๑

หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด
บ้านแวงใหม่ หมู่ที่ ๘ ตาบลหนองสูงใต้
อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน
ประวัติหมู่บ้าน
ในบริเวณผืนป่าดงคาพอกขนาด ๒๘๐ ไร่ เขตบ้านแวง หมู่ที่ ๖ ตาบลหนองสูงใต้ อาเออหนองสูง
จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งในอดีตเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีสระนาเล็กๆที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ ช่วยหล่อเลียงชีวิต
ของชาวผู้ไท ๒ ครอบครัว คือครอบครัวนายเฮือน แสนโสม และครอบครัวนายทองลี มหาวง ต่อมาเมื่อ ปี
พ.ศ.๒๕๑๒ รัฐบาลได้ประกาศเปิดป่า โดยแบ่งเป็นแปลงๆละ ๔ ไร่ เพื่อให้พี่น้องชาวตาบลหนองใต้และอาเออ
หนองสูง เข้ามาจับจองเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย เมื่อมีผู้เข้ามาอาศัยเพิ่มมากขึน จึงได้ประกาศแยกเป็นหมู่บ้านเมื่อ
ปี พ.ศ.๒๕๓๖ โดยตังชื่อว่า “บ้านแวงใหม่”ตามชื่อหนองนา ในอดีตจนถึงปัจจุบัน มีผู้นาหมู่บ้าน จานวน ๔
คน ได้แก่
๑. นายประสิทธิ์ รักบุญ ตาแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ระหว่าง ปี พ.ศ.๒๕๓๖-๒๕๔๑
๒. นายสมาน อาจวิชัย ตาแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ระหว่าง ปี พ.ศ.๒๕๔๑-๒๕๔๖
๓. นายเฉลิม มหาวงค์ ตาแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ระหว่าง ปี พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๕๑
๔. นายมานิตย์ มหาวงค์ ตาแหน่งกานันตาบลหนองสูงใต้ ระหว่าง ปี ๒๕๕๑-ปัจจุบัน

ที่ตั้ง
บ้านแวงใหม่ มีพืนที่เป็นที่ราบครัวเรือนตังอยู่รวมกันเป็นกลุ่มตามพืนที่ที่ได้รับจัดสรรบริเวณกิโลเมตร
ที่ ๓ บนถนนสายโคกใหญ่ -โคกหิ น กองระว่า ง ห่ างจากอ าเออหนองสู ง ๒๕ กิ โ ลเมตร ห่ า งจากจั งหวั ด
มุกดาหาร ๕๒ กิโลเมตร

อาณาเขต
ทิศเหนือติดต่อ
บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ ๔ ตาบลหนองสูงใต้
ทิศใต้ติดต่อ
บ้านแวง หมู่ที่ ๓ , ๖ ตาบลหนองสูงใต้
ทิศตะวันตกติดต่อ บ้านคาพี หมู่ที่ ๔ ตาบลบ้านเป้า
ทิศตะวันออกติดต่อ บ้านหลุบปึงหมู่ที่ ๑ ตาบลหนองสูงใต้

พื้นที่
พืนทีทังหมด จานวน ๕,๘๕๔ ไร่ หรือประมาณ ๙.๓๗ ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นพืนที่อยู่อาศัย
๒๘๐ ไร่ พืนที่การเกษตร ๕,๕๒๒ ไร่ พืนที่ดนิ สาธารณะประโยชน์ ๕๒ ไร่

๒

ข้อมูลด้านประชากร
มีประชากรอาศัยอยู่จริง จานวน ๗๙ ครัวเรือน แยกเป็นชาย ๑๒๙ คน หญิง ๑๓๔ คน รวม ๒๖๓ คน
แยกประชากรตามช่วงอายุจากผลการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพืนฐานระดับหมู่บ้าน (จปฐ.๒) ปี ๒๕๕๙
ช่วงอายุประชากร
จานวนเพศชาย(คน) จานวนเพศหญิง(คน) จานวนรวม(คน)
น้อยกว่า ๑ ปีเต็ม
๒
๐
๒
๑ ปีเต็ม - ๒ ปี
๔
๑
๕
๓ ปีเต็ม - ๕ ปี
๘
๕
๑๓
๖ ปีเต็ม - ๑๑ ปี
๘
๗
๑๕
๑๒ ปีเต็ม - ๑๔ ปี
๐
๕
๕
๑๕ ปีเต็ม - ๑๗ ปี
๖
๔
๑๐
๑๘ ปีเต็ม - ๒๕ ปี
๑๓
๑๙
๓๒
๒๖ ปีเต็ม - ๔๙ ปีเต็ม
๔๑
๕๙
๙๗
๕๐ ปีเต็ม - ๖๐ ปีเต็ม
๓๐
๒๖
๕๖
มากกว่า ๖๐ ปีเต็มขึนไป
๑๗
๑๑
๒๘
รวมทั้งหมด
๑๒๙
๑๒๓
๒๖๓

ด้านสังคม การเมือง การปกครอง
บ้านแวงใหม่ เป็นสังคมของชาวผู้ไท มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย มีความเอืออารีต่อกัน ช่วยเหลือ
พึ่งพาอาศัยกันเสมือนพี่น้องร่วมสายโลหิต มีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง ซึ่งบุคคลอายนอกชุมชนที่เข้ามาอาศัย
อยู่ด้วย เช่น เขยหรือสะใอ้ ส่วนมากจะซึมซับเอาวัฒนธรรมที่ดีของหมู่บ้านไปใช้ในการปฏิบัติตนให้เข้ากับ
ชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยมีการแบ่งการปกครองออกเป็นคุ้ม จานวน ๓ คุ้ม ได้แก่ คุ้มโชคอานวย คุ้มตะวันยอ
แสง และคุ้มร่วมแรงสามัคคี

