีน้ ากินน้ าใช้พอเพียง (จาก

ขอ้มูล กชช.๒ค. ปี๒๕๕๘) เพราะมีประปา

หมู่บ้านท่ีมีการบรหิารงานท่ีดีมีประสิทธภิาพ    

นอกจากนีย้ังมีโครงการ หนา้บ้าน..หนา้มอง 

ของอบต.ไกรนอก  และการรักษา

สภาพแวดลอ้มผ่านกจิกรรมอื่นๆ  หลากหลาย

กิจกรรม  เช่น  ปรับภูมิทัศนเ์พื่อถวายในหลวง   

การก าจัดแหล่งก่อให้เกิดยุงลายด้วยการ 

ใช้ทรายอะเบท  โดยอาสาสมัครสาธารณสุข    

การฉีดพน่หมอกควันตามแหล่งน้ าต่างๆ                 

การรณรงคไ์ม่เผาฟาง  เป็นต้น 

 

 



 

 

2.2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

บา้นวังไผ่สูง ได้มีโครงการปลูกต้นไม้ ในวันส าคัญ เชน่ วันเฉลิมพระชนมพรรษา  และ

พัฒนาสิ่งแวดลอ้มในหมู่บ้าน  คัดแยกขยะเพื่อรไีชเคิล  มีโครงการไถกลบตอซัง ปลอ่ยปลาในบ่อ

สาธารณะ 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

๒.๓ การใช้พลังงานทดแทนท่ีสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมชุมชน 

ได้รับการสนับสนุนการให้พลังงานแสงอาทติย์จากส านักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย เป็น

งบประมาณ จ านวน  ๒,๒๐๐,๐๐๐บาท  เพื่อสง่เสรมิกลุม่ปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ

จ าหน่ายในตลาดชุมชน และตลาดปลอดภัยภายในจังหวัด  

 
  



 

 

๓ ด้านสังคม 

๓.๑ การป้องกันรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สนิ 

ในหมู่บ้านมีการมีการประชุมวางแผน การป้องกนั รกัษาความมั่นคงปลอดภัยใน

ชีวติและทรัพย์สินของประชาชนทุกเดือน   

จัดต้ังด่านตรวจประจ าชุมชน โดยมีผู้น าชุมชนและอาสาสมัคร อปพร. ประจ าหมู่บ้าน  

เพื่อท าหน้าท่ีรกัษาความสงบเรียบรอ้ยของหมู่บ้านและตรวจตราการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน

หมู่บ้านทุกวัน ตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ผา่นมา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตั้งด่านตรวจและบริการ
ชุมชนทุกวัน 

ชุดปฏิบัติการต าบลไกรนอกให้ความรู้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 



 

 

๓.๒ การเสริมสร้างความสมานฉนัท์ ความสามัคคขีองคนในชุมชน 

    ประชาชนบ้านวังไผ่สูง  มีความรักใครส่ามัคคี ไม่แตกแยกเป็นกลุ่ม ฝ่าย  สังเกตได้จากการ

จัดกิจกรรมของหมู่บ้าน เช่น การจัดกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพยีง การท าบุญกลางบา้น     

การให้ความร่วมมือในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน  การรว่มเป็นสมาชิกกลุม่ต่าง ๆ 

และการประชุมระดมความคิดเห็นในโอกาสตา่ง ๆ จึงไดร้ับการสนับสนุนจากหนว่ยงานภาคเีขา้มา

บูรณาการอย่างมากมาย อาท ิสนง.ชลประทานภาคฯ ,สนง.พลังงาน,สนง.เกษตร,สนง.พัฒนา

ชุมชน,สนง.สาธารณสุข,กศน.เป็นต้น 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๓.๓การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

เพื่อเป็นการสง่เสรมิระบบประชาธปิไตยขัน้พื้นฐาน  ได้มีการกระจายอ านาจการปกครอง

ดูแลครัวเรอืน เป็นคุม้ ๆ  รวม  ๑๐ คุม้ แต่ละคุ้ม มีคณะกรรมการการบริหารคุม้ ท าให้การด าเนิน

กิจกรรมของหมู่บ้าน เป็นไปอย่างทั่วถงึ สะดวก สามารถรับรูป้ัญหาและช่วยเหลอืประชาชนไดอ้ย่าง

รวดเร็ว  รวมทั้งการส่งเสรมิให้ประชาชนไปใช้สทิธเิลือกตัง้ในโอกาสต่าง ๆ  เกินกว่า ร้อยละ 80 

ของประชาชนที่อาศัย  อยู่จริงในหมู่บ้าน (จากข้อมูลสถิติการเลอืกตัง้)  การด าเนนิกจิกรรมต่าง ๆ

ของหมู่บ้านจะจัดให้มีเวทปีระชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอยู่เสมอ เช่น การด าเนิน

โครงการตามแผนพัฒนา หรือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านเวทกีารประชุมประจ าเดือน 

หรือการประชุมสมาชิกกลุม่ต่าง ๆ   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๔.ด้านวัฒนธรรม ประเพณี วถิชีีวติชุมชน 

๔.๑  การอนรุักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณขีองชุมชน 

แม้วา่บ้านวังไผ่สูง ไม่มีวดัในหมู่บ้าน  แต่ไดร้่วมกิจกรรมทางศาสนากับหมู่บ้านใกลเ้คียงคือ     

วัดดอนแค มีการจัดกจิกรรมทางศาสนาในหมู่บ้าน และจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีและ

วัฒนธรรมไทย เช่น การท าบุญกลางบ้าน  วันสงกรานต์ สรงน้ าพระ มีกิจกรรมท าขนมจนี

โบราณสบืทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อให้ประชาชนได้ท ากจิกรรมร่วมกัน เกิดความรักใคร ่

สามัคคี ชว่ยเหลือกัน  

  
 

 

 

 

 

 

 

v 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๔.2  การมีวิถีชีวิตแบ่งปัน  เอื้ออาทร สวัสดิการชุมชน 

ประชาชนบ้านวังไผ่สูง  มีวิถีชวีิตแบบสังคมไทย  ในการเอื้อเฟื้อเกลือ้กูลกัน   แม้หมู่บ้านจะ

อยู่ใกล้เมือง ก็ตาม เชน่  มีการเผื่อแผ่กัน  แบ่งปันอาหารการกิน  ชว่ยเหลือกัน  เอาของกินไป

ช่วยกันเวลามีงาน  ตา่ง ๆ  และมีการจัดสวัสดกิารตา่ง ๆ จัดสรรในเรื่อง  

1. ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน 

2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและกองทุนหมู่บ้าน จัดสรรสวัสดิการแก่สมาชิก 

