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

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน
ประวัติความเป็นมาของบ้านแข้
เมื่อก่อนนานมาแล้วมีผู้รู้ท่านเล่าว่าประมาณต้นกรุงรัตนโกสินทร์ระหว่างรัชกาลที่ ๒-๓ มีชาวลาวที่
อาศัยอยู่ด้านซ้ายของแม่น้าโขง หรือสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในปัจจุบันได้พากันอพยพข้ามแม่น้าโขง
มาตังถิ่นฐานอยู่ในเขต ภูเพ็ก ปัจจุบันคืออ้าเภอนาแก อยู่มาได้สักระยะหนึ่งได้เกิดโรคระบาดท้าให้มีผู้คนล้มตายเป็น
จ้านวนมาก จึงได้พากันอพยพจากที่ตรงนันเพื่อหาที่ตังถิ่นฐานใหม่โดยได้แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มที่หนึ่งนันออก
เดินทางมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก จุดมุ่งหมายคือ ภูก้าพร้า ปัจจุบันคือ อ้าเภอธาตุพนม อีกลุ่มหนึ่งนันออกเดินทาง
มุ่งหน้าสู่ด้านทิศใต้ ผ่านเขตภูเขาสูงป่าดงทึบ ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์มาก การเดินทางผ่านมาหลายวันจึงมาพบล้าห้วย
ธรรมชาติไหลมาบรรจบพบกันหลายสาย จึงพากันหยุดพักค้างแรม ณ ริมห้วยพอรุ่งเช้าบางส่วนจัดหาอาหารการกิน
บางส่วนก็เดินส้ารวจความอุดมสมบูรณ์ของล้าห้วยที่ไหลมาพบกันและพบว่าเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูกและ
ท้าการเกษตรเพื่อเลียงประชากรผู้ร่วมเดินทางอย่างเพียงพอ พอตกเย็นหัวหน้ากลุ่มที่ออกส้ารวจพืนที่มารายงาน
หัวหน้าผู้น้าการเดินทาง ได้รับทราบถึงพืนที่ทั่วไปที่ได้ไปส้ารวจมาและพบว่ามีความอุดมสมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มจึง
ตัดสินใจปักหลักฐาน ณ ริมห้วยซึ่งเป็นที่ราบสูงน้าท่วมไม่ถึงตังแต่บัดนันเป็นต้นมา และตังชื่อหมู่บ้านว่าบ้านแข้
และห้วยที่พบก็เรียกว่าห้วยแข้
การตังชื่อหมู่บ้านนันสันนิฐานว่า อาจจะเป็นเพาระว่าความอุดมสมบูรณ์ของหนองน้าอยู่กลางป่าทึบ
ทีมส้ารวจได้พบเห็นจระเข้น้อย จึงเรียกหนองน้านันว่า “กุดแข้น้อย “ส่วนล้าห้วยแข้นันก็คงจะเรียกตามนาม จระเข้
น้อย ซึ่งไหลผ่านทามป่าไผ่อันรกทึบมาบรรจบกันตรงท้ายหมู่บ้านและเป็นที่ตัง “ฝ่ายคอนกรีตเสริมเหล็ก. ปี พ.ศ.
๒๕๑๖ อยู่มาสมัยปกครองหัวเมืองมีบุคคลส้าคัญได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการในสมัยนันเข้าใจว่าน่าจะเป็นชัน
เปรียญธรรม ที่จังหวัดสกลนครชาวบ้านเดินทางไปถึงบ้านกลางม่วงไข่ในสมัยนันยังเป็นการเดินทางด้วยเท้าในขณะพัก
ค้างคืนที่บ้านกลางตกกลางคืน เกิดโรคท้องร่วงอย่างรุนแรงเป็นให้ผู้ที่จะไปรับราชการที่จังหวัดสกลนครเสียชีวิตอย่าง
กะทันหัน ชาวคณะจึงยกเลิกการเดินทางไปโดยปริยาย ต่อมาเมื่อเกิดการสูญเสียผู้ที่เป็นความหวังของกลุ่มก็เกิดความ
ลังเล บางส่วนเดินทางกลับถิ่นฐานเดิมคือบ้านแข้ และบางส่วนก็ตังหลักปักฐานอยู่บ้านกลาง ต.ด่านม่วงค้า อ.โคกศรี
สุพรรณ จ.สกลนคร จนมาถึงปัจจุบันนี
พอเดินทางกลับมาถึงบ้านแข้ก็ได้รับข่าวร้าย โดนเผ่าภูไท จับจองเอาที่เดิมเคยตังถิ่นฐานจนหมดแล้วด้วยความมีน้าใจ
และไม่ต้องการมีเรื่องเลยไม่คิดจะแย่งคืนแต่อย่างใด และพากันไปจับจองหาที่อุดมสมบูรณ์แห่งใหม่ไม่ไกลจากที่เดิม
มากนักนับแต่นันจนมาถึงปัจจุบันชาวบ้านแข้ก็อยู่ด้วยกันแบบพี่แบบน้องพึ่งพาอาศัยกันและกันตราบเท่าทุกวันนี
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ลักษณะทางภูมิศาสตร์
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ทั่วไป
บ้านแข้หมู่ที่ ๕ ตังอยู่บนท้าเล ที่ราบสูงน้าท่วมไม่ถึง สภาพดินนันเป็นร่วนปนทราย ซึ่ง เหมาะแก่การเพาะปลูก และ
การเป็นที่อยู่อาศัยโดย มีเนือที่ทังหมดประมาณ ๓๐๐ ไร่ มีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วย ล้า
ห้วยธรรมชาติ สองล้าห้วย ซึ่งไหลผ่านท้องทุ่งแข้ ทางด้านทิศเหนือของหมู่บ้าน อันมีชื่อว่า” ห้วยแข้.”หรือห้วยอีต่าง
หนึ่ง และ” ห้วยกุลา “สอง ชาวบ้านแข้ได้ใช้น้าจากล้าห้วยธรรมชาติทังสองแห่งนีในการท้าเกษตรกรรมเพาะปลูกข้าว
และใช้เป็นแหล่งท้ามาหากินตามธรรมชาติ ทางด้านทิศใต้ของหมู่บ้าน นัน มีหนองน้าขนาดใหญ่ขนาดเนือที่ประมาณ
๑๑ ไร่เศษ มีชื่อเรียกว่า”หนองผือต้อน” เป็นแหล่งน้าในการอุปโภคบริโภคของชาวบ้านแข้ และใช้ในการเกษตรกรรม
รวมถึงเป็นแหล่งเพาะพันธ์ปลาส้าหรับใช้เป็นอาหารตามธรรมชาติของพี่น้องชาวบ้านแข้อีกแห่งด้วย

แผนที่และอาณาเขตพื้นที่ติดต่อของบ้านแข้ หมู่ที่ ๕
บ้านแข้หมู่ที่ ๕ ตังอยู่ในเขตพืนที่ ต้าบลบ้านค้อ อ้าเภอ ค้าชะอี จังหวัด มุกดาหาร มีระยะทางในการเดินทางระหว่าง
บ้านแข้ ถึงอ้าเภอค้าชะอี ประมาณ ๗ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดมุกดาหาร ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร

ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อดังต่อไปนี
-

ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

มีพืนที่ติดต่อกับ บ้านแฝก ต.โพนงาม และ บ้านบ้านหนองสระพังทอง ต.โพนงาม
มีพืนที่ติดต่อกับ บ้านหนองบง ต.หนองเอี่ยน
มีพืนที่ติดต่อกับ บ้านหัวขัว ต. หนองเอี่ยน
มีพืนที่ติดต่อกับบ้าน ค้อ ต.บ้านค้อ
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ลักษณะภูมิอากาศ
บ้านแข้มีลักษณะอากาศ แบ่งเป็น สามฤดู คือ ฤดูร้อน ,ฤดูฝน, ฤดูหนาว
ฤดูร้อน นันจะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เมษายน มีอุณหภูมิเฉลี่ย ๓๕ – ๓๘ องศาเซลเซียส มีฝนตก
บ้างในฤดูร้อนนีตามสภาพอากาศแต่ส่วนใหญ่จะท้า ให้เกิดลมพายุฤดูร้อนเกิดขึนด้วยและสร้างความเสียหายแก่
บ้านเรือนของชาวบ้าน
ฤดูฝน จะเริ่มขึนในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง เดือน ตุลาคม บ้านแข้ไม่ค่อยได้รับผลกระทบด้านฝนมากนักจะ
มีบ้างที่ช่วงฝนทิงช่วงแต่ก็มีน้าตามล้าห้วยธรรมชาติและหนองน้าธรรมชาติ ที่เก็บน้าส้ารองไว้ใช้ในยามฝนทิงช่วง จึง
ไม่กระทบกับผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านมากนัก
ฤดูหนาว จะเริ่มต้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือน กุมภาพันธ์ ในหน้านีบ้านแข้จะมีอุณหภูมิเฉลี่ย
ประมาณ๑๕ – ๒๐ องศาเซลเซียส บางปีมีอากาศเย็นติดต่อกันจนทางจังหวัดต้องประกาศภัยหนาว
บ้านแข้ หมู่ที่ ๕ ปัจจุบันได้มีการแบ่งคุ้มต่างๆออกเพื่อความสะดวกในการบริหารงานตามพื้นที่มีคุ้มต่างๆ
ทั้งหมดจานวน ๙ คุ้ม ดังนี้
ชื่อคุ้ม
-

คุ้มวงศ์ษาแสง
คุ้มพยัคฆ์สุริยา
คุ้มภูไทรัตนา
คุ้มโคตรวนาราม
คุ้มสุริวงศ์
คุ้มกินรีมีชัย
คุ้มโพธิราช
คุ้มเทพนภารักษ์
คุ้มหลวงสุริยัน

ชื่อ - หัวหน้าคุ้ม
โดยมีนายนรินทร์ คล่องดี
โดยมีนายจุ ตรงดี
โดยมีนายพิศ พันโกฏิ
โดยมีนางนิยม ตรงดี
โดยมีนายทรงศักดิ์ คล่องดี
โดยนายสุธรรม ตรงดี
โดยมีนายชาติทนงค์ ศิลพูล
โดยมีนายหนูคม ลาภทวี
โดยมีนายเลียน สุพร

เป็น หัวหน้าคุ้ม
เป็น หัวหน้าคุม้
เป็นหัวหน้าคุ้ม
เป็นหัวหน้าคุ้ม
เป็นหัวหน้าคุ้ม
เป็นหัวหน้าคุ้ม
เป็นหัวหน้าคุ้ม
เป็นหัวหน้าคุ้ม
เป็นหัวหน้ากลุ่ม

เนื้อที่ทั้งหมดประกอบด้วยกันเป็น
-

มีพืนที่รวมทังหมด จ้านวน
พืนที่ส้าหรับสร้างที่อยู่อาศัย จ้านวน
พืนที่ส้าหรับการประกอบอาชีพจ้านวน
พืนที่สาธารณะประโยชน์ ( หนองผือต้อน )จ้านวน

1200
300
1000
11

1

หมู่บ้าน
ไร่
ไร่
ไร่
ไร่
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ข้อมูลด้านประชากรของชาวบ้านแข้ หมู่ที่ 5
ประชากรทังหมด

จ้านวนครัวเรือน

เพศชาย
193

๑๗๕

รวม

เพศหญิง
221

414

ข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๖๑ เดือนเมษายน ๒๕๖๑

อาชีพ
จ้านวน/คน

ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพใน ของชาวบ้านแข้หมู่ที่ ๕
ข้อมูลการประกอบอาชีพแยกกลุ่ม
รับราชการ
ค้าขาย
บริษัทเอกชน เกษตรกรรม
อื่นๆ
๘๐
๕
๔๐
๑๐๑
๒๐

รวม/คน
๒๔๖

ข้อมูลจากการส้ารวจในหมู่บ้านส้ารวจเมื่อ เมษายน ๒๕๖๑

ชื่อกลุ่มอาชีพ
กลุ่มสหกรณ์ออม
ทรัพย์
กลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดสาลี
กลุ่มผู้ปลูกมะเขือเทศ
กลุ่มผู้เลียงโค-กระบือ

ข้อมูลกลุ่มอาชีพต่างๆของบ้านแข้ หมู่ที่ 5 มีกลุ่มต่างๆดังนี
รายได้ต่อปี
จ้านวนสมาชิก
๒๕๖๐
๒๕๖๑

รวม

๑๔๐

๒๑๑,๔๕๒

-

๒๑๑,๔๕๒

๓๐
๒๐
๑๒๕

๔๐๐,๐๐๐
๒๘๐,๐๐๐
-

๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐
๒๘๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

กลุ่มผู้ปลูกมันฝรั่ง

๒๐

๕๒๙,๐๐๐

-

๕๒๙,๐๐๐

กลุ่มทอเสื่อกก

๔๔

๒๕,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๖๕,๐๐๐

ร้านค้าชุมชน

๒๓๗

๘๘,๒๑๐

กลุ่มจักสาน

๑๑

๒๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๑,๕๕๓,๖๖๒

๒๗๐,๐๐๐

๑,๘๒๓,๖๖๒

รวม

๘๘,๒๑๐

หมายเหตุ : ข้อมูลจากการส้ารวจและเอกสารจากกลุ่มต่างๆ ณ วันที่ 30 เมษายน ๒๕61
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กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแข้
โครงสร้างการดาเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านแข้
นางกฤษนา คล่องดี
ประธานกองทุนฯ
นางวาสนา คล่องดี
รองประธานฯ
น.ส.สุภลักษณ์ ศิลพูล

นางสร้อยสุดา ศิลพูล

นางลักขณา สุพรรณ

นางดอนศรี คล่องดี

นางดารา คล่องดี

เหรัญญิก

เลขานุการ

ประชาสัมพันธ์

กรรมการ

กรรมการ

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจัดตังขึนเพื่อให้สมาชิกของกลุ่มได้มีโอกาสในการเข้าถึงเงินทุนในการน้าไป
ประกอบอาชีพโดยเกิดจากการร่วมมือกันของสมาชิกที่มีความคิดเห็นและแนวความคิดเหมือนกันที่จะช่วยเหลือ
เกือกูลซึ่งกันและกันด้วยการน้าเงินมาลงทุนเป็นหุ้นๆละ 100 บาท และในแต่ละเดือนก็จะมีการออมเงินในรูปแบบ
การฝากเงินสัจจะ ที่เป็นเงื่อนไขหรือข้อตกลงของสมาชิกภายในกลุ่มมากน้อยตามข้อตกลงของกลุ่ม ปัจจุบันกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแข้มีสมาชิกทังหมด จ้านวน 132 คน และมีเงินหมุนเวียน ในบัญชี 1,781,253 ( หนึ่งล้าน
เจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสามบาท ) น้าไปฝากในธนาคารสองแห่งคือ 1.) ธนาคาร ธกส. บัญชีเลขที่
237-2-7519-0 ( 2.) ธนาคารออมสิน บัญชีเลขที่ 020-6672-6600-9
ข้อมูลด้านบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านแข้ ประจาปี พ.ศ. 2560
รายการ

2560

2561

2,085,270

-

จ้านวนหุ้น

20,852

-

ก้าไรจากดอกเบีย

211,452

-

5,000

-

ยอดเงินสะสมของสมาชิก

รายจ่ายต่างๆ
เงินปันผล

หมายเหตุ

206,452
เงื่อนไข การปันผล ( ปันผลให้สมาชิก 75%,) ( ตอบแทนคณะกรรมการ 15%)
(เฉลี่ยคืนสมาชิก 5%) (เข้าทุนส้ารอง 5%)
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กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแข้ มีส้านักงานตังอยู่บ้านเลขที่

65

หมู่ที่ 5 ต.บ้านค้อ อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร

ตัวอย่างสมาชิกที่ประสบความส้าเร็จในการน้าทุนจากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตไปใช้ในการประกอบอาชีพต่างๆ ได้แก่
นางเพ็ญศิริ คล่องดี,
นางเนือน สุพร ,
นางจันทร์เพ็ญ ศิลพูน

นางเพ็ญศิริ คล่องดี
เปิดรับซื้อข้าวเปลือกในชุมชน

นางเนือน สุพร
เปิดร้าน ขายของชา

ทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่างดังนี
1.
2.
3.
4.

คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ DMA
เครื่องปริ๊นเอกสาร ยี่ห้อฟูจิ X EROX M205B
เครื่องพิมพ์แคนนอล MP145
โต๊ะท้างาน

1 เครื่อง
1 เครื่อง
1เครื่อง
1 ชุด

นางจันทร์เพ็ญ ศิลพูน
เปิดร้านอาหารตามสั่ง
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กลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดสาลี
โครงสร้างการดาเนินงานของกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดสาลี บ้านแข้
นายนรินทร์ คล่องดี

ประธานกลุ่ม
นายมารวย ชฎารส
รองประธาน
นายเลี้ยน สุพร

นายพิศ พันโกฏิ

นายทองมา ใจมั่น

นายแสงกล้า แก้วศรีบุตร

นางดอนศรี คล่องดี

เลขานุการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

บ้านแข้นันถือได้ว่าเป็นปลูกข้าวโพดสาลีพันธ์ข้าวเหนียวที่มีรสชาติ ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเขต อ้าเภอค้าชะอี
จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งสามารถท้ารายได้ให้แก่เกษตรกร พี่น้องชาวบ้านแข้ เป็นจ้านวนมาก การเพาะปลูกนันจะเริ่มจาก
หลังที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้ว อยู่ราวๆประมาณปลายเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี และท้าการเก็บเกี่ยวผลผลิต
ประมาณเดือนมกราคม ไปจนถึงเมษายน เมื่อเก็บเกี่ยวข้าว เสร็จแล้ว กลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดสาลี ก็จะท้าการเตรียมพืนที่
ส้าหรับปลูก ด้วยการ ตัดซังตอข้าว แล้วเผาซังตอ จากนันจึงท้าการไถพรวนดิน และตากดินให้แห้ง หลังจากนันก็
จัดท้าร่องปลูกหรือแถวส้าหรับปลูก การปลูกนันนิยมปลูกเป็นหลุม ๆละประมาณ 3-5 เมล็ด ส่วนการตลาดหรือ
จ้าหน่ายนัน ทางกลุ่มผู้ปลุกข้าวโพดจะท้าการจ้าหน่ายเองโดยการต้มฝักข้าวโพด ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง การจ้าหน่าย
แบบฝักสดมีปริมาณไม่มากนัก
การจ้าหน่ายแบบต้ม ชาวบ้านจะน้าข้าวโพดที่ต้มสุกแล้วมาบรรจุถุง ขายในราคาถุงละ 20 บาท จ้าหน่ายใน
ชุมชนตนเองและชุมใกล้เคียง เช่น ตลาดนัดวันพฤหัสบดี ที่ทางอ้าเภอจัดให้มีขึนเป็นประจ้า รายได้จากการจ้าหน่าย
ของกลุ่มโดยเฉลี่ยแล้วมีรายได้ประมาณ 400,000 บาท ต่อปี กลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดสาลีบ้านแข้ ปัจจุบัน มีสมาชิก
รวมกัน 36 คน

~9~

กลุ่มผู้ปลูกมะเขือเทศบ้านแข้
โครงสร้างการดาเนินงานของกลุ่มผู้ปลูกมะเขือเทศบ้านแข้

นายแสงกล้า แก้วศรีบุตร
ประธานกลุ่ม
นายประนอม นามบุตร
รองประธาน
นายสุภี คล่องดี

นายชาติทนง ศิลพูล

นายประจักร คนหาญ

นายหนูคม ลาภทวี

นางนิยม ตรงดี

เลขานุการ

เหรัญญิก

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

มะเขือเทศเป็นพืชเศรษฐกิจ อีกชิดหนึ่งที่ชาวบ้านแข้นิยมปลูกเพื่อสร้างรายได้เสริมหลังการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี
ซึ่งมีสัดส่วนในการปลูกใกล้เคียงกันกับการปลูกข้าวโพดสาลี และส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเกษตรกรกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มผู้
ปลูกข้าวโพดสาลี เนื่องจากสภาพภูมิอากาศของบ้านแข้นันมีล้าห้วยธรรมชาติไหลผ่านสองล้าห้วยนันคือ ลาห้วยอี
ต่าง และลาห้วย กุลา ที่ไหลผ่านทุ่งแข้ทางด้านทิศเหนือของหมู่บ้านท้าให้บริเวณนีนอกจะเป็นอู่ข้าวอู่น้าของพี่น้อง
ชาวบ้านแข้ที่เรียกว่าทุ่งแข้ ยังถือได้ว่าเป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจ อย่าง มะเขือเทศอีกด้วย กลุ่มผู้ปลูกมะเขือเทศใช้
พืนที่ บริเวณข้าง สองล้าห้วยทังแห่งนีเป็นพืนในการปลูกมะเขือเทศ โดยได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธ์มะเขือเทศจาก
บริษัทเอกชน รวมถึงการรับซือผลิตทังหมดจากกลุ่มผู้ปลูกด้วย การเพาะปลูกนันเริ่มในราวเดือน ธันวาคม ของทุกปี
ซึ่งทางบริษัทเอกชนผู้สนับสนุนจะเป็นผู้ก้าหนดวันเวลาในการปลูกและวันรับซือผลผลิต กลุ่มมะเขือเทศจะเก็บเกี่ยว
ผลผลิตในราวๆ ต้นเดือน มีนาคม สมาชิกมีรายได้จากการปลูกในแต่ละปี ประมาณ 280,000 บาท ต่อคนกลุ่มผู้
ปลูกมะเขือเทศบ้านแข้ปัจจุบันมีสมาชิกภายในกลุ่ม จ้านวน 18 คน
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กลุ่มผู้เลี้ยงโค – กระบือ บ้านแข้
โครงสร้างการดาเนินงานของกลุ่มผู้เลี้ยงโค- กระบือ บ้านแข้
นายจรัส ตรงดี
ประธานกลุ่ม