๓

๓

ด้านเศรษฐกิจ
ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทานา ทาไร่ ทาสวนผลไม้ สวนยางพารา
เลียงสัตว์ มีครอบครัวที่มีรายได้ประจาเช่นรับราชการ รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ทีม่ ีอาชีพเสริมด้านการเกษตร เพราะ
พืนที่หมู่บ้านเหมาะสมกับการทาการเกษตร แต่มีปัญหาเรื่องนาเพื่อการเกษตรเนื่องจากไม่มีแหล่งเก็บนาขนาด
ใหญ่ รายได้ทังหมดของหมู่บ้าน จานวน ๒๘,๖๔๘,๒๒๐ บาท เฉลี่ย ๑๐๘,๙๒๙ บาท/คน/ปี มีหนีสินรวมจาก
บัญชีครัวเรือน ๑๔,๐๙๖,๕๒๐ บาท เฉลี่ย ๕๓,๕๙๘.๙๔ บาท/คน เงินออมจากบัญชีครัวเรือน ๑,๑๓๑,๘๖๑
บาท
จานวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง* ณ วันสารวจ จาแนกตามอาชีพ
จากผลการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (จปฐ.2)
อาชีพ
จานวนรวม(คน)
จานวนเพศชาย(คน) จานวนเพศหญิง(คน)
ไม่มีอาชีพ
๙
๒
๑๑
กาลังศึกษา

๒๔

๒๖

๕๐

นักศึกษา

๑๐

๑๐

๒๐

เกษตรกรรทานา

๔๙

๕๘

๑๐๗

ทาไร่

๐

๐

๐

ทาสวน

๐

๐

๐

ประมง

๐

๐

๐

ปศุสัตว์

๐

๐

๐

รับราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ

๑๗

๑๕

๓๒

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

๒

๐

๒

พนักงานบริษัท

๐

๑

๑

รับจ้างทั่วไป

๒๗

๒๘

๕๕

ค้าขาย

๐

๒

๒

ธุรกิจส่วนตัว

๐

๐

๐

อื่นๆ หรือไม่ระบุ
รวมทังหมด

๑
๑๒๙

๒
๑๓๔

๓
๒๖๓

๔

๔

สิ่งแวดล้อม
บ้านแวงใหม่ เป็นหมู่บ้านที่แต่ละครัวเรือนมีพืนที่อยู่อาศัยกว้าง มีหนองนาขนาด ๔ ไร่ เป็น
สถานที่พักผ่อนของคนในชุมชน ทาให้สิ่งแวดล้อมในชุมชนน่าอยู่ มีป่าที่ชาวบ้านช่วยกันร่วมรักษาไว้เป็นต้นนา
ของหมู่บ้านบริเวณวัดอูจ้อก้อ และมีป่าดงดิบของเอกชนที่อนุรักษ์ให้ลูกหลานได้ศึกษาจานวน ๑ แปลง

ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี
บ้านแวงใหม่เป็นหมู่บ้านชาวผู้ไท ที่ยังยึดถือวัฒนธรรมแบบอิสานดังเดิม คือยังรักษา “ฮีตสิบสอง
ครองสิบสี่” นับถือศาสนาพุทธ มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองหลายอย่าง มีสัญลักษณ์ของ ความ
เป็นชาวผู้ไทย คือ
- มีสาเนียง อาษาเป็นของตนเอง
- การแต่งกายผู้หญิงนุ่งผ้าซิ่นสีดา ตีนซิ่นมีลาย สวมเสือแขนยาวสีดาแถบแดง ผู้ชายใช้ชุด
เสือ ม่อฮ่อม นิยมแต่งในงานประเพณีต่างๆ
- ชาวผู้ไทยบ้านอูมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างประหยัดและพอเพียง อาหารส่วนมากจะเป็นผัก
พืนบ้าน ปลอดสารพิษ ปลูกหอม กระเทียมเก็บไว้กินในฤดูฝน มีผักสวนครัว รัวกินได้ตลอดปี

๕

การศึกษา
มีโรงเรียนมัธยม ๑ แห่ง คือโรงเรียนหนองแวงวิทยา เป็นที่ตังขององค์การบริหารส่วนตาบลและ
ศูนย์การเรียนชุมชน
ประชากรตามระดับการศึกษาจากผลการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพืนฐานระดับหมู่บ้าน (จปฐ.๒) ปี ๒๕๕๙
การศึกษา
จานวนเพศชาย(คน) จานวนเพศหญิง(คน) จานวนรวม(คน)
ไม่เคยศึกษา
๙
๓
๑๒
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก

๖

๔

๑๐

ต่ากว่าชันประถมศึกษา
จบชันประถมศึกษา
(ป.๔,ป.๗,ป.๖)
มัธยมศึกษาตอนต้น
(มศ.๑ – ๓, ม.๑-๓)
มัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.ศ.๔ – ๕,ม.๔-ม.๖,ปวช.)