   -  การเกิด    มอบทุน   จ านวน  ๕๐๐  บาท   

-  เจ็บปว่ยนอนโรงพยาบาล   คนืละ ๒๐๐  บาท       

3.  ดูแลช่วยเหลอืผู้มีรายไดน้อ้ย ผู้พกิาร ในชุมชน ไม่เคยทอดทิ้งกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.๓  การนับถอื และใช้ศาสนาเป็นที่ยึดเหนีย่วจิตใจ 

บา้นวังไผ่สูง  ทุกครัวเรือนนับถือศาสนาพุทธ  และมีการร่วมกิจกรรมส าคัญทางศาสนาอยู่

เป็นนิจ  เชน่  ท าบุญตักบาตรพระตอนเชา้  เข้าวัดฟังเทศนฟ์ังธรรม  ปฏิบัติกจิกรรมในวันส าคัญ

ทางศาสนา  อยู่เสมอ  ท าให้ประชาชนมีจิตใจโอบออ้มอาร ี อยู่ร่วมกันไดอ้ย่างสงบสุข  

 

 

 

 



 

 

๕. ด้านการบริหารจัดการชมุชน 

๕.๑  การจดัท าข้อปฏบิัติร่วมกันของหมู่บ้าน และคนในชุมชนปฏิบติัตามข้อปฏิบัติ 

 ประชาชนทุกคนในหมู่บ้านร่วมกันคดิข้อปฏิบัตริ่วมกันเป็นกฎของหมู่บ้าน และประชาชนทุก

คนไม่เคยท าผดิข้อปฏบิัติเลย จากการที่สังคมในชุมชนช่วยกันดูแลกัน เพื่อให้เป็นไปตามข้อ

ปฏิบัติท่ีต้ังไว้  

๕.๒ การจัดการและใชป้ระโยชน์จากระบบข้อมูลชุมชน 

   ได้รับคัดเลือกเปน็หมู่บ้านหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนา

คุณภาพชีวติ ปี 255๙  มกีารจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช.2ค  โดยอาสาสมัครในหมู่บา้นเป็นผู้

จัดเก็บข้อมูลของชุมชน  และน าข้อมูลไปใช้ ในการวางแผนพัฒนาหมู่บ้าน  รวมทั้งประชาสัมพันธ์

ขอ้มูลไว้ที่ศาลากลางบ้าน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๕.๓ การจัดท าและใชป้ระโยชน์จากแผนพัฒนาหมู่บ้าน / แผนชุมชน 

หมู่บ้านได้น าข้อมูล  จปฐ. และ กชช 2ค มาวิเคราะหป์ัญหา  ในการจัดท าแผนพัฒนหมู่บ้าน   

ในปี  255๙  แผนหมู่บา้นมีกิจกรรมที่ก าหนดไว้  ๘๗ กิจกรรม ด าเนนิการเองจ านวน  ๓๐ 

กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๔  ของกิจกรรมตามแผน และมีการปรับแผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นประจ า

ทุกป ีน าแผนส่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งเพื่อประสานขอรับงบประมาณ  

 

 

 

 

 

 

 

๕.๔  การส่งเสริมภมูิปญัญาท้องถิ่น และการจัดการความรู้สู่ชุมชน   

  มีการส ารวจและรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในหมู่บ้านไวห้ลายสาขาอาชพี  เพื่อเป็น

ฐาน การเรียนรู ้แก่ผู้สนใจและเยาวชนลงใน youtube chanel   เพื่อการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เชน่  การด ารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง การท าขนมจีนโบราณ การเพาะเลีย้งปลานิล 

ปลาหมอชุมพร  การเพาะเล้ียงนกกระทา การท าไม้กวาด การท าปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 



 

 

๕.๕  การจดัสถานที่ส าหรับเป็นศูนย์เรียนรู้ 

 บา้นวังไผ่สูงได้ รับคัดเลือกให้เป็น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอกงไกรลาศ  โดยมี

นางกฐิน  แสงมี ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งไดร้ับรางวัลเกษตรกรดเีด่นสาขาไร่นาสวนผสม เป็นวทิยากรขยาย

ผลความรู้ส่งเสริมแก่ชาวบา้นวังไผ่สูง และคนในอ าเภอกงไกรลาศ  ไดต้อ้นรับคณะศึกษาดูงานจาก

ทัง้ในและต่างจังหวัดปีละกวา่ ๑๐ คณะ  ฐานเรียนรู้จ านวน 4 ฐาน  

๑.ฐานเรยีนรู้เกษตรไร่นาสวนผสม  โดย เกษตรดเีด่นแห่งชาติสาขาไร่นาสวนผสม 

๒.ฐานเรียนรูผ้ลิตปุย๋อินทรยี์อัดเม็ด โดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

๓.ฐานเรียนรู้ปลูกผักปลอดสารพิษจากพลังงานแสงอาทติย์ 

๔.ฐานเรียนรู้ขา้วกล้อง,ไรซ์เบอรี่ปลอดสารพิษบ้านวังไผ่สูง 

 

 

  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คณะดูงานจากทั่วประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สิ่งท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ 

 1.นโยบายของรัฐบาล  สง่เสรมิให้หมู่บ้าน/ชุมชน  น าแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง            

ไปประยุกตใ์ช้ในชวีิตประจ าวัน 

 2.ผู้น าชุมชนเข้มแข็ง มีทักษะและเป็นแบบอย่างที่ดใีนการด ารงชีวติตามหลักเศรษฐกจิ

พอเพียง  รวมทั้งมีความจริงจังและจรงิใจในการด าเนินกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน 

 3.ประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมของหมู่บ้าน 

 

ผลส าเร็จที่เกิดขึ้น 

 1.ท าให้ประชาชนในหมู่บ้านด ารงชีวิตตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

 2.มีการลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้  มีอาชพีเสริม  คนในชุมชนรู้จักประหยัด  น าภูมิปัญญา

ทอ้งถิ่น    มาประยุกตใ์ช้กับชุมชนไดอ้ย่างเหมาะสม 

 3.ชุมชนเกิดการเรียนรู ้ มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้  ความคิด  ประสบการณ์ในการด ารงชีวิต 

 4.มีการน าทรัพยากรชุมชนมาใช้อย่างประหยัด  และมีการดูแลอย่างตอ่เนื่อง 

 5.มีการช่วยเหลอืเกือ้กูลของคนในชุมชนอย่างตอ่เน่ือง  ท าให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุข 

 6.เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวและชุมชนมีความเข้มแข็ง 

 7.ชุมชนเกดิความรู้รักสามัคคอีย่างยั่งยืน 

 

