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คำนำ
รายงานการประเมินสถานะพัฒนาหมู่บ้าน (Village Development Report : VDR) เล่มนี้ได้จัด
ขึ้นโดยชาวบ้านคลองน้้าใส หมู่ที่ 2 ต้าบลโชคชัย อ้าเภอนิคมค้าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ในการสรุป วิเคราะห์
ข้อมูล สภาพทั่วไป ข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัญหาความต้องการ จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค โอกาสของชุมชน ในการ
พัฒนาหมู่บ้าน และได้ประเมินสถานะ การพัฒนาหมู่บ้านในรอบปีที่ผ่ านมา โดยน้าผลการวิเคราะห์ข้อมูล จปฐ. ปี
2561 และข้อมูล กชช. 2 ค. ปี 2560 มาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพื่อพัฒนา
ระบบสารสนเทศชุมชน (Community Information Radar Analysis) เพื่อหาปัจจัยที่มีผลกระทบ ต่อตัวชี้วัดที่
ไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. และน้าไปวางแผนการพัฒนา แก้ไขปัญหาภายในครัวเรือนของชาวบ้านได้อย่างตรงกับสภาพ
ปัญหาของครัวเรือน หมู่บ้านและได้รวบรวมข้อมูลกิจกรรมโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ มา
วิเคราะห์ความสอดคล้อง กับทิศทางการพัฒนาชุมชน จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลของชาวบ้าน และการพัฒนา
หมู่บ้ าน ท้าให้ ช าวบ้ านสามารถก้าหนดทิศทางการพัฒ นาหมู่บ้านได้ว่า จะพัฒ นาไปในทิศทางใด จึงจะท้าให้
ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน
ผู้จัดท้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการพัฒนาหมู่บ้านคลองน้้าใสเล่มนี้ คงจะสามารถน้าไปเป็น
แนวทาง และต่อยอดขยายผลการพัฒนาต่อไปได้

นายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชุมปฎิบัติการ
พฤษภาคม 2561
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
แผนที่ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้ อย จังหวัดมุกดำหำร

แผนที่ตำบลโชคชัย
อำเภอนิคมคำสร้ อย
จังหวัดมุกดำหำร
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แผนผังหมู่บำ้ น บ้ำนคลองน้ำใส หมู่ที่ ๒ ตำบลโชคชัย
อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดำหำร
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แผนผังหมู่บา้ นและเขตป่าชุมชน บ้านคลองน้าใส หมู่ท่ี ๒ ตาบลโชคชัย
อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
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1.1 ประวัติควำมเป็นมำของหมู่บ้ำน/ที่ตั้ง/อำณำเขต/พื้นที่/ภูมิประเทศและอำกำศ
-ประวัติควำมเป็นมำของหมู่บ้ำน
ชุมชนบ้านคลองน้้าใส ตั้งอยู่ที่ราบสูง พื้นที่ติดต่อกับภูเขา อยู่รวมกันหลายๆ เผ่า ประชากรส่วนมาก
ประกอบอาชีพท้าการเกษตร 95%
บ้านคลองน้้าใส แต่ก่อนขึ้นการปกครองดูแลของเขตนิคมสร้างตนเองค้าสร้อย ทางนิคมสร้างตนเองค้า
สร้อยได้จัดสรรที่ดินให้ท้ากิน มีคนมาสมัครเป้นสมาชิกจับจองที่ท้ากินในเขตจังหวัดและนอกจังหวัด นอกเขต
จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ และยโสธร หมู่บ้านนี้แต่ก่อนขึ้นกับบ้านหนองแวงน้อย ต้าบล
นิคมค้าสร้อย อ้าเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนมในสมัยนั้น ต่อมาอ้าเภอมุกดาหารได้ยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัด
มุกดาหาร ในปี 2525 และกิ่งอ้าเภอนิคมค้าสร้อยก็ได้ยกฐานะขึ้นเป็นอ้าเภอนิคมค้าสร้อย
บ้านคลองน้้าใส ได้แยกออกจากบ้านหนองแวงน้อย เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2517 เป็นหมู่บ้านคลองน้้า
ใส หมู่ที่ 2 ต้าบลโชคชัย อ้าเภอนิคมค้าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ และมีผู้ใหญ่บ้าน
ปกครองบ้านเมืองมาจนถึงปัจจุบัน จ้านวน 5 คน คือ
1. นายสงค์ สมคะเณย์
2. นายเมือง หาริคุณ
3. นายเจริญ ปึ้งตะเนน
4. นายสวน บุญโสม
5. นายปรีชา ปึ้งตะเนน (ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน)
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-ที่ตั้ง
บ้านคลองน้้าใส หมู่ที่ 2 ตั้งอยู่ในต้าบลโชคชัย ห่างจากอ้าเภอนิคมค้าสร้อย เป็นระยะทาง 6 กิโลเมตร
และห่างจากจังหวัดมุกดาหาร เป็นระยะทาง 36 กิโลเมตร

-อำณำเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ 2 ต้าบลนิคมค้าสร้อย อ้าเภอนิคมค้าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
ทิศใต้
ติดต่อกับ ต้าบลกุดเชียงหมี อ้าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 1 ต้าบลโชคชัย อ้าเภอนิคมค้าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านป่าข่า หมู่ที่ 6 ต้าบลโชคชัย อ้าเภอนิคมค้าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
-ขนำดพื้นที่หมู่บ้ำน
พื้นที่ของบ้านคลองน้้าใส หมู่ที่ 2 จัดได้ว่าเป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,151 ไร่
2 งาน แบ่งออกเป็น
-พื้นทีเ่ พื่ออยู่อาศัย
54 ไร่
-พืน้ ทีท่ ้านา
53 ไร่
-พื้นทีท่ ้าสวน
661 ไร่
-พื้นทีส่ าธารณะ
383.2 ไร่
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-ลักษณะภูมิประเทศ
บ้านคลองน้้าใส ม.2 ต.โชคชัย อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร มีลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงเป็น
ส่วนมาก พื้นที่ลุ่มเป็นส่วนน้อย มีป่าชุมชนและภูเขา

-ลักษณะภูมิอำกำศ
อากาศค่อนข้างร้อนในฤดูร้อน มีฝนตกชุกในฤดูฝน ส่วนฤดูหนาวบางปีก็หนาวจัด
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1.2 กำรคมนำคม/โทรคมนำคมและระบบสำธำรณูปโภค
บ้านคลองน้้าใส หมู่ที่ 2 ต้าบลโชคชัย อ้าเภอนิคมค้าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร มีถนนลาดยางผ่านหมู่บ้าน
เพื่อใช้ในการขนส่งทางผลผลิตทางการเกษตรและใช้ในการคมนาคมสัญจร
กำรคมนำคมภำยในหมู่บ้ำน
 ถนนลาดยาง
 ถนนคอนกรีต

1
2

เส้น
เส้น

(หม ทางหลวงชนบท.3022 )

โทรมนำคม
 หอกระจายข่าว
1
แห่ง
 โทรศัพท์มือถือ (มีเกือบทุกบ้าน)
สำธำรณูปโภค
 มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
 ประปาหมู่บ้าน 2 แห่ง (บ่อน้้าตื้นสาธารณะ)
 บ่อบาดาล
3 แห่ง
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1.3 ประชำกร/สภำพทำงเศรษฐกิจ/รำยได้เฉลี่ย
บ้านคลองน้้าใส มีประชากร 40 ครัวเรือน จ้านวนประชากร 137 คน แยกเป็นชาย 73 คน เป็น
หญิง 64 คน
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ท้านา ท้าไร่ และสานตะกร้าพลาสติก เป็นอาชีพเสริม ส่วนมากมี
รายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 65,647.49 บาท (เฉลี่ยต่อคน/ปี)
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หมายเหตุ : จานวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจากการสารวจนี้ อาจไม่เท่ากับจานวนประชากรที่อาศัยอยู่ใน
ทะเบียนได้
((ข้อมูลจากการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (จปฐ.2) ปี 2561)
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ค่ ำเฉลีย่ 65,647.49 บำท/คน/ปี

.
160000

.

140000

.

120000
100000
80000



.

(

.2561)

.
.

60000

.

40000

.

20000

.

0

.

รำยได้ เฉลีย่ ตำบลโชคชัย บำท/คน/ปี (จปฐ. ๒๕๖๑)
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ผลสำรวจควำมจำเป็นขั้นพื้นฐำน (จปฐ.) ปี ๒๕๖๑ เรื่องควำมสุขของคนในชุมชน

บ้านคลองน้้าใส ม.๒ ต.โชคชัย มีความสุขเฉลี่ย คือ ๘.๑๕ เป็นอันดับที่ ๗ ของต้าบลโชคชัย และต่้ากว่า
เกณฑ์ระกับความสุขของต้าบลโชคชัย คือ ๘.๖๙ ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่้าเมื่อเทียบกับชุมชนใกล้เคียง
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1.4 ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น/กลุ่มอำชีพ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตะกร้าพลาสติกคลองน้้าใส ที่อยู่ 11 ม.2 ต.โชคชัย อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 081-769-9128
น้้าดื่มบรรจุขวด “น้้าดื่มคลองน้้าใส” ที่อยู่ 3 ม.2 ต.โชคชัย อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 098-243-8891