๔

๒

๖

๓๐

๓๕

๖๕

๑๐

๑๕

๒๕

๓๖

๓๑

๖๗

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

๘

๘

๑๖

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

๒๔

๓๖

๖๐

สูงกว่าปริญญา
รวมทั้งหมด

๒
๑๒๙

๐
๑๓๔

๒
๒๖๓

๖

มีข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้คนในชุมชนปฏิบัติ
ระเบียบหรือกฎกติกาหมู่บ้าน ( ธรรมนูญหมู่บ้าน )
กฎข้อที่ ๑ ผู้ใดเสพ ผู้ใดค้าหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด จะถูกตัดสิทธิในการได้รับการช่วยเหลือ จากหมู่บ้านและทาง
อาครัฐทุกหน่วยงาน
กฎข้อที่ ๒ ครอบครัวเหลือบุคคลใดในครอบครัวยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจะไม่อนุญาตให้กู้เงินกองทุนทุก ประเอท และตัด
นาประปาออก ( ว่ากล่าวตักเตือน ๒ ครังก่อน )
กฎข้อที่ ๓ ในงานเลียงต่างๆอายในหมู่บ้าน ถ้าผู้ใดก่อเหตุทะเลาะวิวาทผู้นันต้องเสียค่าปรับ ๕๐๐ บาท ให้กับบ้านแวงใหม่ เพื่อ
เป็นกองกลางของหมู่บ้าน( เข้าบัญชีกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน ) และให้เจ้าหน้าที่ดาเนินคดีจนถึงที่สุด
กฎข้อที่ ๔ ผู้ใดไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าประชุมประชาคมหมู่บา้ นกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านและ ระหว่างหมู่บ้านจะถูกตัด
สิทธิในการกู้เงินทุกกองทุนและผูน้ าจะไม่เซ็นเอกสารให้ทุกกรณีย์ (ถ้าเกิน ๓ ครัง )
กฎข้อที่ ๕ ผู้ใดขับรถทุกชนิดเสียงดัง และเร็วอายในหมู่บ้านจะถูกปรับ ๕๐๐ บาท ( เข้าบัญชีกลาง หมูบ่ ้าน ) และดาเนินคดี
ตามกฎหมาย ( ว่ากล่าวตักเตือน ๒ ครัง )
กฎข้อที่ ๖ การทาให้ของที่เป็นสาธารณะประโยชน์ชารุดเสียหาย เช่นการสูบนาข้ามถนนต้องซ่อมแซมให้ ดีเหมือนเดิม
กฎข้อที่ ๗ ห้ามทิงขยะทุกชนิดลงในลาเหมืองทุกสาย ถ้ามีการร้องเรียนจะถูกดาเนินคดีตามกฎหมายทาลายสิ่งแวดล้อม
กฎข้อที่ ๘ ทุกๆ ๓ เดือนกรรมการหมู่บ้านทังหมดคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินร่วมกับผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติด ( ๒๕ ตาสับปะรด ) และเจ้าหน้าที่สายตรวจตาบลหนองสูงใต้ร่วมกัน re-x-ray เพื่อค้นหาผู้ ค้า ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด
เพื่อแก้ไขและหาทางช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
ส่วนที่ ๒ กระบวนการและขั้นตอนการขับเคลื่อนหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิต ปี ๒๕๖๐
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
๑. การเตรียมการ
๑.๑ จัดทาคาสั่งผู้รับผิดชอบงานสาสนเทศและงานประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนจังหวัด
มุกดาหาร ตามคาสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ ๒๑๒๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
๑.๒ จัดทาแผนการดาเนินงาน ตามหนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห ๐๐๑๙/ว ๖๗๘๕ ลงวันที่ ๒๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่องการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณอาพชีวิตระดับ
จังหวัด/อาเออ ประจาปี ๒๕๖๐
๒. การดาเนินงาน
๒.๑ การสื่อสารเพื่อการรับรู้ จัดส่งคู่มือจัดทาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณอาพชีวิต ด้าน
การบันทึก การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศฯ การจัดทาระบบสารสนเทศอูมิศาสตร์ การประชุม
ชีแจงแนวทางการดาเนินงานแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในวันประชุมเตรียมความพร้อมการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาส
ที่ ๑

๗

๒.๒ พัฒนาทักษะบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ฯ ตามหนังสือจังหวัดมุกดาหาร
ที่ มห ๐๐๑๙/ว ๑๒๓๐ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่องพัฒนาทักษะบุคลากรในการใช้
เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูล (Mr.CIA)
๒.๓ การคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณอาพชีวิตระดับจังหวัด ดังนี
แต่งตังคณะกรรมการพิจารราคัดเลือก จัดทาเกณฑ์การคัดเลือก แจ้งสานักงานพัฒนาชุมชน
อาเออทราบ ประชุมคณะทางานพิจารณาคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือก
๒.๔ ดาเนินการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณอาพชีวิตระดับจังหวัด ตาม
แนวทางการดาเนินงานที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด
๓. การติดตามผล/การรายงานผลการดาเนินงาน
๓.๑ ติดตามผลการดาเนินงานโดยคณะทางานติดตามประเมินผลการดาเนินงานกิจกรรมตาม
ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดมุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ไตรมาสละ ๑ ครัง
๓.๒ ติดตามการดาเนินงานโดยกลุ่มงาสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เดือนละ ๑ ครัง
๓.๓ รายงานผลการดาเนินงานตามระยะเวลาที่กาหนด

สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอหนองสูง
๑. การเตรียมการ
๑.๑ จัดทาคาสั่งคณะทางานขับเคลื่อนหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
คุณอาพชีวติ ตามคาสั่งอาเออหนองสูง ที่ ๓๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐
๑.๒ จัดทาแผนการดาเนินงานขับเคลื่อนขับเคลื่อนหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาคุณอาพชีวิตอาเออหนองสูง
๑.๓ การสื่อสารเพื่อการรับรู้ ประชุมชีแจงเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนชีแจงแนวทางการดาเนินงาน
ขับเคลื่อนหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณอาพชีวิต
๒. การดาเนินงาน
๒.๑ คัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน(VDR) ปี ๒๕๖๐ ตาบลละหนึ่งหมู่บ้าน
และรายงานการพัฒนาตาบล (TDR)จานวน ๑ ตาบล ตามแนวทางที่กรการพัฒนาชุมชน
กาหนด
๒.๒ พัฒนาทักษะบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ฯ ตามหนังสือจังหวัดมุกดาหาร
ที่ มห ๐๐๑๙/ว ๑๒๓๐ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่องพัฒนาทักษะบุคลากรในการใช้
เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูล (Mr.CIA)
๒.๓ นักวิชากาพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบตาบลประชุมชีแจงหมู่บ้านเป้าหมายรายงานการพัฒนา
หมู่บ้าน(VDR) เพื่อชีแจงแนวทางการจัดทาVDR
๒.๔ คณะทางานขับเคลื่อนหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณอาพชีวิต
คัดเลือกหมู่บ้านที่จัดทารายงานการพัฒนาหมู่บ้านVDR เพื่อพัฒนาเป็นหมู่บ้านสารสนเทศ
ต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณอาพชีวิตระดับจังหวัด
๒.๔ ดาเนินการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณอาพชีวิตระดับอาเออ ตาม
แนวทางการดาเนินงานที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด

๘

๓. การติดตามผล/การรายงานผลการดาเนินงาน
๓.๑ ติดตามผลการดาเนินงานโดยคณะทางานขับเคลื่อนหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาเดือนละ ๑ ครัง
๓.๒ ติดตามการดาเนินงานโดยนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบตาบล เดือนละ ๑ ครัง
๓.๓ รายงานผลการดาเนินงานตามระยะเวลาทีจ่ ังหวัดกาหนด

หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านแวงใหม่ หมู่ที่ ๘ ตาบลหนองสูงใต้ อาเภอ
หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
การเตรียมการและวิธีการ
จากการที่หมู่บ้า นแวงใหม่ ได้ดำเนินกำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศฯ ในกำรจัดแผนชุมชน และพัฒ นำ
หมู่บ้ำนในทุกๆด้ำนที่ผ่ำนมำ ประกอบกับทำงหมู่บ้ำนมีควำมพร้อมทั้งบุคลำกร งบประมำณ สถำนที่ ในกำร
รำยงำนกำรพัฒนำหมู่บ้ำนVDR จึงได้รับกำรคัดเลือกเป็นหมู่บ้ำนสำรสนเทศต้นแบบกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
อำเภอหนองสูง เป็นตัวแทนเข้ำรับกำรคัดเลือกในระดับจังหวัด และได้รับกำรคัดเลือกเป็นหมู่บ้ำนต้นแบบ
สำรสนเทศกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๐ จึงได้ดำเนินกำรขับเคลื่อนสำรสนเทศเพื่อกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตในหมู่บ้ำน ดังนี้
๑. ประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันของคนในหมู่บ้ำน ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯและสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวทำงกำรดำเนินงำนหมู่บ้ำนต้นแบบสำรสนเทศฯแก่ประชำชนในหมู่บ้ำน
และผู้ที่
เกี่ยวข้องควำมสำคัญของข้อมูลและกำรนำไปใช้ประโยชน์
ให้ควำมรู้เรื่องควำมหมำยข้อมูลสำรสนเทศและ
ตัวอย่ำงกำรนำข้อมูลและสำรสนเทศไปใช้ประโยชน์ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเข้ำใจและเห็นควำมสำคัญของข้อมูล
สำรสนเทศในกำรนำไปแก้ไขและพัฒนำหมู่บ้ำน ร่วมกันวิเครำะห์ข้อมูลที่มีในหมู่บ้ำนชี้แจงควำมสำคัญของ
ข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ข้อมูล โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่เช่นข้อมูลควำมจำเป็นพื้นฐำน (จปฐ.) ปี ๒๕๕๙ ข้อมูล
พื้นฐำนระดับหมู่บ้ำน (กชช.๒ค) ปี ๒๕๕๘ ข้อมูลทุนชุมชนข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่น (ปรำชญ์ชำวบ้ำน) ข้อมูล
ด้ำนสุขภำพอนำมัยข้อมูลผู้นำชุมชนข้อมูลกลุ่ม/กองทุนต่ำงๆ ในหมู่บ้ำน ฯลฯ เพื่อนำข้อมูลที่มีอยู่ไปใช้
ประโยชน์วำงแผนแก้ไขปัญหำพัฒนำคุณภำพชีวิตด้ำนต่ำงๆ จัดเวทีประชำคมคัดเลือกคณะทำงำนขับเคลื่อน
กำรดำเนินงำนหมู่บ้ำนสำรสนเทศต้นแบบเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ดังนี้
๑) นำยมำนิตย์
มหำวงค์
ประธำน
๒) นำยเฉลิม
มหำวงค์
กรรมกำร
๓) นำยภูมิลำ
กองสีมำ
กรรมกำร
๔) นำยสันติรำช
อำจวิชัย
กรรมกำร
๕) นำยยุวรำช
แสนโสม
กรรมกำร
๖) นำยประสำท
สุวรรณหงษ์ กรรมกำร
๗) นำยไอแก้ว
วังวงษ์
กรรมกำร
๘) นำงนงนุช
แสนโสม
กรรมกำร
๙) นำงจำรุวรรณ
มหำวงค์
กรรมกำร
๑๐) นำงวิมำน
โคสำสุ
กรรมกำร
๑๑) นำยสะอำด
คำเขียว
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๙

ที่ปรึกษา
นำยวุฒิศักดิ์
นำยสมำน
นำยเฉลิมชัย
นำยไพโรจน์
นำงกรรณิกำ









คนหำญ
ฤทธิ์น้ำคำ
ชำญเฉลิม
ไชยศรี
วังคะฮำต

การวิเคราะห์ศักยภาพหมู่บ้านสภาพแวดล้อมภายใน
จุดอ่อน:ลักษณะหรือข้อด้อยของหมู่บ้านเมื่อเทียบกับหมู่บ้านอื่น
ด้านเศรษฐกิจ
๑. ประชำกรในหมู่บ้ำนหลำยครัวเรือนมีภำระหนี้สินสูง
๒. หลำยครัวเรือนในหมู่บ้ำนมีภำระใช้จ่ำยมำกกว่ำรำยได้
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๑. ประชำชนบำงส่วนยังมีปัญหำเรื่องสุขภำพเช่นเบำหวำนและควำมดันโลหิตสูง
๒. ขำดกำรส่งเสริมกำรออกกำลังกำย กำรสนับสนุนกำรกีฬำในชุมชน
๓. ประชำชนขำดวินัยกำรจรำจร
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ฤดูแล้งน้ำไม่พอใช้ในการทาการเกษตร
ด้านความมั่นคงและความสงบ
๑. ไม่มีปัญหา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ไม่มีแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ในกำรเกษตรในฤดูแล้ง

 ด้านสาธารณสุขและบริหารจัดการ
๑. ประชำชนในหมู่บ้ำนขำดตระหนักเรื่องกำรรับประทำนอำหำรซึ่งเป็นสำเหตุของโรคต่ำงๆ เช่น อ้วน,
เบำหวำน, ควำมดัน, ไขมัน, มะเร็ง ฯลฯ
๒. ชำวบ้ำนไม่ค่อยรักษำเวลำนัดหมำยกำรเข้ำร่วมประชุม
จุดแข็ง : ศักยภาพความสามารถหรือข้อเด่นของหมู่บ้านเมื่อเทียบกับหมู่บ้านอื่น
 ด้านเศรษฐกิจ
๑. มีกองทุนหมู่บ้ำนเพื่อกู้ยืมประกอบอำชีพ
๒. ประชำชนส่วนใหญ่ในหมู่บ้ำนมีกำรดำเนินชีวิตตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงโดยปลูกผัก
ปลอดสำรพิษและเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นอำหำร
๓. มีเส้นทำงคมนำคมระหว่ำงหมู่บ้ำนเพื่อใช้ขนส่งสินค้ำได้อย่ำงสะดวก
 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๑. มีกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของคนในหมู่บ้ำน เช่นงำนแห่พระพุทธศรีลำลักษณ์ งำนค้ำ