          

 

 

 

 

 



 

 

ผลงานและความภาคภูมิใจของหมู่บ้าน 

๑.เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบอ าเภอกงไกรลาศ ปี ๒๕๕๘  

๒.เป็นชุมชนต้นแบบศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงอ าเภอกงไกรลาศ 

๓.หมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 255๙  อ าเภอกงไกรลาศ 

๔.เป็นศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

5.เป็นศนูย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

6.เข้ารับการประเมินมาตรฐานแผนชุมชนจังหวัดสุโขทัย ปี 255๙ 

7.ได้รับความร่วมมือและงบประมาณจากราชการกรมชลประทาน ,อบต.ไกรนอก และส่วนราชการต่างๆ
เพื่อสร้างตลาดชุมชนตามแนวทางประชารัฐเพื่อเป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าเกษตร  ผลิตภัณฑข์องชุมชน     
ทางหลวงสายสุโขทัย-พิษณุโลก 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 
 



 

 

การประเมินความสุขมวลรวมของชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

        จากการจัดเวทีประเมินความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน ผลการประเมินความสุขมวลรวม                

๖องค์ประกอบ ๒๒ ตัวชี้วัด  ได้ค่าคะแนน  94.5  เมือ่เทยีบกับค่าปรอทวัดความสุข พบวา่บา้น

วังไผ่สูง มีความ อยู่เย็น เป็นสุข มีความสุขมวลรวมมาก ประชาชนมีความมั่นใจในการบริหารของ

ผู้น า และรูส้กึ   พึงพอใจในคุณภาพชวีิตในปัจจุบัน มีความสุขที่ได้ด าเนินชีวติตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลจ าเป็นพื้นฐาน ปี ๒๕๕9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

แบบประเมินหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

 

 



 

 

ชื่อบ้าน ..............วังไผ่สูง.....................   หมู่ท่ี ......8........... 

ต าบล ...............ไกรนอก...............................  

อ าเภอ  กงไกรลาศ             จังหวัด   สุโขทัย 

 

 

 

 

แบบประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
                                             กระทรวงมหาดไทย                          

ปี  ๒๕๕๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กระทรวงมหาดไทย 

ประสานการด าเนินการโดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
 

 
 



 

 

แบบประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง   กระทรวงมหาดไทย                     ( ๔ x ๒๓ ตัวชี้วัด ) 
หมู่ที่  ....8.. บ้าน......วงัไผ่สูง........... ต าบล..ไกรนอก.........  อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย 

 

 
ด้าน ตัวชี้วัดที ่

 
เกณฑ์การประเมิน หน่วยการประเมิน ผลการประเมิน แนวทางพัฒนา 

จิตใจและ 
สังคม  

๗ ตัวชี้วัด 

 ๑. มีความสามัคคีและความ 
ร่วมมือของคนในหมู่บ้าน  
    ๑.๑ การประชุม/จดัเวทีประชาคม  
     เพื่อแก้ไขปัญหาหรือเพื่อการพฒันา  
    ๑.๒ คนในหมู่บ้าน /ชุมชนมสีว่นร่วมใน  
          กิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน 

  ๑. หมบูาน /ชุมชนมีการประชุม /จัดเวทีประชาคม  
        อย่างน้อย ๑๒ ครั้ง ต่อป ี
    ๒. คนในหมู่บ้าน /ชุมชนมีสว่นร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
      ของหมู่บ้านโดยพิจารณาจากการผ่านเกณฑ์ จปฐ. (ผ่านท้ัง ๒ ข้อ) 
      คนในครัวเรือนอย่างน้อย ๑ คน เป็นสมาชิกกลุม่หรือคนในครัวเรือนอย่างน้อย 
๑ คน ที่เป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรที่ประชาชนจัดตั้งขึ้นในหมู่บ้าน ต าบล นี้อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอยา่ง ร้อยละ ๙๕ ของครัวเรือนทั้งหมดในหมู่บา้น ชุมชน        
  คนในครัวเรือนอย่างน้อย ๑ คน เคยร่วมท ากิจกรรมสาธารณะ 
ด้านต่างๆ ของหมู่บ้าน /ชุมชน หรือในรอบปีทีผ่านมา คนในแต่ละครัวเรือน ทุก
ครัวเรือนในหมู่บา้นชุมชน อย่างน้อย ๑ คน ได้เคยเข้าร่วมท ากิจกรรมสาธารณะ
ของหมู่บ้าน อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างโดยการออกแรงงาน เงิน หรือวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น สร้าง/ซ่อมแซมถนน ลอกคลอง การก าจดัขยะมลูฝอยและน้ า
เสีย แปรรูปผลผลิต เป็นต้น  

 
๑. หมูบาน  /ชุมชน  
๒. ครัวเรือน  
         

 
   ผาน  ๒ ขอ      
  ไมผาน 

 
.......................
.......................
.......................
.......................
.................. 

  ๒. มีข้อปฏิบัติของหมู่บ้าน  
    มีข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้คนใน 
 หมู่บ้าน/ชุมชนต้องปฏิบตัิ ควรปฏบิัติ  
 และ /หรือข้อห้ามปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้อง 
    กับค่านิยม วัฒนธรรม ประเพณี เพื่อให ้
 เกิดความสงบสุข    

 ๑. หมูบาน /ชุมชน มีการจัดท าขอ้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ  เป็นลายลักษณ ์
           อักษร หรือจารีต วัฒนธรรม ประเพณี ท่ีถ่ายทอดสืบ ต่อกนัมา ท่ีก่อให้เกิด 
           ความสงบของคนในหมู่บ้าน /ชุมชน  
 ๒. คนในหมู่บ้าน /ชุมชน ร้อยละ ๗๐ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของหมู่บา้น 

 
ครัวเรือน 
หมบูาน  /ชุมชน 

 
  ผาน  ๒ ขอ      
 ไมผาน 

 
.......................
.......................
.......................
.......... 

ด้าน ตัวชี้วัดที ่
 

เกณฑ์การประเมิน หน่วยการประเมิน ผลการประเมิน แนวทางพัฒนา 



 

 

   ๓.มีกองทุนในรูปแบบสวสัดิการแก่
สมาชกิ 
๑. หมู่บ้านมีกองทุนสวัสดิการแกส่มาชิกใน 
   ชุมชน  
๒.  มีการจดัสวสัดิการภายในหมู่บา้น /
 ชุมชนที่ยากจน ด้อยโอกาส และคนท่ี   
    ประสบปัญหา 

 ๑. หมูบาน /ชุมชน มีกองทุนในรูปแบบสวัสดิการอย่างน้อย ๑ กองทุน และ 
           สมาชิกในชุมชนมีโอกาสได้รับบริการจากองทุนครบทุกคน 
 ๒. คนยากจน ด้อยโอกาส และคนที่ประสบปญัหาได้รบัการช่วยเหลอืจาก 
            กองทุนสวัสดิการ อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ 
 

 
๑.หมูบาน  /ชุมชน  
๒.หมูบาน  /ชุมชน  
 

 
  ผาน  ๒ ขอ      
 ไมผาน 

 
.......................
.......................
.......................
.......................
..... 