บ้ านคลองนา้ ใส หมู่ที่ ๒ ตาบลโชคชัย อา เภอนิคมคาสร้ อย จัง หวัดมุกดาหาร

๑๖
1.5 ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณี/เทศกำล/ภูมิปัญญำท้องถิ่น
วัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญ
การเป็ น อยู่ อยู่ กัน อย่ างสงบเรี ย บร้อย อาศัยซึ่งกันและกัน ท้าสวน ท้าไร่ และท้านา เป้นอาชีพหลั ก
ช่วยเหลือตนเองเป็นที่ตั้ง
การท้ามาหากิน ชุมชนบ้านคลองน้้าใส แต่เดิมท้านาเป็นหลัก ท้าสวนเป็นอาชีพรอง ปัจจุบันท้านา ท้า
สวน เป็นอาชีพหลัก สานตะกร้าพลาสติก เป็นอาชีพเสริม แต่ส่วนมากจะว่างงานอยู่ 3 เดือน คือ กุมภาพันธ์ เมษายน หลังจากนั้นก็เริ่มการเพาะปลูก และมีงานท้าตลอด ในช่วงฤดูฝน
ชาวบ้านคลองน้้าใส หมู่ที่ 2 ต.โชคชัย อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร ยังรักษาประเพณีการท้าบุญประจ้าปี
ซึ่งบรรพบุรุษพาท้ามาโดยตลอดจนทุกวันนี้ ได้แก่
- ประเพณีท้าบุญเดือน 3 (บุญข้าวจี่) ซึ่งตรงกับเดือนกุมภาพันธ์
- ประเพณีท้าบุญเดือน 5 (วันสงกรานต์) ซึ่งตรงกับเดือนเมษายน
- ประเพณีท้าบุญเดือน 8 (บุญเข้าพรรษา ถวายธูปเทียนพรรษา และผ้าอาบน้้าฝน) ซึ่งตรงกับเดือนกรกฎาคม
- ประเพณีท้าบุญเดือน 9 (บุญข้าวประดับดิน) ซึ่งตรงกับเดือนสิงหาคม
- ประเพณีท้าบุญเดือน 10 (บุญถวายข้าวสลากภัตต์ (บุญข้าวสาก)) ซึ่งตรงกับเดือนกันยายน
- ประเพณีท้าบุญเดือน 11 (บุญออกพรรษา) ก่อนออกพรรษาประมาณ 3 วัน จะมีลูกสะไภ้ไปไหว้ย่าเพื่อขอพร
จากปู่ย่า ภาษาชาวบ้านจะเรียกว่า “พีธีลากกล้วย ยามปู่ ยามย่า” และประเพณีบุญออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น
15 ค่้า เดือน 11 จะมีการท้าบุญตักบาตรเทโว
- ประเพณีท้าบุญเดือน 12 (บุญทอดกฐิน) เริ่มจากออกพรรษา คือ แรม 1 ค่้า เดือน 11 ถึงวันเพ็ญเดือนสิบสอง
นอกจากนี้ทางหมู่บ้านยังมีการจัดบุญประเพณีประจ้าหมู่บ้าน 2 ครั้ง/ปี และกิจกรรมท้าบุญในวันส้าคัญ
ต่างๆ รวมทั้งวันพระที่วัดใกล้ชุมชนมาโดยตลอด
ภูมิปัญญำท้องถิ่น
ที่
1
2
3

ชื่อ-สกุล
นายผุย นามพรม
นางปราณี ยืนยง
นายงไพวรรณ ปึ้งตะเนน

รายละเอียด
ความรู้/ความสามารถพิเศษ
สูตรขวัญ สู่ขวัญ หมอพราหมห์
จักรสาน พลาสติก
กลุ่มรักษาป่าชุมชน
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๑๗
1.6 บริกำรในหมู่บ้ำน / อัตลักษณ์ของหมู่บ้ำน
บ้านคลองน้้าใส หมู่ที่ 2 ต้าบลโชคชัย อ้าเภอนิคมค้าสร้อย มีคณะกรรมการหมู่บ้าน แบ่งการปกครอง
ออกเป็นคุ้ม เพื่อความสะดวกในการปกครองและการดูแลประชาชนในหมู่บ้านได้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน และ
รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด โดยให้หัวหน้าคุ้ม
เป็นผู้ดูแล หมู่บ้านจะมีการประชุมประจ้าเดือนทุกเดือน