๑๐

คูณภูไทไหว้เจดีหลวงปู่หล้ำ งำนรดน้ำดำหัวผู้สูงอำยุ ,เวียนเทียน , แห่เทียนเข้ำพรรษำ , บุญ
เดือนสำมเปิดประตูเล้ำข้ำวขึ้นฉำง บุญผเวด งำนลอยกระทง
๒. ประชำชนในหมู่บ้ำนให้ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำหมู่บ้ำนและงำนต่ำงๆเป็นอย่ำงดี
๓. หมู่บ้ำนมีกองทุนที่จัดสรรเงินส่วนหนึ่งเพื่อเป็นสวัสดิกำรให้กับเด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุและ
ผู้ด้อยโอกำส
๔. มีกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นหมู่บ้ำนเข้มแข็งปลอดภัยจำกกำรแพร่ระบำดของยำเสพติด
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ระบบสำธำรณูปโภคของหมู่บ้ำนเช่นน้ำประปำมีกำรเตรียมควำมพร้อมที่พอใช้
๒. ประชำชนส่วนมำกมีที่ดินเป็นของตนเองและสำมำรถใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่ำงดี
 ด้านบริหารจัดการ
๑. มีคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนที่เข้มแข็ง
๒. มีกำรบริหำรกองทุนต่ำงๆในหมู่บ้ำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีธรรมมำภิบำล มีกองทุน ดังนี้
๑) กลุ่มเสือเย็บมือ ตังเมื่อ วันที่ ๒๒ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๔๙ ที่ทาการกลุ่มบ้านเลขที่ ๒๖
ปัจจุบันมีสมาชิก ๓๐ คน กรรมการบริหารกลุ่ม ๗ คน ประธานกลุ่มคือ นางมลัยวรรณ น้อยทรง

๒). กลุ่มเลียงวัวแม่พันธ์ ตังเมื่อ วันที่ ๑๕ เดือนพฤษอาคม พ.ศ.๒๕๔๕ ที่ทาการกลุ่มบ้านเลขที่ ๒๓
ปัจจุบันมีสมาชิก ๖๐ คน กรรมการบริหารกลุ่ม ๕ คน ประธานกลุ่มคือ นายเฉลิม มหาวงค์
มีเงินทุนหมุนเวียน ๕๑๐,๐๐๐ บาท สมาชิกมีเฉลี่ยคนละประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

๓) กลุ่มผู้ใช้นา ตังเมื่อ วันที่ ๑๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๐ ที่ทาการกลุ่มบ้านเลขที่ ๔๒ ปัจจุบันมี
สมาชิก ๑๔ คน กรรมการบริหารกลุ่ม ๕ คน ประธานกลุ่มคือ นางวงษ์ทอง ไชยศรี

๑๑

๔) กองทุนหมู่บ้าน ตังเมื่อ วันที่ ๒๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๔ ที่ทาการกองทุนบ้านเลขที่ ๒๖
ปัจจุบันมี สมาชิก ๖๕ คน กรรมการบริหาร ๑๓ คน ประธานกลุ่มคือ นายประสาท สุวรรณหงษ์
มีเงินทุนที่รัฐบาลสนับสนุน จานวน ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท และเงินทุนที่สมาชิกสมทบ จานวน
๕๑๖,๑๒๓ บาท สมาชิกมีรายได้จากการลงทุนเฉลี่ยคนละ ๓๐,๐๐๐ บาท
๕) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ประธานชื่อ นายยุวราช แสนโสม เงินทุนดาเนินการ ๓๕,๐๐๐ บาท
๖) กลุ่มปุ๋ยชีวอาพ ประธานชื่อ นายยุวราช แสนโสม เงินทุนดาเนินการ ๑๕๒,๐๐๐ บาท

 ด้านการศึกษา
มีสถำนศึกษำ ที่เป็นโรงเรียนคุณธรรม Nongwang Love Model โรงเรียนหนองแวงวิทยำคม

 ด้านสาธารณสุข
๑. ประชำชนในหมู่บ้ำนปลอดภัยจำกไข้เลือดออกและโรคติดต่ออื่นๆเพรำะมี อสม. ช่วยให้ ควำมรู้และ
ป้องกัน
๒. อสม.ออกให้บริกำรวัดควำมดันให้กับผู้สูงอำยุและชั่งน้ำหนักเด็กเป็นประจำทุกเดือนจึงทำให้เด็กและ
ผู้สูงอำยุมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
การวิเคราะห์ปัจจัย หรือสภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส
๑. นโยบำยของรัฐให้ควำมสำคัญ และเปิดโอกำสในกำรส่งเสริม/สนับสนุนกระบวนกำรมีส่วนร่วม
ของทุกภำคส่วน เพื่อกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนแบบบูรณกำร โดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง
๒. นโยบำยของรัฐให้ควำมสำคัญ และเปิดโอกำส ในกำรส่งเสริม/สนับสนุนกระบวนกำรมีส่วนร่วม
ของทุกภำคส่วนเพื่อกำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถผู้นำในกำรบริหำรจัดกำรชุมชน
๓. รัฐบำลมีนโยบำยในกำรสนับสนุนเงินทุนให้กับหมู่บ้ำนในรูปของกทบ.และกองทุนสตรีฯ
๔. อำเภอเปิดโอกำสให้หมู่บ้ำนได้เข้ำประกวดหมู่บ้ำนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งผลของกำรเข้ำ
ประกวดหมู่บ้ำนได้รับรำงวัลรองอันดับที่ ๒ ระดับจังหวัด
อุปสรรค
๑. ต้นทุนกำรผลิตสูงแต่รำคำพืชผลทำงกำรเกษตรตกต่ำ
๒. กำรเลือกตั้งเป็นตัวสร้ำงปัญหำของควำมแตกแยกของกลุ่มคนในหมู่บ้ำนตำมมำ
๓. รำคำสินค้ำอุปโภคบริโภคสูงขึ้นทำให้ภำระค่ำใช้จ่ำยสูงขึ้น

วิสัยทัศน์หมู่บ้าน : สุขอาพดี มีงานทา นาอุดม สงคมดี
พันธกิจ
๑. เป็นแหล่งส่งเสริมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
๒. เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารอูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. เป็นศูนย์ประสานและบูรณาการทางานของทุกอาคส่วน