  ๔.  ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย 
คนในหมู่บ้าน /ชุมชนมีความตื่นตวัและรู้จัก
รักษาสิทธิหน้าท่ี และเสรีภาพทางการเมือง
และในฐานะพลเมืองของประเทศ 
 

 ๑. คนในหมูบาน / ชุมชน  ที่มีสิทธิเลือกตั้งและอาศัยอยู่จริง ไปใช้ 
          สิทธิเลือกตั้งครั้งหลังสดุ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐  ของคนท่ีมีสิทธิ 
           เลือกตั้งและอาศัยอยู่จริง  
  ๒. การจัดเวทีประชาคม มีตัวแทนคนในครัวเรือนเข้าร่วมเวที  ร้อยละ ๗๐  
            ของครัวเรือนในหมู่บ้าน /ชุมชน 

๑.หมูบาน  /ชุมชน  
๒.หมูบาน  /ชุมชน  
 

 ผาน  ๒ ขอ      
 ไมผาน 

.......................

.......................

.......................

.......................

................. 
  ๕. มีคุณธรรม /จริยธรรม 

       หมู่บ้าน /ชุมชนยึดมั่นคณุธรรม /
 จริยธรรมอันดีงาน ซึ่งคนในหมู่บ้าน /
 ชุมชน ประพฤติตนและปฏิบตัิร่วมกัน 
    ในการด ารงชีวิต 
 

 ๑. คนในหมูบาน /ชุมชน ปฏิบัติตามศาสนากจิอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน  
           (ทั้งหมู่บ้าน) อย่างน้อยปีละ ๓-๔ ครั้ง 
 ๒.คนในหมูบาน /ชุมชนปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีและมารยาทไทย 
 ๓. มีกิจกรรมประกาศเกียรติคุณบคุคลที่มีคณุธรรม จรยิธรรม เป็นแบบอย่าง 
           ที่ดีต่อคนในหมู่บ้าน 
 ๔. มีการแบ่งปัน ช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน ยกย่องให้เกียรต ิ
 ๕. หมูบาน /ชุมชน สามารถจัดการความขัดแย้งได ้

๑.หมูบาน  /ชุมชน  
๒.หมูบาน  /ชุมชน 
๓.หมูบาน  /ชุมชน  
๔.ครัวเรือน 
๕.หมูบาน  /ชุมชน  
  

 ผาน  ๓ ขอ      
 ไมผาน 
 

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

............ 

 ๖. มีคนในหมู่บ้าน ชุมชนปลอดอบายมุข 
    คนในหมู่บ้าน /ชุมชนปฏิบัติตนเพื่อ     
   ลด ละ เลิกอบายมุข โดยวิธีการต่างๆ  
   หรือไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขเลย 

 ๑. หมูบาน /ชุมชนปลอดยาเสพตดิในรอบปีท่ีผ่านมา ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒. หมูบาน /ชุมชนมีกระบวนการส่งเสริมการ ลด ละเลิก อบายมุข  
       อย่างน้อย  ๑  กิจกรรรม  ในรอบ  ๑  ปีท่ีผ่านมา 
   ๓. คนในหมบูาน /ชุมชนไม่ตดิสุรา  ข้อ ๓๒ ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๔. คนในหมูบาน /ชุมชนไม่สบูบุหรี่ ร้อยละ ๙๐  

๑.หมูบาน  / ชุมชน  
๒.ครัวเรือน 
๓.ครัวเรือน 
๔.ครัวเรือน 
๕.หมูบาน  /ชุมชน  

  ผาน  ๓ ขอ   
   (ต้องผ่านข้อ 
๑,๒  
   และข้ออื่นอีก ๑ 
ข้อ)   
 ไมผาน 

.......................

.......................

.......................

.......................

....................... 

ด้าน ตัวชี้วัดที ่
 

เกณฑ์การประเมิน หน่วยการประเมิน ผลการประเมิน แนวทางพัฒนา 

 ๖. มีคนในหมู่บ้าน ชุมชนปลอดอบายมุข 
    คนในหมู่บ้าน /ชุมชนปฏิบัติตนเพื่อ     
   ลด ละ เลิกอบายมุข โดยวิธีการต่างๆ  

 ๕. คนในหมูบาน /ชุมชนไม่ตดิการพนัน ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๖. ครอบครัวอบอุ่นในรอบปีท่ีผ่านมา ครัวเรือนนีม้ีโอกาสอยู่พร้อมหน้ากัน มี
ความเคารพ นับถือซึ่งกันและกัน มีการปรึกษาหารือ สมาชิกในครัวเรือนไม่เคยหนี

๖.ครัวเรือน 
 

  



 

 

   หรือไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขเลย ออกจากบ้านคนอยู่คนเดียวมีความสุข ซึ่งมีลักษณะเป็นครอบครัวอบอุ่น ร้อยละ 
๑๐๐  

 ๗.  มีความเชื่อมั่นในปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง 
 หมู่บ้าน /ชุมชนเรยีนรู้ เข้าใจ และน า
หลักการตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมา
ปฏิบัติเป็นแนวทางในการด ารงชีวิต 

    ๑. หมบูาน /ชุมชน น าหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาจัด 
     กิจกรรมการเรียนรู้ อย่างน้อย ๖ ครั้ง 
 ๒. ครัวเรือนน าหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบตัิย่างน้อย  
          ร้อยละ  ๗๐ ของครัวเรือนในหมู่บ้าน 

 
หมบูาน  / ชุมชน 

 
  ผาน  ๒ ขอ      
 ไมผาน 

.......................

.......................

.......................

...................... 

เศรษฐกิจ 
    ๕ ตัวชี้วัด 

 ๘.  มีการจัดท าบัญชีครัวเรือน 
คนในครัวเรือนมีการจัดท าบญัชี รายรับ –
รายจ่ายของครัวเรือนเป็นประจ า 

    มีการจัดท าบญัชีรายรบั – รายจ่ายของครัวเรือนเป็นประจ า รอ้ยละ ๕๐  
        ของครัวเรือนในชุมชน 

 
ครัวเรือน 

 
  ผาน   
 ไมผาน 

.......................