อัตลักษณ์ของหมู่บ้ำน
มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ, กลุ่มสานตะกร้าฝีมือดีและน้้าดื่มที่สะอาดรสชาติดี
แหล่งท่องเที่ยว
มีน้าตกสายธาร ตะสานฝีมือดี
ตำแหน่งกำรพัฒนำอำชีพ
การพัฒนากลุ่มสานตะกร้า และเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศน์ และเชื่อมโยงสู่
OTOP นวัตวิถี ของบ้านชัยมงคล หมู่ที่ 1 ต.โชคชัย อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร (พื้นที่ติดกัน)
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๑๘

ส่วนที่ 2 ประเมินผลกำรพัฒนำ (ระดับหมู่บ้ำน)
2.1 ผลกำรสำรวจข้อมูล ปี ๒๕๖๑
การพัฒนาหมู่บ้านของบ้านคลองน้้าใส หมู่ที่ 2 ต้าบลโชคชัย อ้าเภอนิคมค้าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
จากการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล จปฐ. ประจ้าปี 2561 เป็นดังนี้
1. ตัวชี้วัด จปฐ. ปี 2561 ที่บรรลุเป้าหมาย มีจ้านวน 31 ตัวชีว้ ัด ดังนี้
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ข้อที่
1 เด็กแรกเกิดมีน้าหนักไม่ต่้ากว่า 2,500 กรัม ขึ้นไป
2 เด็กแรกเกิดกินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรก
ติดต่อกัน
3 เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตามตาราง
สร้างภูมิคุ้มกันโรค
4 ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
5 ครัวเรือนมีการใช้ยาบ้าบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น
อย่างเหมาะสม
6 คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ้าปี
7 คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก้าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ
3 วันๆ ละ 30 นาที
8 ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร
9 ครัวเรือนมีน้าสะอาดส้าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี
อย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน
10 ครัวเรือนมีน้าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน
11 ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบ สะอาดและถูกสุขลักษณะ
12 ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ
13 ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี
14 ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
15 เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน
16 เด็กอายุ 6-15 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
17 เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อ ม.4 หรือเทียบเท่า
18 คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและ
ยังไม่มีงานท้า ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ
19 คนอายุ 15-59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้

จ้านวนที่
ผ่านเกณฑ์
- คน
- คน

คิดเป็น
ร้อยละ
-

15 คร.

100

40 คร.
40 คน

100
100

80 คร.
134 คร.

100
100

40 คร.
40 คร.

100
100

40 คร.
40 คร.
40 คร.
40 คร.
40 คร.
1 คน
18 คน
1 คน
- คน

100
100
100
100
100
100
100
100
-

88 คน

100
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๑๙
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้
คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้
รายได้ของคนในครัวเรือนต่อปี
ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน
คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา
คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่
คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
ผู้พิการ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
ผู้ป่วยดรคเรื้อรัง ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน
ครัวเรือนมีส่วนร่วมท้ากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน
หรือท้องถิ่น
ครอบครัวมีความอบอุ่น

76 คน
28 คร.
40 คร.
40 คร.
114 คน
128 คน
134 คน

100
100
100
100
83.21
93.43
100

28 คน
- คน
1 คน

100
100

40 คร.

100

40 คร.

100

จ้านวนที่
ไม่ผ่านเกณฑ์
23 คน
9 คน

คิดเป็น
ร้อยละ
16.79
6.57

2. ตัวชีว้ ัด จปฐ. ปี 2561 ทีไ่ ม่บรรลุเป้าหมาย จ้านวน ๒ ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัด
ข้อที่
24
25

ตัวชี้วัด
คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา
คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่