นายเฉย คล่องดี
รองประธาน

นายชาญชัย สมเสนตระกูล

นายถวิล สุวรรณมงคล

นายประวัติ รูปคม

นายถาวร จันนามิตร

นายไพบูรณ์ คล่องดี

เลขานุการ

เหรัญญิก

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ชาวบ้านแข้นันนอกจากจะท้าการเกษตรด้านการปลูกพืช เช่นข้าว,ข้าวโพด,มันฝรั่ง,มะเขือเทศ,และอื่นๆ แล้ว
ยังนิยมเลียงสัตว์เลียงพวกโค และกระบือ อีกด้วยโดยมีการรวมกลุ่มเป็นสมาชิกกันมานาน รุ่นต่อรุ่น ซึ่งเริ่มจากการที่
ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ และจากการระดมทุนภายในกลุ่มเพื่อที่จัดหาโค กระบือมาให้สมาชิกได้น้าไปเลียง
ในแรกเริ่มนันสมาชิกผู้ที่มีความประสงค์จะเลียงโคกระบือนันจะต้องมีสถานะเป็นสมาชิกก่อนด้วยการสมัครเข้าเป็น
สมาชิกของกลุ่มและเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อการดูแลโคกระบือ โดยมีเงื่อนไขในการเลียงคือ เลียงแบบแบ่ง
ผลตอบแทนกัน กล่าวคือ เมื่อสมาชิกน้าโค กระบือไปเลียงแล้วตกลูกออกมาจากนันสมาชิกเลียงแม่โคและลูกต่อไปจน
ลูกโคหย่านมสมาชิกจึงส่งแม่โคให้แก่สมาชิกคนอื่นๆที่แจ้งความประสงค์ที่จะเลียงสมาชิกจะได้ลูกโคที่หย่านมตัวนัน
เป็นกรรมสิทธิ์และเป็นวงจรแบบนีตลอดมา จนมาถึง ปัจจุบันการเลียงในรูปแบบเดิมนันได้มีการยกเลิกแล้วเนื่องจาก
เกิดปัญหาในการบริหารจัดการอีกทังสมาชิกไม่มีความจ้านงในการเลียงเพราะเหตุจากแม่โคกระบือที่เลียงติดต่อกันมา
หลายรุ่นนัน มีอายุมากขึนและสมาชิกบางรายที่น้าไปเลียงขาดการดูแลเอาใจใส่ ท้าให้แม่โคไม่มีความสมบูรณ์ รวมถึง
แรงจูงใจที่จะเป็นเจ้าของโคกระบือที่จะได้จากรุ่นลูกของแม่โค ต้องใช้เวลานาน ท้าให้สมาชิกเห็นว่าไม่คุ้มในการเลียง
ทางกลุ่มจึงได้ น้าโคกระบือนันจ้าหน่ายออกไปแล้วน้าเงินจากการจ้าหน่ายมาฝากในบัญชีธนาคาร สหกรณ์การเกษตร
ค้าชะอี ชื่อบัญชี “กลุม่ โคกระบือบ้านแข้ 5,6 จ้านวน 534,217 บาท
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ปัจจุบันกลุ่มผู้เลียงโคกระบือปัจจุบันได้มีเลือกตังคณะกรรมการบริหารชุดใหม่และมีการปรับเปลี่ยนระเบียบ
กติกาใหม่เมื่อ เดือน พฤษภาคม 2557 ที่ให้ผลตอบแทนสร้างแรงจูงใจแก่สมาชิกที่มีความประสงค์จะน้าโคกระบือไป
เลียง ด้วยการให้โอกาสผู้เลียงมีสิทธิในการเป็นเจ้าของโคกระบือได้ง่ายขึน คือเปิดโอกาสให้ผู้เลียงเป็นผู้ไปสรรหาโค
กระบือด้วยตนเอง ทางกลุ่มจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมทังราคาและคุณลักษณะของโคว่ามีความเหมาะสมแค่
ไหน เลียงไปแล้วมีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนในอนาคตให้แก่สมาชิกผู้เลียงหรือไม่ และจัดท้าเป็นสัญญาในการกู้เงิน
กับกลุ่มไว้ โดยให้น้าโคตัวนันที่ได้รับอนุมัติจากทางกลุ่ม เป็นหลักประกัน การพิจารณาอนุมัติงบประมาณไม่เกิน มูลค่า
โค ตัวละ 30,000 บาท
ภาพถ่ายของสมาชิกที่ได้ท้าสัญญาในการเลียงโค กระบือ ของกลุ่มผู้เลียงโคกระบือ บ้านแข้

นางข่อง วงค์ตาหล้า

นายประวัติ รูปคม

นายมารวย ชฎารส

นายจรัส ตรงดี

มีระยะเวลาในการคืนเงินต้นและดอกเบียให้แก่กลุ่มไม่เกิน 4 ปี พร้อมกันนีสมาชิกต้องช้าระเงินต้นคืนกลุ่มปีละ 25
% ของยอดเงินกู้ และจ่ายค่าดอกเบียให้แก่กลุ่ม ในอัตราร้อยละ 5% ต่อปี ข้อมูลปัจจุบันกลุ่มผู้เลียงโคกระบือบ้าน
แข้มีสมาชิกทังหมด 120 คน

บัญชีกลุ่มโค-กระบือ บ้านแข้ 5,6
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กลุ่มผู้ปลูกมันฝรั่ง บ้านแข้
โครงสร้างการดาเนินงานของกลุ่มผู้ปลูกมันฝรั่ง บ้านแข้

มันฝรั่งเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านแข้นันได้น้ามาปลูกเพื่อเสริมรายได้ในช่วงหลังการเก็บเกี่ยว
ข้าวนาปี โดยได้รับการสนับสนุนด้าน พันธ์มันฝรั่ง และเทคนิควิธีการปลูกและการดูแลจากบริษัทเอกชน ทาง
ภาคเหนือมาให้ค้าแนะน้าชาวบ้านแข้ได้รวมกลุ่มเป็นสมาชิกในปี 2557เป็นครังแรกมีนายแสงกล้า แก้วศรีบุตร เป็น
หัวหน้ากลุ่ม

และมี มีสมาชิกทังหมด 20 คนมีเนือที่ปลูกรวมกันประมาณ 20 ไร่ ช่วงเวลาในการปลูกนันเป็นหลังการเก็บเกี่ยวข้าว
แล้ว ประมาณเดือน ธันวาคม และเก็บเกี่ยวประมาณเดือน เมษายน ส่วนใหญ่กลุ่มผู้ปลูกมันฝรั่งนันก็จะเป็นกลุ่ม
เดียวกันกับกลุ่มผู้ปลูกมะเขือเทศ ผลผลิตมันฝรั่งที่ออกมาจากการปลูกนันถือได้ว่ามีคุณภาพดี ได้น้าหนักตามเกณฑ์ที่
บริษัทรับซือก้าหนด ด้านการจ้าหน่ายนัน บริษัทเอกชนจะมาท้าการรับซือจากกลุ่มถึงแปลงปลูก รายได้ที่สมาชิกได้รับ
จากการปลูกมันฝรั่ง เฉลี่ยรายละ 25,000 บาท
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กลุ่มทอเสื่อกก บ้านแข้
โครงสร้างการดาเนินงานกลุ่มทอเสื่อกก บ้านแข้
นางวงจันทร์ ชาติขูรู
ประธานกลุ่ม
นางดอนศรี คล่องดี
รองประธาน
นางนิยม ตรงดี

นางอวน ใจมั่น

นางดอนสวรรค์ ตรงดี

นางดวงตา คล่องดี

นางค้า คนหาญ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กก นันถือเป็นพืชที่มนุษย์รู้จักน้ามาผลิตหรือน้ามาถักทอเป็นเสื่อไว้ใช้ส้าหรับปูพืนรองนั่ง ในบ้านเรือน มาตังแต่
โบราณ บ้านแข้นัน ได้น้าต้นกก มาปลูกเอาไว้ เรือกตามสวน ไร่นา กก เป็นพืชที่ปลูกง่าย โดยทั่วไป ส่วนที่น้ามาใช้ใน
การทอนัน เป็นของล้าต้น โดยการลอกเปลือกนอกออกมา แล้วน้าไปตากแดดท้าให้แห้ง เส้นกกที่แห้งแล้ว สามารถเก็บ
เป็นวัตถุดิบไว้ใช้ส้าหรับทอได้นานหลายเดือน กลุ่มทอเสื่อกก บ้านแข้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่มแม่บ้าน การทอเสื่อกก
นันจะต้องรวมกันเป็นกลุ่มๆละ 3- 5 คนเพราะว่าการทอเสื่อกกมีขันตอนในการผลิตหลายขันตอน จึงต้องท้างานเป็น
กลุ่มและแบ่งหน้าที่การท้างาน ส่วนวิธีการผลิตนัน กว่าจะออกมาเป็นเสื่อส้าเร็จรูปนันก็เริ่มตังแต่การไปคัดเลือกต้นกก
ที่ปลูกไว้หรือตามธรรมชาติต้องล้าต้นสมบูรณ์ไม่มีรอยหักงอ ตรงตลอดล้าต้น ตามขนาด

ที่จะผลิต เสร็จแล้วน้าต้นกกมาท้าการปลอกเปลือกออกหลังจากนัน น้ามามัดรวมกันประมาณก้ามือ แล้วน้าไปตาก
แดด หลังจากนันก็สามารถเก็บไว้ใช้ในยามจะทอหรือน้าไปทอได้เลยแต่ถ้าหากต้องการสีสันลวดลายก็สามารถน้าไปย้อม
สีเพื่อให้ได้สีสันลวด ลายตามต้องการ แล้วก็น้ามาเข้ากระบวนการทอเสือกก ต่อไป