.......................

....................... 
  ๙. มีกิจกรรมลดรายจ่ายและสร้าง

รายได้ 
คนในหมู่บ้านมีการท ากิจกรรมเพือ่ ลด
รายจ่ายในชีวิตประจ าวัน และสามารถสร้าง
รายได้เพิ่มจากกิจกรรมดังกลา่วได ้

  
 ครัวเรือนมีการผลิตและการอุปโภค /บริโภค เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวนัร้อยละ  
       ๗๕ ของครัวเรือนในชุมชน 
 

 
ครัวเรือน 

 
  ผาน   
 ไมผาน 

.......................

.......................

.......................

...................... 

 
 
 
 
 
 

 ๑๐.  มีการรวมกลุม่เพ่ือการพัฒนา
อาชีพหลักของหมู่บ้าน คนในหมู่บ้านมีการ
เรียนรู้ ปรับปรุง และพัฒนาการประกอบ
อาชีพร่วมกันเป็นกลุ่มทั้งในด้านการผลิต และ
เงินทุน  เพื่อให้ได้ผลผลติมากข้ึนและมี
คุณภาพดีขึ้น 

 ๑. คนในครัวเรือนร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มต่างๆ ในหมู่บา้น /ชุมชน *คนใน
ครัวเรือนอย่างน้อย ๑ คน เป็นสมาชิกกลุ่มหรือคนในครัวเรือนอย่างน้อย ๑ คน ที่
เป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรที่ประชาชนจัดตั้งขึ้นในหมู่บ้าน ต าบล น้ี อยา่งใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ร้อยละ ๙๕ ของครัวเรือน ทั้งหมดในหมู่บ้าน ชุมชน 
 ๒. กลุ่ม /องค์กรในหมู่บ้าน /ชุมชน มีการพัฒนาทักษะด้านการประกอบ 
           อาชีพ และมีกระบวนการจัดการองค์ความรู ้

 
๑.ครัวเรือน 
๒.หมูบาน  / ชุมชน 

 
  ผาน  ๒ ขอ      
 ไมผาน 

 
.......................
.......................
.......................
.......................
......................... 

ด้าน ตัวชี้วัดที ่
 

เกณฑ์การประเมิน หน่วยการประเมิน ผลการประเมิน แนวทางพัฒนา 

  ๑๑. มกีิจกรรมการออมทีห่ลากหลาย 
หมู่บ้านมีการส่งเสริมใหค้นในหมูบ่้านเป็น
สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ต่างๆ และ /หรือ
ส่งเสริมกลุม่ออมทรัพย์ตา่งๆ  พัฒนารูปแบบ
การออมเงินให้หลากหลาย (กลุ่มออมสัจจะ  

 ๑. ครัวเรือนมีการออมเงิน ร้อยละ ๘๐  ของครัวเรือน  
 ๒. หมู่บ้าน /ชุมชนมีกลุ่มออมทรพัย์ และ /หรือกองทุนการเงินอ่ืนๆ  
           อย่างน้อย จ านวน  ๓  กลุ่ม 
 ๓. ครัวเรือนมีการออมเงินท่ีในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น ออมวันละ ๑ บาท  ฯลฯ 

 
๑.ครัวเรือน 
๒.หมูบาน  /ชุมชน  
๓.ครัวเรือน 

 
  ผาน  ๒ ขอ   
  (ต้องผ่านข้อ 
๑)    
 ไมผาน 

 
.......................
.......................
.......................
....................... 



 

 

กองทุนหมู่บ้าน  เยาวชน) เพื่อน าไปลงทุน 
 ๑๒.  มีการด าเนินงานในรูปแบบวิสาหกิจ

ชุมชน หรือกลุม่ที่มีการด าเนินงานใน
ลักษณะ เดียวกับรูปแบบวิสาหกิจชุมชน 
 หมู่บ้านมีการจัดตั้งและบริหารจัดการ
กลุ่มในรูปแบบวสิาหกิจชุมชน หรอืกลุ่มที่มี
การด าเนินงานในลักษณะเดียวกับรูปแบบ
วิสาหกิจชุมชน 

 ๑. หมู่บ้าน /ชุมชนมีจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มที่มีการ 
         ด าเนินงานในลักษณะเดียวกับรูปแบบวิสาหกิจชุมชนที่จดัตัง้ขึ้น 
         ใน หมู่บ้าน /ชุมชนอย่างน้อย ๑ กลุ่ม 
 ๒. กลุ่มตามข้อ ๑ มีกจิกรรมให้บรกิารและสรา้งรายได้หรือลด 
         รายจ่ายแก่สมาชิก อย่างน้อย ๑ กิจกรรม เน้นการผลติเพื่อการ 
        บริโภคอย่างเพียงพอภายในชุมชน และน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา 
        ความยากจน (เช่น โรงสีชุมชน ร้านค้าชุมชน ปั้มน้ ามัน ฯลฯ) 

 
๑.หมูบาน  /ชุมชน  
๒.หมูบาน  /ชุมชน  
 
 

 
  ผาน  ๒ ขอ   
 ไมผาน 

 
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......... 

การเรียนรู ้
     ๗ 
ตัวชี้วัด 

 ๑๓.  มขี้อมูลของชมุชน 
มีกระบวนการจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ของชุมชน 
 
 
 

 หมู่บ้าน /ชุมชนมีกระบวนการจดัเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะหข์้อมูล
 ต่างๆ ของหมู่บ้าน /ชุมชน ครบทกุข้ันตอน ดังนี ้
  -  มีการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ ฯ 
  -  จัดเก็บโดยอาสาสมัคร 
  -  บันทึก /ประมวลผล 
  -  การประชาคม เพื่อรับรองผล 
  -  จัดท าส าเนาข้อมลูเก็บไว้ท่ีศูนย์เรียนรู้ของหมู่บ้าน /ชุมชน 
 

 
หมบูาน  /ชุมชน 

 
  ผาน 
  (ทุกข้ันตอน )    
 ไมผาน 

 
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
............ 