๑๒

การประเมินสถานการณ์ของหมู่บ้านจากข้อมูล
ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)
๑. ผลการสารวจข้อมูล จปฐ.
จำกข้อมูลควำมจำเป็นพื้นฐำน (จปฐ.) มีตัวชี้วัดทั้งหมด 30 ตัวชี้วัด เพื่อวัดระดับมำตรฐำนชีวิต
ของคนไทยในระดับครัวเรือน และมีกำรจั ดเก็บทุก ๆ ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เครื่องชี้วัดควำมจำเป็น
พื้นฐำน (จปฐ.) เป็นเครื่องมือของกระบวนกำรเรียนรู้ของประชำชนในหมู่บ้ำน/ชุมชน เพื่อให้ประชำชนใน
หมู่บ้ำน/ชุมชน ทรำบถึงสภำพควำมเป็นอยู่ของตนเองและชุมชนว่ำ บรรลุตำมเกณฑ์ควำมจำเป็นพื้นฐำนแล้ว
หรือไม่ แบ่งเป็น 5 หมวดคือ
หมวดที่ 1 สุขภำพดี
มี
7 ตัวชี้วัด
หมวดที่ 2 มีบำ้ นอำศัย
มี
8 ตัวชี้วัด
หมวดที่ 3 ฝักใฝ่กำรศึกษำ
มี
5 ตัวชี้วัด
หมวดที่ 4 รำยได้ก้ำวหน้ำ
มี
4 ตัวชี้วัด
หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่ำนิยม
มี
6 ตัวชี้วัด
แบบสรุปคุณภาพชีวิตของครัวเรือน (จปฐ.1) ปี 2559
บ้านแวงใหม่ หมู่ที่ ๘ ตาบลหนองสูงใต้ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
หมวดที่ 1 สุขภำพดี มี 7 ตัวชี้วัด ผ่ำนเกณฑ์ทุกตัวชี้วัด
หมวดที่ 2 มีบ้ำนอำศัย มี 8 ตัวชี้วัด ผ่ำนเกณฑ์ทุกตัวชี้วัด
หมวดที่ 3 ฝักใฝ่กำรศึกษำ มี 5 ตัวชี้วัด ผ่ำนเกณฑ์ทุกตัวชี้วัด
หมวดที่ 4 รำยได้ก้ำวหน้ำ มี 4 ตัวชี้วัด ผ่ำนเกณฑ์ทุกตัวชี้วัด
หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่ำนิยม มี 6 ตัวชี้วัด ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 2 ตัวชี้วัด
ข้อที่ 25 คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรำ (ยกเว้นกำรดื่มเป็นครั้งครำวฯ) จำกกำรสำรวจ จำนวน
๒๖๓ คน พบว่ำไม่ผ่ำนเกณฑ์ จำนวน ๑6 คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๘
ข้อที่ 26 คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ จำกกำรสำรวจ จำนวน ๒๖๓ คน พบว่ำไม่ผ่ำนเกณฑ์
จำนวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๗
๒. ผลการสารวจข้อมูล กชช.2ค
จำกกำรสำรวจข้อมูลพื้นฐำนหมู่บ้ำน (กชช.2ค) ประจำปี 2558 บ้ำนแวงใหม่ หมู่ที่ ๘ ตำบล
หนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดำหำร มีผลกำรพัฒนำอยู่ในระดับ 3 (มีปัญหำน้อย/ไม่มีปัญหำ)
จำนวน ๒๒ ตัวชีว้ ัด และเมื่อพิจำรณำกลุ่มตัวชี้วัดตำมระดับปัญหำ เป็นดังนี้ ตัวชี้วัดเป็นปัญหำปำนกลำง
(ระดับคะแนน 2) มี 5 ตัวชี้วดั คือ
๕) กำรไฟฟ้ำ
๗) กำรติดต่อสื่อสำร
2๖) คุณภำพดิน
๒๙) กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
3๒) ควำมปลอดภัยจำกภัยพิบัติ

๑๓

สรุปสภาพปัญหาของหมู่บ้านจากข้อมูล กชช.2ค ปี 2558
บ้านแวงใหม่ หมู่ที่ ๘ ตาบลหนองสูงใต้ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
ตัวชี้วัด
คะแนน
ตัวชี้วัด
1. ด้านโครงสร้าง
(1) ถนน
(2) น้ำดื่ม
(3) น้ำใช้
(4) น้ำเพื่อกำรเกษตร
(5) ไฟฟ้ำ
(6) กำรมีที่ดินทำกิน
(7) กำรติดต่อสื่อสำร
2. ด้านสภำพพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจ
(8) กำรมีงำนทำ
(9) กำรทำงำนในสถำนประกอบกำร
(10) ผลผลิตจำกกำรทำนำ
(11) ผลผลิตจำกกำรทำไร่
(12) ผลผลิตจำกกำรทำเกษตรอื่น ๆ
(13) กำรประกอบอุตสำหกรรมใน
ครัวเรือน
(14) กำรได้รับประโยชน์จำกำรมี
สถำนที่ท่องเที่ยว
3. ด้านสุขภาพและอนามัย
(15) ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
(16) กำรป้องกันโรคติดต่อ
(17) กำรกีฬำ

3
3
3
๓
๒
๓
๒
๓
ไม่มี
๓
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

5. ด้านการมีส่วนร่วมและความ
เข็มแข็งของชุมชน
(21) กำรเรียนรู้โดยชุมชน
(22) กำรได้รับกำรคุ้มครองทำง
สังคม
(23) กำรมีส่วนร่วมของชุมชน
(24) กำรรวมกลุ่มของประชำชน
(25) กำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนของ
ประชำชน
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(26) คุณภำพดิน
(27) คุณภำพน้ำ
(28) กำรปลูกป่ำหรือไม้ยืนต้น
(29) กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
(30) กำรจัดกำรสภำพสิ่งแวดล้อม

คะแนน

๓
3
3
๓
๓

๒
๓
ไม่มี
๒
3

ไม่มี
3
3
3

7. ด้ำนควำมเสี่ยงของชุมชนและภัย
พิบัติ
(31) ควำมปลอดภัยจำกยำเสพติด
(32) ควำมปลอดภัยจำกภัยพิบัติ
(33) ควำมปลอดภัยจำกควำมเสี่ยง
ในชุมชน

4. ด้านความรู้และการศึกษา
(18) กำรได้รับกำรศึกษำ
3
(19) อัตรำกำรเรียนต่อของประชำชน
3
(20) ระดับกำรศึกษำของประชำชน
3
ระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 3