ปัจจุบันกลุ่มทอเสื่อกกบ้านแข้มีสมาชิกรวมทังหมด 45 คน มีผลผลิตจากการทอเสื่อกก ประมาณ 300
ผืน ต่อ ปี ส่วนใหญ่แล้วสมาชิกจะทอเสื่อกกไว้ส้าหรับใช้สอยในครัวเรือน และนิยมน้าไปท้าเป็นของ ฝาก เวลาญาติพี่
น้องมาเยี่ยมเยือน การจ้าหน่ายนันเป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่จ้าหน่ายหรือขายในชุมชน จ้าหน่ายในราคาผืนละ 300500 บาทแล้วแต่ขนาดและลวดลาย รายได้ของกลุ่มทอเสื่อกกบ้านแข้ประมาณ 30,000 ต่อปี
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ร้านค้าชุมชนบ้านแข้
โครงสร้างการดาเนินงานของร้านค้าชุมชน บ้านแข้

นายเฉย คล่องดี
ประธาน
นายชาญชัย สมเสนตระกูล
รองประธาน
นายกุมภา คล่องดี

นางอบเชย รัตนวงค์

นางไอรินทร์ แม่ประจิตร

นายทนงชัย ลาภทวี

นางวงจันทร์ ชาติขูรู

นายจรัส ตรงดี

เหรัญญิก

เลขานุการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ร้านค้าชุมชนถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของพี่น้องชาวบ้านแข้ เกิดจากการรวมตัวกันของสมาชิกในชุมชนมีขึน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการของชุมชนโดยชุมชน เพื่อให้มีร้านค้าของอุปโภคบริโภคส้าหรับบริการสมาชิกหรือ
บุคคลทั่วไปโดยมีราคาที่เป็นธรรม การบริหารงานใช้ระบบการลงทุนเป็นหุ้นๆละ 100 บาทแต่ลงทุนได้ ไม่เกิน 40
หุ้น ต่อคน สินค้าที่น้ามาจ้าหน่ายหรือให้บริการสมาชิกนัน ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทอุปโภคบริโภค ในครัวเรือน
เช่น สบู่ ,ยาสระผม,ยาสีฟัน,น้าปลา,ผลซักผ้า เป็นต้น ปัจจุบันมีสมาชิกทังหมด 237 คน มีทุนเรือนหุ้น
256,100 (สองแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาท) การด้าเนินงานของร้านค้าชุมชนบ้านแข้ ด้าเนินงานผ่าน
คณะกรรมการร้านค้าชุมชน ซึ่งมาจากที่ประชุมใหญ่ประจ้าปีโดยการเลือกของสมาชิกร้านค้าชุมชนและมีวาระในการ
ด้าเนินงานคราวละ 6 เดือน

~ 15 ~
กลุ่มจักสานไม้ไผ่ บ้านแข้

ไม้ไผ่เป็นไม้สามารถพบเห็นได้ทั่วไป มนุษย์รู้จักน้าเอาไม้ไผ่มาท้าเป็นเครื่องใช้สอย และท้าเป็นเครื่องมือในการหากิน
ถือได้ว่าไม่ไผ่นันมีประโยชน์มากมายบ้านแข้เป็นชุมชนหนึ่งที่มีไม้ไผ่ที่เกิดขึนเองตามธรรมชาติและจากการปลูกของคน
ในชุมชน อยู่เป็นจ้านวนมากได้เกิดการรวมกลุ่มจักสานขึนได้ผลิตสินค้าออกมาใช้สอยในครัวเรือนและจ้าหน่ายใน
ชุมชนหลายอย่างหลายแบบเช่น กระติบข้าว, สุ่มไก่,ตลอดจนเครื่องจับปลา ข้อง,และอื่นๆ กลุ่มผู้จักสานไม้ไผ่บ้านแข้
ปัจจุบันมีสมาชิกด้วยกัน 11 คน ส่วนใหญ่จะผลิตไว้ใช้ในครัวเรือนส่วนใหญ่ และน้ามาจ้าหน่ายบ้างตามที่ลูกค้า
ต้องการและมาซือเองถึงบ้านรายได้จากการจ้าหน่ายต่อปีของกลุ่มจักสานไม้ไผ่ประมาณ 15,000 บาท
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วิสัยทัศน์ บ้านแข้
“หมู่บ้านปลอดมลพิษ ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

สืบสานด้าน วัฒนธรรมดีล้น ประชาชนเปี่ยมสุข.”

พันธกิจบ้านแข้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต
พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร/เพื่ออุปโภคบริโภค
คนในชุมชนร่วมกันต้านยาเสพติดทุกชนิด
พัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนทัง้ ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ทุกกลุม่ /ทุกองค์กร
ประสานความร่วมมือกับภาครัฐทุกภาคส่วนในการพัฒนาหมู่บ้าน

คาขวัญบ้านแข้
“ น้้ำปิ่มห้วย ข้ำวโพดหวำน ข้ำวสำรสวย รวยข้ำวเปลือก เลือกเลี้ยงสัตว์

เด่นวัฒนธรรม”
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ส่วนที่ 2 แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศฯ
2.1 การบริหารจัดการ
สถานที่ด้าเนินการ มีอาคารศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วัดแจ้งบ้านแข้ เป็นสถานที่
ส้าหรับจัดท้าข้อมูลสารสนเทศและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- มีคณะท้างานขับเคลื่อนหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านแข้ หมู่ที่ 5
เป็นหมู่บ้าน อพป. ใช้ระบบโครงสร้างการบริหารหมู่บ้าน อพป. แบ่งการบริหารจัดการออกเป็นฝ่าย มีฝ่ายที่
รับผิดชอบด้าเนินการด้านประชาสัมพันธ์สารสนเทศอย่างชัดเจน
- วัสดุอุปกรณ์ สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีความพร้อมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ด้านการใช้สารสนเทศหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ชาวบ้าน

2.2 การดาเนินงานของคณะทางานขับเคลื่อนหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1) สร้างการรับรู้ร่วมกัน
มีการน้าข้อมูลความจ้าเป็นพืนฐาน (จปฐ.) , ข้อมูล กชช.๒ค น้ามาแจ้งในที่ประชุมหมู่บ้าน
เพื่อให้ชาวบ้านได้รับทราบถึงระดับการพัฒนาแต่ละตัวชีวัด โดยการจัดกิจกรรมประชุมสร้างความเข้าใจ ส้ารวจข้อมูล
และก้าหนดความต้องการด้านสารสนเทศของชุมชนกับคณะท้างานขับเคลื่อนหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับหมู่บ้าน ตามประเด็น ดังนี
1.1 ความเป็นมาของโครงการ ความส้าคัญของข้อมูล และการน้าไปใช้ประโยชน์ โดยให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ และตัวอย่างการน้าไปใช้ประโยชน์
1.2 ร่วมกันค้นหาข้อมูลในหมู่บ้านมีอะไรบ้าง ได้แก่ ข้อมูล จปฐ. กชช.2ค ข้อมูลทุนชุมชน
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลกลุ่ม ผู้น้าชุมชน ฯลฯ โดยข้อมูลที่มีสามารถบอกได้ถึงสภาพหมู่บ้าน
คุณภาพชีวิต สภาพปัญหาต่างๆ สถานะทางเศรษฐกิจ ระดับการพัฒนาหมู่บ้าน ฯลฯ
1.3 เรียนรู้การใช้โปรแกรม Community Information Radar Analysis (CIA) คือโปรแกรม
วิเคราะห์ข้อมูลชุมชนในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการวางแผนงาน/โครงการเพื่อยกระดับและพัฒนา
คุณภาพชีวิตชุมชน
1.4 การน้าข้อมูลที่มีไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง ได้มีการยกตัวอย่างการน้าไปใช้ประโยชน์ เช่น
การทบทวนการจัดท้าแผนชุมชน การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ การประเมินสถานะหมูบ้าน การประเมิน จัด
ระดับการพัฒนา ฯลฯ
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2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
2.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยน้าผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. กชช.2 ค และข้อมูลอื่นๆ มา
วิเคราะห์เพื่อจัดท้าข้อมูลข่าวสารสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมุ่งหวังให้คนในชุมชนได้มีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เสนอความคิดเห็น ระดมความคิดในการจัดท้า และวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ในชุมชน ด้าน
ต่างๆ เช่น ข้อมูล จปฐ. ข้อมูล กชช.2ค ข้อมูลทุนชุมชน ฯลฯ โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Community
Information Radar Analysis (CIA) เพื่อน้ามาจัดท้าเป็นข้อมูลสารสนเทศข้อมูลเชิงสถิติเพื่อน้าไปใช้ประโยชน์ใน
การวางแผนก้าหนดทิศทางการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านที่สามารถน้าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