ด้าน ตัวชี้วัดที ่
 

เกณฑ์การประเมิน หน่วยการประเมิน ผลการประเมิน แนวทางพัฒนา 

 
 

 ๑๔. มีการใช้ประโยชน์จากข้อมลู
ชุมชนและแผนชุมชนใช้ข้อมูลของหมู่บ้านใน
กระบวนการจดัท าแผนชุมชน ซึ่งเป็นแผนท่ี
แสดงถึงทิศทาง แนวทาง วิธีการแก้ไขปัญหา 
และพัฒนาหมู่บา้น 

 
 ๑. หมูบาน /ชุมชนมีการน าข้อมลูมาใช้ในการตัดสินใจ เพื่อการพัฒนา 
           หมู่บ้าน /ชุมชน เช่น การจัดท าแผนชุมชน การพัฒนากลุ่ม /องค์กร 
 ๒. หมู่บ้าน /ชุมชนสามารถน ากิจกรรมในแผนชุมชนไปปฏิบตัิจริงอย่างน้อย 
            ร้อยละ ๓๐ ของแผนชุมชน 

 
๑.หมูบาน  /ชุมชน  
๒.หมูบาน  /ชุมชน  
 

 
  ผาน  ๒ ขอ   
 ไมผาน 

 
.......................
.......................
.......................
....................... 

 ๑๕. มีการค้นหาและใชภู้มิปัญญาท้องถิ่นใน
การสร้าคุณค่าหมู่บ้านมีกระบวนการสืบค้น 
รวบรวม จัดหมวดหมู่ และเรียนรูจ้ากความรู้
หรือภูมิปญัญาดั้งเดิมทีม่ีอยู่ในท้องถิ่น และใช้
ประโยชน์เพื่อเพิม่คุณค่าหรือข้อมลูค่า 
 

 หมู่บ้าน /ชุมชนมีกระบวนการสืบค้น รวบรวม จัดหมวดหมู่ และเรียนรู้จาก
ความรู้หรือภูมิปญัญาดั้งเดิมทีม่ีอยู่ในท้องถิ่น และใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มคุณค่าหรือ
ข้อมูลค่า 
  -  มีจดบันทึกภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  -  มีการรวบรวมและแยกหมวดหมู่ 
  -  มีกิจกรรมสืบทอดและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     -  น าภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้ในการท ากิจกรรม อย่างน้อย ๑ กจิกรรม 

 
หมบูาน  / ชุมชน 

 
  ผาน 
   (ทุกข้ันตอน )    
 ไมผาน 

. 

.......................

.......................

.......................

.......................

.. 



 

 

  ๑๖. มีการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ในชุมชน 
 หมู่บ้านมีการจัดสถานท่ีส าหรับเปน็ศูนย์
เรียนรู้ใหค้นในและนอกหมู่บ้านไดค้้นคว้าหา
ความรู้ เรียนรู้ องค์ความรู้ และใช้ความรู้ใน
การด ารงชีวิต  

  
 หมู่บ้าน /ชุมชนมีการจัดสถานท่ีส าหรับเป็นศูนย์เรียนรู้และมีการ 
 ใช้ประโยชน์จากศูนยเ์รียนรู้ให้แกค่นในและนอกหมู่บ้าน 

 
หมบูาน  / ชุมชน 

 
  ผาน 
 ไมผาน 

 
………………………
………………………
………………………
………. 
 

 
 
 
 
 
 

 ๑๗. มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพ ของหมู่บ้าน /ชุมชน 
 ๑. มีกิจกรรมการเรยีนรู ้และถ่ายทอด
เทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆ โดยคนใน
ชุมชนหรือนอกชุมชนจ านวน ๔ กิจกรรม 
 ๒. มีการน าไปใช้อย่างเหมาะสมและเกดิ
ความคุ้มค่า 

 ๑. หมูบาน /ชุมชนกิจกรรมการเรยีนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลย ี
           และวิทยาการใหม่ๆ โดยคนในชุมชนหรือนอกชุมชน อย่างน้อย 
           จ านวน ๔ กิจกรรม 
 ๒. คนในหมู่บ้านท่ีได้เรียนรู้แล้วน าไปใช้อย่างเหมาะสม และเกดิความคุ้มค่า  
          ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ของคนท่ีเรียนรู ้

 
๑. หมูบาน  / ชุมชน  
๒. ครัวเรือน 
 

 
  ผาน  ๒ ขอ   
 ไมผาน 

.......................

.......................

.......................

............... 

ด้าน ตัวชี้วัดที ่
 

เกณฑ์การประเมิน หน่วยการประเมิน ผลการประเมิน แนวทางพัฒนา 

 ๑๘. มีการสร้างเครือข่ายภาคีการพัฒนา
หมู่บ้านมีกระบวนการเชื่อมโยงเครือข่าย ใน
ระดับกลุ่มและ /หรือระดับหมูบ่้าน เพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ข้อมลูข่าวสารประสานงาน
และท ากิจกรรมต่างๆ 

  
 หมบูาน /ชุมชนมีการเชื่อมโยงเครอืข่ายการเรยีนรูร้ะดับกลุ่ม /เครือข่าย  
        เพื่อการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ กับหมบูาน /ชุมชน หน่วยงาน องค์กร    
        สถาบันการศึกษา ฯลฯ 

 
หมบูาน  / ชุมชน 

 
  ผาน 
 ไมผาน 

 
.......................
.......................
.......................
....................... 

  ๑๙. มีการปฏบิัติตามหลกัการของ 
การพ่ึงตนเอง 
    คนในหมู่บ้าน “คิดเป็น ท าเป็น  
    แก้ปัญหาเป็น” 

 ๑. หมูบาน /ชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ด้วยตนเอง อยา่งน้อย  
           ๒ เรื่อง ในรอบปทีี่ผ่านมา 
 ๒. หมู่บ้าน /ชุมชนมีการจดัท าแผนชุมชนโดยกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน 

 
๑.หมูบาน  / ชุมชน  
๒.หมูบาน  / ชุมชน  
 

 
  ผาน  ๒ ขอ   
 ไมผาน 

 
.......................
.......................
....................... 

ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
     ๔ 
ตัวชี้วัด 

 ๒๐.   มีจิตส านึกของการอนุรักษ ์
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
 หมู่บ้านมีการสร้างจิตส านึกดูแล รกัษา
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ในหมู่บ้าน 

 
 ๑. หมูบาน /ชุมชน  มีกิจกรรมใหค้วามรู้ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
           และสิ่งแวดล้อม 
 ๒. หมู่บ้าน /ชุมชน มีการวางแผนการอนุรักษ์ฯ 

 
หมบูาน  / ชุมชน 

 
  ผาน  ๒ ขอ   
 ไมผาน 

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

............ 
   ๒๑. มีกลุ่ม /องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม     



 

 

       หมู่บ้านมีกลุ่ม /องค์กรที่คนในหมู่บ้าน
 ร่วมกันท ากิจกรรมเพื่ออนุรักษ์
 ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม  
     และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย กับกลุ่ม / 
      องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ  
 
 
 

 ๑. หมูบาน /ชุมชน  มีการจัดตั้งกลุ่มฯ เพื่อการบริหารจัดการยดึหลกัการ 
           มีส่วนร่วม (เช่น กลุ่มผู้ใช้น้ า รักษาน้ าฯ) 
 ๒. หมู่บ้าน /ชุมชน มีการเชื่อมเครือข่ายด้านทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม 
           (เช่น การแลกเปลีย่นเรยีนรู้ข้อมูลข่าวสารมีการท ากิจกรรมร่วมกัน ฯลฯ) 
 
 
 

๑.หมูบาน  / ชุมชน  
๒.หมูบาน  / ชุมชน  
 

  ผาน  ๒ ขอ   
 ไมผาน 

.......................