๓
๒
๓

๑๔

๓. การวิเคราะห์จากโปรแกรม Community Information Radar Analysis หรือ โปรแกรม
วิเครำะห์ข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศชุมชน ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศสำคัญของ บ้ำนแวง
ใหม่ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองสูงใต้

๑๕

จำกกำรสำรวจ ข้อมูล จปฐ. ปี 2559 พบว่ำหมู่บ้ำน ตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์ คือ ตัวชี้วัดที่ 25 คนในครัวเรือนไม่
ดื่มสุรำ(ยกเว้นกำรดื่มเป็นครั้งครำวฯ) ตัวชี้วัดที่ 26 คนในครัวเรือนไม่สบบุหรี่และจำกข้อมูล กชช.2ค. ปี
2558 โดยมีตัวชี้วัดเป็นปัญหำปำนกลำง (ระดั บคะแนน 2) มี 5 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 6) กำรมีที่ดินทำกิน
ตัวชี้วัดที่ 8) กำรมีงำนทำ ตัวชี้วัดที่ 24) กำรรวมกลุ่มของประชำชน ตัว ชี้วัดที่ 31) ควำมปลอดภัยจำกยำ
เสพติด ตั ว ชี้ วัด ที่ 33) ควำมปลอดภัย จำกควำมเสี่ ยงในชุม ชน โดยนำข้อ มูล ที่ไ ด้ม ำ บัน ทึก ลงโปรแกรม
Community Information Radar Analysis เพื่อใช้วิเครำะห์ข้อมูลและผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล พบว่าหมู่บ้าน
มีปัญหาด้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาอาชีพเป็นอันดับแรก อันดับ 2 ปัญหำสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรชุมชน อันดับ 3 ปัญหำด้ำนสำรสนเทศเพื่อกำรแก้ปัญหำควำมยำกจน อันดับ 4 ปัญหำด้ำนสำรสนเทศ
เพื่อกำรจัดกำรทุนชุมชน และอันดับ 5 ปัญหำสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรควำมเสี่ยงชุมชน สาหรับแนวทางการ
แก้ปัญหา ทางหมู่บ้านได้ส่งเสริมงาน ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ประสานการตลาดและประสานแหล่ง
วัตถุดิบราคาถูก สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการให้เป็นและทาได้ ส่งเสริมให้ประชาชนออมทรัพย์กับ
สถาบันเงินทุนชุมชน
รูปแบบของสารสนเทศในหมู่บ้านและการเผยแพร่/การบารุงรักษา
๑.มีกำรจัดทำเอกสำรข้อมูลต่ำงๆรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ง่ำยต่อกำรนำไปใช้
๒.จัดทำแผ่นป้ำยแผ่นพับเพื่อประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมข่ำวสำรต่ำงๆของหมู่บ้ำนติดตั้ง
ไว้ ภำยในศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อให้คนในหมู่บ้ำนหรือผู้ที่สนใจได้รับทรำบข้อมูลของหมู่บ้ำน
๓.เผยแพร่กิจกรรมของหมู่บ้ำนผ่ำนทำงระบบอินเตอร์เน็ต Facebook/Website/Line ของหมู่บ้ำน/
อำเภอ/ จังหวัด
๔.กำรประชำสัมพันธ์ทำงหอกระจำยข่ำวจำกกำรประชุมของผู้นำชุมชนในโอกำสวิทยุชุมชน
ประชำสัมพันธ์กิจกรรมหมู่บ้ำนทำงเว็บไซต์ อบต.หนองสูงใต้ เว็บไซต์สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอ/
จังหวัด เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของหมู่บ้ำนซึ่งเป็นแบบอย่ำงในกำรนำไปปฎิบัติ รวมถึงช่องทำงสื่อสังคม
ออนไลน์ เช่น Facebook, Line ฯลฯ และสร้ำงช่องทำงหรือรูปแบบอื่นๆ ในกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
หมู่บ้ำน เช่น กำรพัฒนำเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เปิดโอกำสให้หมู่บ้ำน/ชุมชนอื่นๆ เข้ำมำศึกษำดูงำน หรือกำร
ประชำสัมพันธ์หมู่บ้ำน ผ่ำนสื่อมวลชนต่ำงๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ เช่น เคเบิลทีวีท้องถิ่น หรือวำรสำรสิ่งพิมพ์
ต่ำงๆ เป็นต้น

๑๖

๑๗

๑๘

ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศ (5 P’s Key Success Factors)
1. กำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำชุมชน (Participation)
2. กำรสร้ำงแรงจูงใจและประสำนควำมร่วมมือ (Persuasion)
3. กำรพัฒนำกิจกรรมและกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสำรสนเทศ (Procession)
4. กำรประเมินศักยภำพกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง (Performance & Proficiency)
5. กำรสร้ำงช่องทำงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์งำน (Promotion & Publication)
ผลที่เกิดขึ้นต่อครัวเรือนและประชาชน
จำกกำรจัดทำระบบข้อมูลสำรสนเทศของหมู่บ้ำนและได้เผยแพร่ข้อมูลประชำสัมพันธ์ส่งผลให้
ครัวเรือนและคนในชุมชนได้รับประโยชน์ดังนี้
1. คนในครัวเรือนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
2. คนในครัวเรือนมีควำมสุขมำกขึ้น
3. ครัวเรือนมีรำยได้เพิ่มขึ้น
4. ชุมชนมีควำมรับผิดชอบต่อกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม
5. ข้อมูลจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนขับเคลื่อนเป็นกิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆเพื่อแก้ไขปัญหำและ
ตอบสนองควำมต้องกำรของคนในชุมชน
6. นำข้อมูลด้ำนประวัติศำสตร์ศำสนำวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนได้รับกำรถ่ำยทอดจำกรุ่นสู่รุ่น
ทำให้เยำวชนในพื้นที่ได้รู้ข้อมูลควำมเป็นมำของชุมชนตระหนักถึงคุณค่ำของข้อมูลและช่วยกันรักษำอัตลักษณ์
ของชุมชนให้คงอยู่สืบไป
7. กำรจัดทำข้อมูลคลังควำมรู้ของหมู่บ้ำนผ่ำนเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ทำให้ข้อมูลของ
หมู่บ้ำนเกิดกำรรับรู้ในวงกว้ำง
8. ชุมชนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลำยในกำรดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงสำรสนเทศเพื่อกำร
จัดกำรทุนชุมชนทุนที่เป็นเงินและไม่ใช่เงิน
9. มีกำรจัดสวัสดิกำรชุมชนทำให้ทุกคนได้รับกำรดูแลโดยทั่วถึงกัน
10.หมู่บ้ำนมีกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อสืบทอดภูมิปัญญำไว้ให้กับเยำวชนและผู้สนใจทั่วไป

ผลการดาเนินงานตามโครงการการหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๑. การใช้ประโยชน์จากสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตนหมู่บ้าน
๑.๑ สารสนเทศเพื่อการพัฒนาอาชีพ (การผลิต การตลาด การจัดการ) มีการเชื่อมโยงสารสนเทศกับเว็บไซต์องค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองสูงใต้ www.nongsungtai.go.th เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพในพืนที่ ดังนี
๑) ด้านการผลิต ส่งเสริมการผลิตผักปลอดสารพิษ เพื่อลดต้นทุนการผลิตทาให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึน
เช่น มะเขือเทศ พริก บวบ พืชผักสวนครัว มีแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพืนที่ตาบลเพื่อให้
ประชาชนได้เรียนรู้และนาไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต การเรียนรู้จากข้อมูลสารสนเทศทาให้คนใน
ชุมชนทดลองปลูกพืชที่หลากหลาย ทาให้มีทางเลือกใหม่เพิ่มขึน เกิดสัมมาชีพในหมู่บ้าน/ชุมชน ทาให้
ประชาชนมีรายได้ และสังคมเกิดความสุขอย่างทั่วถึง
๒) ด้านการตลาด ส่งเสริมช่องทางการตลาดผลผลิตของหมู่บ้าน ทางระบบ IT เช่น Fb Line ทาให้สามารถ
ขายผลผลิตได้เพิ่มมากขึน
๓) การบริหารจัดการ ข้อมูลสารสนเทศทาให้ผู้ผลิตรู้หลักการบริหารจัดการฟาร์มครอบครัวโดยการจัด

๑๙

บันทึกรายรับรายจ่าย ทาให้รู้กาไร-ขาดทุนในการประกอบอาชีพ ทาให้รู้ทิศทางในการประกอบอาชีพ
ทา ให้ลดความเสี่ยงในการลงทุน
๑.๒ สารเทศเพื่อการจัดการชุมชน (สร้างอูมิคุ้มกัน) มีการเชื่อมโยงสารสนเทศการบริหารจัดการชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหา
เยาวชน ในพืนที่หมู่บ้านตาบลทะเลาะวิวาทกัน กับโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม www.nwwit.,ac..th ใช้โครงการโรง
เรียนคุณธรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียน ทาให้ลดปัญหาดัง
กล่าวได้
๒. ผลทีเ่ กิดขึ้นจากการดาเนินงาน
ต่อครัวเรือนและประชาชน
จำกกำรจัดทำระบบข้อมูลสำรสนเทศของหมู่บ้ำนและได้เผยแพร่ข้อมูลประชำสัมพันธ์ส่งผลให้
ครัวเรือนและคนในชุมชนได้รับประโยชน์ดังนี้
1. คนในครัวเรือนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
2. คนในครัวเรือนมีควำมสุขมำกขึ้น
3. ครัวเรือนมีรำยได้เพิ่มขึ้น
4. ชุมชนมีควำมรับผิดชอบต่อกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม
5. ข้อมูลจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนขับเคลื่อนเป็นกิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆเพื่อแก้ไขปัญหำและ
ตอบสนองควำมต้องกำรของคนในชุมชน
6. นำข้อมูลด้ำนประวัติศำสตร์ศำสนำวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนได้รับกำรถ่ำยทอดจำกรุ่นสู่รุ่น
ทำให้เยำวชนในพื้นที่ได้รู้ข้อมูลควำมเป็นมำของชุมชนตระหนักถึงคุณค่ำของข้อมูลและช่วยกันรักษำอัตลักษณ์
ของชุมชนให้คงอยู่สืบไป
7. กำรจัดทำข้อมูลคลังควำมรู้ของหมู่บ้ำนผ่ำนเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ทำให้ข้อมูลของ
หมู่บ้ำนเกิดกำรรับรู้ในวงกว้ำง
8. ชุมชนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลำยในกำรดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงสำรสนเทศเพื่อกำร
จัดกำรทุนชุมชนทุนที่เป็นเงินและไม่ใช่เงิน
9. มีกำรจัดสวัสดิกำรชุมชนทำให้ทุกคนได้รับกำรดูแลโดยทั่วถึงกัน
10.หมู่บ้ำนมีกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อสืบทอดภูมิปัญญำไว้ให้กับเยำวชนและผู้สนใจทั่วไป
ผลที่เกิดต่อชุมชน
1.ด้านสังคม
กระตุ้นให้ชุมชนมีควำมตระหนักในกำรเอื้อเฟื้อแบ่งปันซึ่งกันและกันในหมู่บ้ำนและชุมชนและเน้น
ควำมสำคัญในกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำให้กับคนรุ่นหลังและองค์ควำมรู้ที่เป็นทุนเดิมของชุมชนมำใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
2.ด้านเศรษฐกิจ
ส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำอำชีพของชุมชนที่หลำกหลำยทำให้มีมูลค่ำเพิ่มสูงขึ้นโดยชุมชนสำมำรถต่อ
ยอดภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนพัฒนำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้ำกำรเกษตร เพื่อยกระดับและพัฒนำเพิ่มมูลค่ำและ
เพิ่มช่องกำรกำรตลำดให้กับกลุ่มผู้ผลิตและเป็นกำรสร้ำงงำนสร้ำงรำยได้ให้กับคนในชุมชน
3.ด้านสิ่งแวดล้อม
กระตุ้นและปลูกจิตสำนึกในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์อย่ำง
ยั่งยืนร่วมกันอนุรักษ์และรักษำไว้เพื่อเป็นทุนให้กับชุมชนและลูกหลำน

๒๐

ภาคผนวก

๒๑

ภาคผนวก : ภาพกิจกรรมในชุมชน

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