วิเคราะห์ข้อมูลชุมชน ปรากฏผลดังนี
1) ข้อมูล จปฐ. ปี 2561 พบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ จ้านวน 1 ตัวชีวัด คือ ตัวชีวัดที่ 24 คนในครัวเรือนไม่
ดื่มสุรา คิดเป็นร้อยละ 0.24
2) ข้อมูล กชช.2ค พบปัญหามาก จ้านวน 6 ตัวชีวัด ได้แก่ ข้อ (8) การมีงานท้า ข้อ (12) ผลผลิตจาก
การท้าการเกษตรอื่นๆ ข้อ (17) การกีฬา ข้อ (20) การได้รับการศึกษา ข้อ (21) การมีส่วนร่วมของชุมชน และข้อ
(28) คุณภาพน้า
3) ข้อมูลอื่นๆ จากเวทีประชาคม โดยแบ่งปัญหาออกเป็น 5 ด้าน ดังนี
3.1 สารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านอาชีพ พบว่ามีปัญหาระดับมาก ได้แก่ ข้อมูล กชช.2 ค
ตัวชีวัดที่ 8 การมีงานท้า คือ ยังพบปัญหาคนว่างงาน และตัวชีวัดที่ 28 คุณภาพน้า พบว่าน้าไม่เพียงพอในฤดูแล้ง
3.2 สารสนเทศเพื่อการจัดการทุนชุมชน พบว่ามีปัญหาระดับมาก ได้แก่ ข้อมูล กชช.2 ค ตัวชีวัด
ที่ 12 ผลผลิตจากการท้าการเกษตรอื่นๆ คือ ประชาชนมีปัญหาผลผลิตทางการเกษตรไม่มีคุณภาพ ได้ผลผลิตน้อย
ส่งผลท้าให้ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่้า
3.3 สารสนเทศเพื่อการจัดการความเสี่ยงชุมชน พบว่ามีปัญหา คือ ตัวชีวัด จปฐ. ข้อ 24 คนใน
ครัวเรือนไม่ดื่มสุรา ไม่ผ่านเกณฑ์ จ้านวน 1 ครัวเรือน
3.4 สารสนเทศเพื่อการแก้ปัญหาความยากจน พบว่ามีปัญหาระดับมาก ได้แก่ ข้อมูล กชช.2 ค
ตัวชีวัดที่ 12 ผลผลิตจากการท้าการเกษตรอื่นๆ คือ ประชาชนมีปัญหาผลผลิตทางการไม่มีคุณภาพ ได้ผลผลิตน้อย
ส่งผลท้าให้ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่้า รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย
3.5 สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชน พบว่ามีปัญหาระดับมาก ได้แก่ ข้อมูล กชช.2 ค
ตัวชีวัดที่ 21 การมีส่วนร่วมของชุมชน
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วิเคราะห์ข้อมูลชุมชนโดยโปรแกรม CIA
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บ้านแข้ หมู่ที่ 5 ต้าบลบ้านค้อ ใช้โปรแกรม Community Radar Analysis (CIA) ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ชุมชน เพื่อสรุป ปัญหาทัง้ หมดให้เห็นภาพรวมของชุมชน ดังนี้

จากภาพ บ้านแข้ หมู่ที่ 5 ต้าบลบ้านค้อ ได้น้าข้อมูล จปฐ. ปี 2561 , ข้อมูล กชช.2 ค ปี 2560 และ
ข้อมูลอื่นๆ มาวิเคราะห์สภาพปัญหาคุณภาพชีวิต ด้วยโปรแกรม Community Radar Analysis (CIA) จะปรากฏ
ภาพรวมของ หมู่บ้านทังหมด แสดงค่าคะแนนของระดับปัญหาจากปัญหามากไปหาปัญหาน้อย จากผังเรดาร์น้าเสนอ
ผลการวิเคราะห์ พบว่าสภาพปัญหาคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน เรียงล้าดับมากที่สุดไปหาน้อย ได้ดังนี
อันดับที่ ๑ การพัฒนาด้านอาชีพ โดยมีค่าคะแนนที่ 2.63 ซึ่งอยู่ในประเด็นปัญหาด้านการมีงานท้า
และน้าเพื่อการเกษตร และการจัดการความเสี่ยงชุมชน มีค่าคะแนนที่ 2.63 ซึ่งอยู่ในประเด็น
คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา และการกีฬา
อันดับที่ ๒ การจัดการทุนชุมชน โดยมีค่าคะแนนที่ 2.69 ซึ่งอยู่ในประเด็นปัญหาด้านน้าเพื่อการเกษตร
ล้าดับที่ 3 การแก้ปัญหาความยากจน มีค่าคะแนนที่ 2.70 ซึ่งอยู่ที่ประเด็น การมีงานท้า การได้รับ
การศึกษา และระดับการศึกษาของประชาชน
ล้าดับที่ 4 การบริหารจัดการชุมชน มีค่าคะแนนที่ 2.86 ซึ่งอยู่ในประเด็นปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชน
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3) กาหนดความต้องการร่วมกัน
3.1 คณะท้างานทีมบูรณาการร่วมกับชาวบ้านด้าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยให้คนในชุมชนได้มี
ส่วนร่วมในกระบวนการคิด วิเคราะห์ร่วมกัน รวมถึงการวิเคราะห์ชุมชน ในทุกมิติทังด้านการพัฒนาคน เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมู่บ้านจึงได้ก้าหนดวิสัยทัศน์ของหมู่บ้าน
“หมู่บ้านปลอดมลพิษ ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานด้าน วัฒนธรรมดีล้น ประชาชนเปีย่ มสุข”
พันธกิจบ้านแข้
1. ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการด้าเนินชีวิต
2. พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร/เพื่ออุปโภคบริโภค
3. คนในชุมชนร่วมกันต้านยาเสพติดทุกชนิด
4. พัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล
5. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนทังระดับครอบครัว ระดับชุมชน ทุกกลุ่ม/ทุกองค์กร
6. ประสานความร่วมมือกับภาครัฐทุกภาคส่วนในการพัฒนาหมู่บ้าน
3.2 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนด้วยโปรแกรม Community Radar Analysis ได้น้า มา
วิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศของคนในหมู่บ้าน โดยใช้การมีส่วนร่วม กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และ
ก้าหนดการจัดท้าสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็น 5 ด้าน ดังนี
1) สารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านอาชีพ เนื่องจากบ้านแข้ หมู่ที่ 5 ประสบปัญหาการมีงานท้า
คนว่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว จึงได้ก้าหนดแผนการพัฒนาส่งเสริมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน ได้แก่ กลุ่มทอผ้า
กลุ่มทอเสื่อกก กลุ่มจักสาน กลุ่มปลูกมันฝรั่ง กลุ่มปลูกข้าวโพดหวาน เป็นต้น
2) สารสนเทศเพื่อการจัดการความเสี่ยงของชุมชน (ภูมิคุ้มกัน) ประสบปัญหาด้านคนใน
ครัวเรือนไม่ดื่มสุรา จึงได้จัดท้าแผนการจัดกิจกรรมการณรงค์การงดเหล้า เลิกบุหรี่ เป็นประจ้าทุกปี
3) สารสนเทศเพื่อการจัดการทุนชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการจัดการทุนชุมชน จึงได้ส่งเสริม
การออม ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ข้อมูลกองทุนหมู่บ้าน ข้อมูลการเกษตร
แบบผสมผสาน ข้อมูลการเกษตรแบบประณีต เป็นต้น
4) สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการชุมชน มีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดแจ้ง เพื่อให้เป็นสถานที่
เรียนรู้ให้กับคนทังในและนอกหมู่บ้าน การปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ชุมชน และภูมิทัศน์ในหมู่บ้าน
5) สารสนเทศเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจน บ้านแข้ มีปัญหาด้านผลผลิตจากการท้า
การเกษตร ท้าให้รายได้น้อย จึงได้ส่งเสริมให้มีการปลูกพืชฤดูแล้ง เพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตราคาตกต่้า และส่งเสริม
อาชีพเสริม เช่น จักสาน ทอผ้า ท้าหมวกจากเส้นกก เป็นต้น
3.3 เมื่อได้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในเวทีประชาคม
ได้ร่วมเสนอกิจกรรม/โครงการเพื่อปรังปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชน
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4. ร่วมกันจัดทาสารสนเทศ
รวบรวมข้อมูล และจัดประเภทข้อมูลที่หมู่บ้านมี จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน
ข้อมูล เกี่ยวกับโครงสร้างพืนฐาน ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อจัดท้ารูปแบบสารสนเทศที่หมู่บ้านต้องการ โดยมีรูปแบบระบบสารสนเทศของ หมู่บ้าน ดังนี
1) ปรังปรุงข้อมูลภายในศูนย์เรียนรู้ชุมชน ได้แก่
รูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์
ป้ายไวนิลข้อมูล ประกอบด้วย 1) ข้อมูลฐานะการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 2) ข้อมูลฐานะการ
เงินกองทุนหมู่บ้าน 1 ล้านบาท 3) ข้อมูลโครงสร้างคณะกรรมการหมู่บ้าน 4) ข้อมูลโครงสร้างคณะท้างาน 5) ข้อมูล
องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ป้ายไม้ข้อมูล ประกอบด้วย ป้ายฐานเรียนรู้
ข้อมูลกลุ่มองค์กรในหมู่บ้าน ป้ายข้อมูลศูนย์เรียนรู้
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2) สื่ออินเตอร์เน็ต/Social Media
 จัดท้าเว็บไซต์หมู่บ้าน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ บ้าน แข้ - หมู่บ้าน
ท่องเที่ยว สนุก สุขใจ ด้วย Smart Village Smart OTOP
http://www.mukcityfun.com/v_kae.php