.......................

.......................

................... 

ด้าน ตัวชี้วัดที ่
 

เกณฑ์การประเมิน หน่วยการประเมิน ผลการประเมิน แนวทางพัฒนา 

   ๒๒. มีการใช้พลังงานทดแทนที่
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของชุมชน    
   หมู่บ้านมีกระบวนการส่งเสรมิให้คน  ใน
หมู่บ้านเรยีนรู้ ทดลอง และเลือกใช้ พลังงาน
ทดแทนต่างๆ ท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกับ
สภาพแวดล้อมและสภาพเศรษฐกจิ 

 ๑. ครัวเรือนมีกิจกรรมส่งเสริมการลดการใช้พลังงาน ร้อยละ ๒๕ ของ  
           ครัวเรือนในหมู่บ้าน /ชุมชน เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟแบบประหยดั  
           การใช้รถจักรยานแทนการใช้รถยนต์ ฯลฯ 
 ๒. ครัวเรือน มีการผลติและใช้พลังงานทดแทน ร้อยละ ๒๕ ของ ครัวเรือน 
           ใน หมู่บ้าน /ชุมชน เช่น การท าน้ ามันเช้ือเพลิงจาก พืช,  สัตว์ หรือน ามัน 
           ที่ผ่านการใช้งานแล้ว (ไบโอดีเซล) การท าแก๊ซหุงตม้จากมลูสัตว์  ฯลฯ 
 ๓. หมู่บ้าน /ชุมชน มีกิจกรรมเพื่อการลดการใช้พลังงานและมีการ ผลิตและ 
           ใช้   พลังงานทดแทน ร่วมกัน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 
๑.ครัวเรือน 
๒.ครัวเรือน 
๓.หมูบาน  / ชุมชน  
 

 
  ผาน  ๒ ขอ   
 ไมผาน 

 
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
........... 

 ๒๓.  มีการสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
    หมู่บ้านมีกระบวนการเรียนรู้พฒันาและ
จัดการการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้มเพื่อให้
เกิดรายได้อยา่งยั่งยืน 

 หมู่บ้าน /ชุมชน มีกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกดิรายได้อย่างยั่งยืน (เช่น หมู่บ้านท่องเที่ยว หัตถกรรม  เชิง
เกษตร  อนุรักษ์  แปรรูปผลติภณัฑ์  การท าปุ๋ยหมัก  การท าน้ าส้มควันไม้ ฯ ลฯ) 

 
หมบูาน  /ชุมชน 

 
  ผาน   
 ไมผาน 

 
.......................
.......................
.......................
.......... 

 
 
 
 
 
ตัวชี้วัดหลักที่มี    ได้แก่ตัวชี้วัดในข้อ  ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๓, ๑๔, ๑๖, ๑๗, ๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๒ 

       ผลการประเมิน 

ผ่าน  ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่าน  ตัวช้ีวัด 
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ระดับของหมู่บ้าน 

ระดับ         พออยู่  พอกิน 

ระดับ         อยู่ดี   กินดี 

ระดับ         มั่งมี   ศรีสุข 
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บันทึกภูมิปัญญาของชุมชน 

 

 

 
 



 

 

แบบข้อมูลครัวเรือนต้นแบบในการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

บ้านวังไผ่สูง  ต าบลไกรนอก  อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย 

......................................... 

1. ชื่อ  นางกฐิน  แสงมี  อายุ  37 ปี 
บ้านเลขท่ี  45/2  หมู่ที่  8  ต าบลไกรนอก  อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย 
หมายเลขโทรศัพท์  0878477314 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน  3  คน (ชาย 1 คน หญิง 2 คน) 

2. อาชีพหลัก  เกษตรกรรม 
อาชีพเสริม  เลี้ยงนกกระทา เลี้ยงปลาดุก ปลาหมอ ปลานิล ปลาทับทิม ปลาสวาย เลี้ยงวัว  เป็นต้น 
รายได้เฉลี่ย/ครัวเรือน (ข้อมูล จปฐ. ปี 2558)  600,000 บาท 

3. กิจกรรมเด่นของครัวเรือนหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญ ในการด าเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง (ได้แก่ กิจกรรมตามแนวทาง 6x2 เช่น ลดรายจ่าย ,เพ่ิมรายได้ ,การออม ,อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,การเรียนรู้ ,เอ้ืออารี) 
- การเลี้ยงนกกระทา 

4. รายละเอียด ขั้นตอน วิธีการด าเนินงานกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญ 
ความเป็นมา 
- การเลี้ยงนกกระทาใช้ระยะเวลาเลี้ยงสั้น เลี้ยงง่ายโตเร็ว มีประสิทธิภาพในการผลิตสูง และใช้ 

พ้ืนที่ในการเลี้ยงน้อย ให้ผลตอบแทนเร็ว ท าให้สามารถเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมและขยายกิจการเป็นอาชีพหลักได้ 
ขั้นตอนการผลิต 
1.1 พันธุ์นก 

พันธุ์นกกระทาที่นิยมเลี้ยงคือ นกกระทาญี่ปุ่นซึ่งจะมีลักษณะสีเปลือกไข่เป็นลายประ และ 
ควรเลือกซ้ือจากฟาร์มที่เชื่อถือได้ ไม่เคยมีโรคระบาดมาก่อน 

3.2 โรงเรือนและอุปกรณ์ 
โรงเรือนมีลักษณะเช่นเดียวกับโรงเรือนเลี้ยงไก่ ต้องง่ายต่อการจัดการและท าความสะอาด  