2.2 ข้อมูล กชช. 2 ค. ปี 2560
จากการส้ารวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน (กชช.2 ค) ประจ้าปี 2560 บ้านคลองน้้าใส หมู่ 2
ต.โชคชัย อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร มีผลการพัฒนาอยู่ในระดับก้าวหน้า (ระดับ 3) และเมื่อพิจารณากลุ่ม
ตัวชี้วัดตามระดับปัญหา เป็นดังนี้
1. ตัวชีว้ ัดที่เป็นปัญหามาก (ระดับคะแนน 1) มี 2 ตัวชี้วัด คือ
1.) การได้รับการศึกษา (ตัวชี้วัดที่ 20) คนในหมู่บ้านที่มีวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสูงกว่า
และไม่ได้เรียนต่อ
2.) การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ตัวชี้วัดที่ 27) มีการใชประโยชนที่ดินท้าการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว ใช
ระหวางรอยละ 50-74 ของพื้นที่การเกษตร แต่มีการใช้ปุ๋ยธรรมชาติน้อยกว่าร้อยละ 74 ใชปุยอินทรียอยางเดียว
ในการเพาะปลูก (5 ครัวเรือน) และปลูกพืชเชิงเดี่ยวในพื้นที่เป็นส่วนมาก
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๒๐
2. ตัวชี้วัดที่เป็นปัญหาปานกลาง (ระดับคะแนน 2) มี 3 ตัวชี้วัด คือ
1.) การติดต่อสื่อสาร (ตัวชี้วัดที่ 7) หมู่บ้านไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ แต่มีครัวเรือนมีโทรศัพท์
ประจ้าบ้าน โทรศัพท์มือถือ และมีอินเตอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงมีวิทยุชุมชน
2.) การประกอบอุตสาหกรรม (ตัวชี้วัดที่ 13) คนในครัวเรือนส่วนมากประกอบอาชีพอุตสาหกรรม
ในครัวเรือน เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตะกร้าพลาสติก เป็นต้น และไม่มีสถานประกอบการและอุตสาหกรรมในทอง
ถิ่นเลย
3.) ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ (ตัวชี้วัดที่ 32) คนในชุมชน/หมู่บ้าน ไม่เป็นเครือข่ายในการ
ประสานงานในระดับท้องถิ่นที่ส้าคัญเพื่อเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงภัยน้้าท่วม ดินโคนถล่มให้กับ
ประชาชน รวมถึงไม่มีไซเรนเตือนภัย, ไม่มีศูนย์อพยพหรือจุดพักพิง และการฝึกซ้อมอพยพประชาชน(หนีภัย)
3. ตัวชี้วัดที่เป็นปัญหาน้อย (ระดับคะแนน 3) มี 24 ตัวชี้วัด คือ
1.) ถนน (ตัวชี้วัดที่ 1) ชุมชน/หมู่บ้าน มีถนนลาดยางและถนนคอนกรีต เพียงพอต่อการ
คมนาคม
2.) น้้าดื่ม (ตัวชี้วัดที่ 2) ครัวเรือนมีน้าสะอาดส้าหรับดื่มและบริโภคมากกว่าร้อยละ 95 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด
3.) น้้าใช้ (ตัวชี้วัดที่ 3) ครัวเรือนมีน้าใช้มากกว่าร้อยละ 95 ของครัวเรือนทั้งหมด
4.) น้้าเพื่อใช้การเกษตร (ตัวชี้วัดที่ 4) มีแหล่งน้้าใช้เพื่อการเกษตร เพียงพอตลอดปี
5.) ไฟฟ้า (ตัวชี้วัดที่ 5) ครัวเรือนมีไฟฟ้าของรัฐใช้ครบทุกครัวเรือน
6.) การมีที่ดินท้ากิน (ตัวชี้วัดที่ 6) จ้านวนครัวเรือนที่มีที่ดินท้ากินของตนเอง แต่ต้องเช่าเพิ่ม
บางส่วน รวมกับจ้านวนครัวเรือนที่ไม่มีที่ดินของตนเองเลยต้องเช่าที่ดินท้ากินทั้งหมด น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด
7.) การมีงานท้า (ตัวชี้วัดที่ 8) คนอายุ 15-59 ปีเต็ม มีการประกอบอาชีพและมีรายได้ทั้งหมด
8.) ผลผลิตจากการท้านา (ตัวชี้วัดที่ 10) ครัวเรือนส่วนใหญ่ท้านา ปีละ 1 ครั้ง ได้ผลผลิต
ข้าวเปลือกมากกว่า 400 กก./ไร่
9.) ผลผลิตจากการท้าการเกษตรอื่นๆ (ตัวชี้วัดที่ 12) ครัวเรือนส่วนใหญ่ท้าสวนยางพารา และมี
รายได้ประมาณ 200,000 บาท./ปี
10.) การมีสว่ นร่วมของชุมชน (ตัวชี้วัดที่ 21) ครัวเรือนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อประโยชน์
ของชุมชน หรือท้องถิ่น ตั้งแต่ร้อยละ 95 ขึ้นไปของครัวเรือนทั้งหมด
11.) การรวมกลุ่มของประชาชน (ตัวชี้วัดที่ 22) จ้านวนครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่มกองทุนต่างๆ
เช่น กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต, กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง, อาสาพัฒนาชุมชน (อช.), คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.) รวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตะกร้าพลาสติกคลองน้้าใส เป็นต้น
12.) การเข้าถึงแหล่งเงินทุน (ตัวชี้วัดที่ 23) ครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ ได้รับเงินทุนหรือเงินกู้
เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพหรือการศึกษา รวมถึงเงินทุนหมุนเวียนจากทางราชการ เป็นต้น
13.) การเรียนรู้โดยชุมชน (ตัวชี้วัดที่ 24) ในหมู่บ้านมีศูนยเรียนรูชุมชน มีผูรภู ูมปิ ญญาทองถิ่น /
ภูมิปญญาชาวบาน หรือปราชญชาวบาน ไดรับการเรียนรูจากปราชญชาวบาน/ศูนยการเรียนรูชุมชน
บ้ านคลองนา้ ใส หมู่ที่ ๒ ตาบลโชคชัย อา เภอนิคมคาสร้ อย จัง หวัดมุกดาหาร