Facebook บ้านแข้ โฮมสเตย์

ส้าหรับใช้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ของ
หมู่บ้าน https://www.facebook.com/profile.php?id=100013483901123
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Youtube

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการการเรียนรู้
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาดูงาน และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการด้าเนินงาน
ของหมู่บ้าน
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กลุ่ม Line

มี 2 กลุ่ม ได้แก่
ข่าวสารบ้านแข้ มีไว้ส้าหรับคณะท้างานฝ่ายต่างๆ ส้าหรับติดต่อประสานงานภายในและภายนอก
หมู่บ้าน การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหมู่บ้าน ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และกิจกรรมอื่นๆ

ปกครองตาบลบ้านค้อ มีไว้ส้าหรับติดต่อประสานงานก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ส่วน
ราชการในระดับต้าบล เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด้าเนินงานกิจกรรมต่าง และกิจกรรมอื่นๆ

3) สื่ออื่นๆ ได้แก่ แผ่นพับข้อมูลหมู่บ้าน หอกระจายข่าว มุมหนังสือที่ศูนย์เรียนรู้
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ส่วนที่ 3 ผลสาเร็จการดาเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต
1. หมู่บ้านหรือครัวเรือนมีการนำสารสนเทศไปใช้ประโยชน์
1.1 หมู่บ้านและประชาชนในหมู่บ้านสามารถเข้าถึงสารสนเทศต่าง ๆ ของหมู่บ้านได้สะดวก รวดเร็ว หลาย
ช่องทาง
1.2 ท้าให้คนในครัวเรือนของหมู่บ้านทราบปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
1.3 เป็นข้อมูลให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้เข้าไปแก้ไขปัญหาและเป็น การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในครัวเรือนและในหมู่บ้าน
1.4 การบริหารจัดการหมู่บ้านในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการ ส่งเสริม
การท้าเกษตรแบบปราณีต หรือการเกษตรแบบผสมผสาน
1.5 มีการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนให้เป็นศูนย์ข้อมูลของหมู่บ้าน จุดเรียนรู้ และต้อนรับคณะศึกษา
ดูงานและการเยี่ยมเยียน
2. ผลที่เกิดขึ้นต่อครัวเรือน/ชุมชน
2.1 ครัวเรือนในชุมชนและผู้น้าชุมชน มีกิจกรรมการเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูล จปฐ. และ ข้อมูล
กชช ๒ค.
2.2 ผู้น้าและคนในชุมชนได้ร่วมกันคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตัดสินใจ และด้าเนิน
กิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความเสียสละ ความรัก ความสามัคคี และน้าไปสู่การแก้ไขปัญหาตรงจุด
2.3 ชุมชนมีความตื่นตัวในการช่วยเหลือกันภายในชุมชน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้าง รูปแบบ
ในการพึ่งพาตนเอง
2.4 คนในชุมชนมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชน วิเคราะห์และใช้ประโยชน์ จาก
ข้อมูล จปฐ. , กชช๒ค. และข้อมูลชุมชนอื่นๆ มีการจัดเวทีน้าเสนอข้อมูลต่อชุมชน เพื่อจัดท้าแผนพัฒนา ชุมชนใน
ด้านต่างๆ
2.5 มีแหล่งเรียนรู้แนวทาง วิธีคิด วิธีปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้าไปปรับใช้
ในการด้ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
2.6 เกิดเครือข่ายการท้างานภายในชุมชนกับภาคีการพัฒนาภาครัฐ และเอกชน
3. โครงการ/กิจกรรมทีด่ าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต
จากการด้าเนินงานการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านแข้ หมู่ที่ 5 ต้าบลบ้านค้อ
อ้าเภอค้าชะอี ส่งผลกระทบที่เกิดขึนกับชุมชนและครัวเรือน ดังนี
3.1 ชุมชนได้ทบทวนปรับปรุงข้อมูลหมู่บ้าน เช่น ข้อมูลทุนชุมชน ข้อมูลผู้น้าชุมชน ข้อมูลกลุ่ม/กองทุน
ต่างๆ ในหมู่บ้าน
3.2 ชุมชนได้น้าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เช่น ทบทวนปรับปรุงกิจกรรม/โครงการในแผนชุมชน จัดท้า
โครงการทังในส่วนท้าเอง ท้าร่วม ท้าให้
3.3 ชุมชนได้ก้าหนดการจัดท้าสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านแข้ โดยพบว่า การวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรม CIA ข้อมูลสารสนเทศแต่ละด้านไม่มีความแตกต่างกันมากนัก จึงเห็นสมควร จัดท้าสารสนเทศใน
5 ด้าน ดังนี
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1) สารสนเทศด้านการพัฒนาอาชีพ
(๑) ปัญหาเกิดจาก บ้านแข้มีปัญหาคนว่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว และการขาดแคลนน้าเพื่อ
การเกษตรท้าให้ไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง
(2) แนวทางแก้ไข การพัฒนาอาชีพทางเลือก เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้ง
(3) กิจกรรมที่ส่งผลเป็นรูปธรรม ได้แก่
 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึน เพิ่มทักษะฝีมือให้สมาชิกสามารถ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นผ้าย้อมคราม เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้าบ้านแข้ ท้าให้มีรายได้เพิ่มขึนจาก
การจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านแข้ จ้านวน 20 ครัวเรือน
การดาเนินงาน สมาชิกกลุ่มทอผ้าจ้านวน 20 คน ได้เรียนรู้การย้อมคราม ย้อมสีธรรมชาติ เพื่อเป็น
การต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึน ท้าให้สมาชิกกลุ่มมีผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ ผ้าย้อมคราม ผ้าย้อมสีธรรมชาติ
ผลการดาเนินงาน ครัวเรือนมีอาชีพเสริม มีรายได้เพิ่มขึน