อากาศถ่ายเทได้ดี และปลอดภัยจากศัตรูรบกวน ภายในโรงเรือนประกอบด้วยกรงเลี้ยงนกส าหรับนกขนาดอายุ 1 – 
20 วัน กรงเลี้ยงขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 1.5 เมตร และสูง 0.5 เมตร จะสามารถเลี้ยงนกได้ 250 – 300 ตัว ระยะ
นี้ควรมีอุปกรณ์ให้ความอบอุ่นแก่นก อุปกรณ์ให้น้ าส าหรับลูกนก ควรแคบและตื้น ป้องกันไม่ให้ลูกนกเปียกน้ า ภาชนะ
ให้อาหาร ควรเป็นถาดแบน ขอบสูงไม่เกิน 1 เซนติเมตร ส าหรับการเลี้ยงนกใหญ่กรงขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 1.5 
เมตร และสูง 0.5 เมตร จะสามารถเลี้ยงได้ 50 – 75 ตัว  

1.2 การจัดการเลี้ยงดู 
การเลี้ยงนกกระทาในช่วงแรกเกิดถึงอายุ 15 วัน ควรมีการกกให้ความอบอุ่น หากอากาศ 

หนาวควรถึง 3 สัปดาห์ การเลี้ยงต้องมีน้ าและอาหารให้กินตลอดเวลา อาหารที่ใช้ควรเป็นอาหารส าเร็จรูปที่มีขายตาม
ท้องตลาดหรือใช้หัวอาหารผสมกับวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นหรือใช้วัตถุดิบหลาย ๆ ชนิดมาผสมกัน โดยอาหารที่ให้ต้องมี
โภชนะตามที่นกแต่ละระยะต้องการ ควรคัดแยกนกเพศผู้เพศเมียน ามาเลี้ยงแยกกันในแต่ละกรงเมื่อนกมีอายุได้ 1 
เดือน นกเพศเมียอายุประมาณ 42 – 45 วัน จะเริ่มให้ไข่ และนกกระทาจะให้ไข่นานประมาณ 11 เดือน ให้ไข่
ประมาณ 250 – 300 ฟองต่อปีต่อตัวส่วนนกเพศผู้หรือนกเพศเมียที่มีลักษณะไม่ดี สามารถน าไปเลี้ยงขุนเป็นนก
กระทาเนื้อได้ 

 



 

 

1.3 การควบคุมและป้องกันโรค 
จะใช้วิธีการจัดการด้านสุขาภิบาลโรงเรือนที่ดีเป็นหลักและระมัดระวังในช่วงที่นกมี 

ความเครียดหรืออากาศเปลี่ยนแปลง มีการท าวัคซีนตามก าหนดเวลาโดยเคร่งครัด 
5. สิ่งที่ได้รับประโยชน์และภาคภูมิใจจากการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ครัวเรือนได้น าพ้ืนที่ภายในบริเวณบ้านใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
2. ครัวเรือนมีรายได้จากการท าเลี้ยงนกกระทา 
3. ครัวเรือนสามารถเป็นจุดเรียนรู้เพื่อให้โอกาสแก่ผู้ที่มีความต้องการหาอาชีพเสริม 

 
 

 
 

 
 

********************************* 

 
 

 



 

 

บันทึกภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การท าขนมจีนแบบโบราณ 

 บ้านวังไผสู่ง หมู่ที่ 8 ต าบลไกรนอก อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัด

สุโขทัย มีกิจกรรมที่ท าในชว่งประเพณีสงกรานต์คอืการท าบุญ

กลางบ้านและการท าขนมจีนโบราณที่สบืทอดกันมาหลายสิบปี โดย

ชาวบ้านที่นี้ได้รว่มกันท าขนมจนีตามวิธีโบราณ เพื่อน าไปท าบุญตรุษ

สงกรานต์   เสริมสร้างความสามัคคีคนในหมูบ่้าน ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเมื่อ

ได้สัมผัสกับบรรยากาศที่บ้านวังไผสู่งแล้ว ก็จะท าให้เกิดความเป็นน้ า

หนึ่งน้ าใจเดียวกัน ที่ทุกคนตั้งใจร่วมกันท าขนมจีน กันสนุกสนานและ

ขะมักเขม้น  ท าให้ขนมจีนที่บ้านวังไผสู่งแห่งนี ้  อร่อย ไม่มเีหมอืน

ร้านค้าทั่วไป   

 นางกฐิน  แสงมี ผู้ใหญ่บ้าน เล่าว่า  เป็นประจ า

ทุกปี  แตล่ะปีชาวบ้านก็จะร่วมกัน น าข้าวสาร  มะพร้าว  

เครื่องแกง  ตามก าลังศรัทธา  มารวมกันที่วัด  ขา้วสารก็

จะน ามาโม่เป็นแป้ง  เพื่อท าเส้นขนมจีน   เพื่อท าเป็น

อาหารเลี้ยงคนที่จะมาท าบุญในวันดังกล่าว   ทั้งนี้ การท า

ขนมจนี  เป็นการท าตามแบบวิธีโบราณที่ได้รับการสบื

ทอดต่อ ๆ กันมา  คือน าข้าวสารมาโม่เป็นแป้ง  ก่อนจะ

น าไปผสมน้ าปั้นเป็นก้อน  แล้วต้มให้สุก  จากนั้นก็จะน าก่อนแป้งที่สุกแล้ว  มาต าให้นิ่ม เหลว  เพื่อน าไปโรยเป็น

เส้นในน้ าเดือด  เมื่อสุกก็จะน ามาจับใหเ้ป็นจับขนมจนี  อย่างที่เห็นกันตามท้องตลาด 

 

 

 

 

 

 



 

 

การท าขนมจนี ของชาวบ้านวังไผสู่ง นอกจากจะเป็นการ

รักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น แล้ว ยังเป็นการสง่เสริมให้ชาวบ้านได้

น าเอาภูมปิัญญาดั้งเดิม ในการท าขนมจนีโบราณ ไม่วา่จะเป็นการ

ใช้เตาถ่านเตาดินมาต้มน้ าร้อนแบบภูมปิัญญาชาวบ้านที่แท้จริง  

ในแต่ละปีนัน้ เมื่อเทศกาลสงกรานต์ชาวบ้านจะชื่นชอบเป็นอย่าง

มากที่ได้มโีอกาสแสดงฝีมอืในการท าขนมจนี โดยปีหนึ่งท าขนมจนี 

ไม่ต่ ากว่า 20 กิโลกรัม เพื่อให้เพียงพอต่อชาวบ้านทั้งหมู่บ้าน  

และถ้าเหลือ ก็จะแบ่งให้ชาวบ้านในหมู่บ้านอื่น ได้อีกด้วย ส่วน

แป้งที่เหลอืจากการท าขนมจนี ชาวบ้านที่ชอบแป้งจ่ี ก็จะช่วยกันปิ้ง

ย่างแป้งจี่ กันสนุกสนานเช่นกัน 

 

 

 

 