๒๑
14.) การได้รับการคุ้มครองทางสังคม (ตัวชี้วัดที่ 25) จ้านวนผู้อายุมากกว่า 60 ปีเต็ม รวมกับคน
พิการ เด็กก้าพร้า เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อนทั้งหมด มีน้อยกว่าร้อยละ 5
15.) คุณภาพดิน (ตัวชี้วัดที่ 26) หมู่บ้าน/ชุมชน ไม่มีปัญหา / มีปัญหาน้อย ในเรื่องดินตื้น, หน้าดิน
ถูกชะล้าง, ดินจืด, ดินมีกรวด, ดินดาน, ดินเปรี้ยว, ดินเค็ม รวมถึงมีการปลูกพืชคลุมดินหรือบ้ารุงดินโดยใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี จ้านวนหนึ่ง
16.) การปลูกป่าหรือไม้ยืนต้น (ตัวชี้วัดที่ 29) หมู่บ้าน/ชุมชน มีพื้นที่เป็นป่าชุมชน จ้านวน 383 ไร่
2 งาน ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ไว้เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์
17.) การจัดการสิ่งแวดล้อม (ตัวชี้วัดที่ 30) หมู่บ้าน/ชุมชนมีการจัดการขยะมูลฝอยได้ถูกสุขลักษณะ
และมีการด้าเนินการต่อโดย อบต. เพื่อน้าไปก้าจัดต่อไป และมีการบ้าบัดน้้าเสียได้ถูกสุขลักษณะ
18.) ความปลอดภัยจากยาเสพติด (ตัวชี้วัดที่ 31) หมู่บ้านไม่มีการใช้ยาเสพติด (มีผู้เสพไม่เกิน 5
คนต่อประชากร 1,000 คน) มีกฎกติกาของชุมชนและมีการด้าเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อย่างต่อเนื่อง
19.) ความปลอดภัยจากความเสี่ยงในชุมชน (ตัวชี้วัดที่ 33) หมู่บ้าน/ชุมชน ให้ความร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นประจ้า, มีการประชุมประชาคมเป็นประจ้าทุกเดือน, มีการตั้งเวรยาม เฝ้าระวัง ตั้งจุดตรวจ
ภายในชุมชน, คนในชุมชนไม่ส่วนมากไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนัน รวมถึงปัญทะเลาะวิวาทของคนในชุมชนยังน้อยมาก
20.) ความปลอดภัยในการท้างาน (ตัวชี้วัดที่ 15) ไม่มีการบาดเจ็บเนื่องจากการท้างาน และไม่มีการ
เจ็บป่วยเนื่องจาการใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืช
21.) การป้องกันโรคติดต่อ (ตัวชี้วัดที่ 16) ไม่มีผู้ป่วยและตาย ด้วยโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
22.) การกีฬา (ตัวชี้วัดที่ 17) หมู่บ้าน/ชุมชน มีการฝึกอบรมด้านสุขภาวะ เช่น การออกก้าลังกาย
และการดูแลสุขภาพ เป็นต้น รวมถึงมีลานกีฬา สาธารณะประโยชน์ เพื่อไว้ออกก้าลังกายร่วมกัน
23.) ระดับการศึกษาของประชาชน (ตัวชี้วัดที่ 18) เด็กในหมู่บ้านก้าลังศึกษามัธยมตอนปลาย
มากกว่าร้อยละ 15 ของเด็กอายุ 15 ปีเต็มถึง 17 ปี และเด็กในหมู่บ้านก้าลังเรียนการศึกษาภาคบังคับ เด็กอายุ
6 - 15 ปี ทุกคนได้เรียนการศึกษาภาคบังคับ
24.) อัตราการเรียนต่อของประชาชน (ตัวชี้วัดที่ 19) เด็กที่อยู่ในหมู่บ้านปัจจุบันที่จบการศึกษาภาค
บังคับ 9 ปี เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของนักเรียนที่จบการศึกษา
ภาคบังคับ 9 ปี
สรุปจากข้อมูล กชช. 2 ค. บ้านคลองน้้าใส หมู่ 2 ต.โชคชัย อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร มีตัวชีวัดที่มี
ปัญหามาก 2 ตัวชี้วัด มีปัญหาปานกลาง 3 ตัวชี้วัด และมีปัญหาน้อยหรือไม่มีปัญหา 24 ตัวชี้วัด มีผลการพัฒนา
อยู่ในระดับก้าวหน้า (ระดับ 3) และเมื่อพิจารณากลุ่มตัวชี้วัดตามระดับปัญหา เป็นดังนี้
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๒๒
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๒๓
๒.๓ ผลกำรสำรวจวิเครำะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบูรราการวางแผน/
โครงการเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิต (CIA Program) ซึ่งเป็นการใช้ประดยชนืข้อมูลสารสนเทศ
ที่ส้าคัญของชุมชน คือ จปฐ. , กชช. 2 ค. และข้อมูลอื่นๆ ที่ส้าคัญในชุมชน ดังนี้
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๒๔