 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสานหมวกจากเสื่อกก
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึน เพิ่มทักษะฝีมือให้สมาชิกสามารถ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก ให้มีความหลากหลาย จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ในราคาที่สูงขึน
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สมาชิกกลุ่มสานหมวกจากเสื่อกก จ้านวน 20 ครัวเรือน
การดาเนินงาน สมาชิกกลุ่มสานหมวก จ้านวน 20 คน ได้เรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก
เพื่อเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึน ท้าให้สมาชิกกลุ่มมีผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ หมวกเสื่อกก กระเป๋าเสื่อกก
ผลการดาเนินงาน ครัวเรือนมีอาชีพเสริม มีรายได้เพิ่มขึน
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 ฝึกอบรมประดิษฐ์ตุ๊กตาของที่ระลึก
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือให้สมาชิกมีความรู้ในการท้าของที่ระลึก ให้มีความ
หลากหลาย เป็นการเพิ่มช่องทางจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มลูกค้า สามารถเพิ่มยอดจ้าหน่ายให้กับผลิตภัณฑ์ได้
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สมาชิกชาวบ้านแข้ จ้านวน 20 ครัวเรือน
การดาเนินงาน สมาชิกชาวบ้านแข้ จ้านวน 20 คน ได้เรียนรู้การท้าผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เพื่อเป็น
การต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึน ท้าให้สมาชิกกลุ่มมีผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ ตุ๊กตาของที่ระลึก (สาวน้อยบ้านแข้)
ผลการดาเนินงาน ครัวเรือนมีอาชีพเสริม มีรายได้เพิ่มขึน

2) สารสนเทศด้านการจัดการทุนชุมชน
(๑) ปัญหาเกิดจาก บ้านแข้มีปัญหาผลผลิตทางการเกษตรไม่มีคุณภาพ ได้ผลผลิตน้อย ส่งผลท้าให้
ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่้า
(2) แนวทางแก้ไข ปลูกพืชเกษตรผสมผสานเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิต และส่งเสริมการออมเพื่อ
ระดมเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ
(3) กิจกรรมที่ส่งผลเป็นรูปธรรม ได้แก่
 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแข้
วัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกของกลุ่มได้มีโอกาสในการเข้าถึงเงินทุนในการนาไปประกอบอาชีพโดยเกิด
จากการร่วมมือกันของสมาชิกทีม่ ีความคิดเห็นและแนวความคิดเหมือนกันที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จ้านวน 132 ครัวเรือน
การดาเนินงาน สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จ้านวน 132 คน มีการฝากสัจจะสะสมทรัพย์
ทุกวันที่ 5 เดือน มีเงินทุนหมุนเวียนให้สมาชิกได้ยืมไปลงทุนประกอบอาชีพ
ผลการดาเนินงาน สมาชิกมีเงินออม มีเงินลงทุนประกอบอาชีพ มีการจัดสวัสดิการให้สมาชิก ได้แก่
เจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล เสียชีวิต คลอดบุตร
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 การเกษตรผสมผสาน ปลูกพืชฤดูแล้ง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้มั่นคง เป็นการลดรายจ่าย เพิม่ รายได้ให้ครัวเรือน
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สมาชิกชาวบ้านแข้ จ้านวน 150 ครัวเรือน
การดาเนินงาน สมาชิกได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและเป็นจุดเรียนรู้ให้กับคนในหมู่บ้าน ด้านการเกษตร
ผสมผสานเป็นแนวทางหรือหลักในการบริหารจัดการที่ดินและน้า
ผลการดาเนินงาน ครัวเรือนมีอาชีพเสริม มีรายได้เพิ่มขึน

3) สารสนเทศด้านการจัดการความเสี่ยงชุมชน
(๑) ปัญหาเกิดจาก บ้านแข้มีปัญหาคนในครัวเรือนดื่มสุรา และสูบบุหรี่ ส่งผลท้าให้คนใน
ครัวเรือนสุขภาพไม่ดี
(2) แนวทางแก้ไข การพัฒนาอาชีพทางเลือก เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้ง
(3) กิจกรรมที่ส่งผลเป็นรูปธรรม ได้แก่
 การรณรงค์การลดละเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานศพและงานอื่นๆ
วัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่สูบบุหรี่
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สมาชิกชาวบ้านแข้ จ้านวน 400 คน
การดาเนินงาน สมาชิกชาวบ้านแข้ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ้าต้าบลบ้านค้อ
จัดกิจกรรมงดดื่มสุราในงานศพ และให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมโดย สถานศึกษาคือโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 11 บ้านแข้
จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ลดละเลิกการดื่มสุรา และไม่สูบบุหรี่ จัดขึนเป็นประจ้าทุกปี และหมู่บ้านได้ออกกฎกติกา
ข้อบังคับหมู่บ้าน ได้แก่ การไม่ดื่มเหล้าในงานศพ, การไม่ดื่มสุราในงานกฐิน
ผลการดาเนินงาน คนในครัวเรือนไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ไม่สูบบุหรี่
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 กิจกรรมป้องกันไข้เลือดออกในชุมชน

งานรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกจัดขึนที่ บ้านโคก หมู่ที่ 1 ชาวบ้านแข้เป็นชุมชนหนึ่งที่เข้าร่วมเป็นภาคี
เครือข่ายและไม่เคยมีประวัติผู้ป่วยไข้เลือดออกติดต่อกันหลายปี เพราะว่าชาวบ้านแข้ให้ความส้าคัญกับ
สิ่งแวดล้อมโดยจะเน้นการป้องกันก่อนเกิดเหตุ เช่น การก้าจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย และการติดตามข่าวสารการ
ระบาดจากชุมชนอื่นอย่างใกล้ชิด
 กิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
โครงการจัดกีฬาฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด ชาละวันคัพ มีการจัดต่อเนื่องกันมา กว่า ๑๗ ครังมีวัตถุประสงค์
ให้ชาวบ้านออกก้าลังกาย

4) สารสนเทศด้านการแก้ปัญหาความยากจน
(๑) ปัญหาเกิดจาก บ้านแข้มีปัญหาผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพตกต่้า ได้ผลผลิตน้อย
(2) แนวทางแก้ไข การพัฒนาอาชีพทางเลือก เพื่อแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่้า
(3) กิจกรรมที่ส่งผลเป็นรูปธรรม ได้แก่
 โครงการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้คนในหมู่บ้านมีงานทาหลังฤดูเก็บเกี่ยว มีรายได้เสริม
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก จ้านวน 46 ครัวเรือน ประกอบด้วย ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ปี 2560
จ้านวน 20 ครัวเรือน และครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ปี 2561 จ้านวน 26 ครัวเรือน และวิทยากรสัมมาชีพ
จ้านวน 5 คน
การดาเนินงาน ครัวเรือนมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ และมีการจัดตังกลุ่มอาชีพ จ้านวน 2 กลุ่ม
1) กลุ่มปลูกข้าวโพดหวาน ๒) กลุ่มเลียงไก่พันธุ์ไข่
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5) สารสนเทศด้านการบริหารจัดการชุมชน
(๑) ปัญหาเกิดจาก บ้านแข้มีปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชน ขาดการบริหารจัดการชุมชน
(2) แนวทางแก้ไข จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมให้คนในหมู่บ้านมีส่วนร่วม
จากการมีสถานที่ท่องเที่ยว
(3) กิจกรรมที่ส่งผลเป็นรูปธรรม ได้แก่
 โครงการเพิ่มและพัฒนาศักยภาพให้สถานที่ สินค้า บริการ แหล่งท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้หมู่บ้านมีสถานที่ สินค้า และมีบริการแหล่งท่องเทีย่ ว สาหรับรองรับ
นักท่องเที่ยว

กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกชาวบ้านแข้ จ้านวน 100 คน
การดาเนินงาน มีการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนน้าหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
และปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

~ 32 ~

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก
- ข้อมูล จปฐ./กชช.2ค.
- อื่น ๆ ตามความเหมาะสม

~ 33 ~

หมู่บ้านสารสนเทศดีเด่น
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต
(Information of Village for Life Quality Development)
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอคาชะอี
จังหวัดมุกดาหาร
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