ซึ่งพบว่ ำบ้ ำนคลองน้ำใส
พบปัญหำด้ำนกำรพัฒนำ
ด้ำนอำชีพมำกที่สุด
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๒๕
ซึ่งพบว่าบ้านคลองน้้าใส ม.๒ ต.โชคชัย จะมีปัญหาเรียงล้าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้
อันดับที่ ๑ การพัฒนาด้านอาชีพ (จุดมีค่า = ๒.๒๘)
อันดับที่ ๒ การแก้ปัญหาความยากจน (จุดมีค่า = ๒.๔๔)
อันดับที่ ๓ การจัดการทุนชุมชน (จุดมีค่า = ๒.๕๙)
อันดับที่ ๔ การบริหารจัดการชุมชน (จุดมีค่า = ๒.๖๘)
อันดับที่ ๕ การจัดการความเสี่ยงชุมชน (จุดมีค่า = ๒.๗๙)
สรุปโดยภาพรวม ผลการวิเคราะห์โดยโปรแกรม CIA Program พบว่าบ้านคลองน้้าใสมีผลการวิเคราะห์
สภาพปัญหาคุณภาพชีวิต และวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิต อยู่ในกลุ่ม ๓ คือ มีปัญหาน้อยหรือไม่มีปัญหา ในด้าน
ต่างๆ ที่กล่าวมาทั้ง ๕ ด้าน
ข้อสังเกตุ ค่าคะแนนที่ปรากฎในแต่ละสเกลนั้น แสดงถึงระดับของปัญหาแต่ละด้านของชุมชน เพื่อบ่ง
ชี้ให้เห็นถึงความส้าคัญของปัญหา เพื่อให้ชุมชนตระหนักว่าควรแก้ไขหรือพัฒนาด้านใดก่อน ซึ่งชุมชนเองอาจใช้ผล
การวิเคราะห์ของ Community Radar Analysis เพื่อสรุปปัญหาทั้งหมดให้เห้นภาพรวมของชุมชน และยัง
สามารถเพิ่มศักยภาพของชุมชนได้ด้วยการน้าผลการวิเคราะห์ที่มีค่าคะแนนสูงสุดในแต่ละประเด็นการพัฒนาเพื่อ
ต่อยอดให้เป็นจุดแข็งให้กับชุมชน เพื่อดึงจุดด้อยที่มีระดับปัญหามากไปสู่การพัฒนาได้อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งชุมชน
สามารถใช้ได้ตามความเหมาะสม ความต้องการของชุมชนเอง
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๒๖
๒.๔ สรุปภำพรวมกำรพัฒนำของหมู่บ้ำน
จากข้อมูล จปฐ.ปี 2561 บ้านคลองน้้าใส ไม่ตกเกณฑ์ จปฐ. (ยกเว้นข้อที่ 24, 25) คือคนในครัวเรือนไม่
ดื่มสุรา และคนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ และจากข้อมูล กชช. 2 ค. ปี 2560 มีปัญหามากในเรื่องการใช้ประโยชน์
จากที่ดิน ในการท้าการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว ใชระหวางรอยละ 50-74 ของพื้นที่การเกษตร แต่มีการใช้ปุ๋ย
ธรรมชาติน้อยกว่าร้อยละ 74 ใชปุยอินทรียอยางเดียวในการเพาะปลูก (5 ครัวเรือน) และปลูกพืชเชิงเดี่ยวในพื้นที่
เป็นส่วนมาก
บ้านคลองน้้าใส เป็นหมู่บ้านที่อยู่เขตพื้นที่การปกครองของ อบต.โชคชัย โอกาสในการได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ การพัฒนาหมู่บ้านชุมชนมีสูง แต่ก็ไม่ท้าให้หมู่บ้านมีระดับการพัฒนาที่แตกต่างจากหมู่บ้านอื่นแต่
อย่างไร เพราะชาวบ้านมีแนวคิดในการพึ่งพิงหน่วยงานของรัฐสูง ไม่มีการขยายผลและต่อยอดกิจกรรม ที่ได้รับการ
พัฒนาไปถึงประชากรในหมู่บ้านอย่างทั่วถึง ยังคงเป็นกลุ่มเป้าหมายเดิม ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ภาครัฐ
คุณภาพชีวิตของประชากรบ้านคลองน้้าใส เมื่อเปรียบเทียบกับหมู่บ้านอื่นระดับคุณภาพชีวิตประชากรมี
สภาพใกล้เคียงกัน ชาวบ้านในหมู่บ้านส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ระดับการศึกษาของประชากรส่วน
ใหญ่ จบการศึกษาภาคบังคับ ป.6 เนื่องจากประชากรรายได้ต่้า ไม่สามารถส่งบุตรหลานเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น
กว่าการศึกษาภาคบังคับได้
ปัญหาที่ส้าคัญ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ท้านา ชาวบ้านคลองน้้าใส สามารถประกอบอาชีพ
ได้ทางด้านการเกษตรได้หลายช่องทาง แต่ต้นทุนการผลิตสูง ท้าให้มีรายได้ต่้า มีภาระหนี้สินมาก และบางส่วน
ต้องอพยพไปท้างานกรุงเทพฯ, ต่างจังหวัด
แนวทางในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชากรไม่อพยพไป
ท้างานต่างถิ่น ประชากรในหมู่บ้านจะต้องมี จิตส้านึกรักชุมชน มีความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชน โดยประสานกับ
หน่วยงานภาคีพัฒนา จัดเวทีประชาคมวางแผนการจัดการชุมชน ประชาชนจะต้องน้อมน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (หลักการ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข) รวมถึงรากฐานชีวิต 6 X 2 เป็นแนวทางในการด้ารงชีวิต พัฒนาหมู่บ้านให้
เป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมปลอดสารพิษ และสร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป็นจุดเรียนรู้ในหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียง
ในการพัฒนาต้องพัฒนาไปทุกๆ ด้านพร้อมๆ กัน ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้าน ทั้งด้านการคมนาคม ,
แหล่งน้้า ทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาความสะอาดครัวเรือนให้สะอาด ปราศจากมลภาวะเป็นพิษ ปรับภูมิทัศน์
ภายในหมู่บ้าน พัฒนาสาธารณูปโภคให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน การพัฒนาอาชีพให้เกิดความยั่งยืน
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝึกอบรมให้ความรู้ ชาวบ้าน ทั้งเด็กนักเรียน เยาวชน และบุคคลทั่วไป ให้มีความรู้
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการพั ฒนาหมู่บ้ าน ประชาชนจะต้องมีความเชื่อมั่นว่าท้าได้ และมีส่ว นร่วมในการพัฒนาทุกขั้นตอน
ตั้งแต่ร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผน ด้าเนินการ ร่วมรับประโยชน์ ติดตามประเมินผล จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นได้

บ้ านคลองนา้ ใส หมู่ที่ ๒ ตาบลโชคชัย อา เภอนิคมคาสร้ อย จัง หวัดมุกดาหาร

๒๗

ส่วนที่ 3 แนวโน้มทิศทำงกำรพัฒนำ (หมู่บ้ำน)
3.1 กำรวิเครำะห์ศักยภำพ (หมู่บ้ำน/กำรวิเครำะห์ SWOT)
จุดแข็ง (ภำยใน)
1 เป็นที่ราบสูง มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
2 มีน้าดื่มสะอาด รสชาติดี และมีน้าใช้ที่สะอาดเพียงพอตลอดทั้งปี
3 มีกลุ่มสานตะกร้าพลาสติก เป็นอาชีพเสริม
4 มีกลุ่มทีช่ ่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้ชุมชน ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่รัฐ
5 ชาวบ้านช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีงานท้าทุกครัวเรือน
6 มีการคมนาคมที่สะดวก ติดต่อได้ทั่วถึง

บ้ านคลองนา้ ใส หมู่ที่ ๒ ตาบลโชคชัย อา เภอนิคมคาสร้ อย จัง หวัดมุกดาหาร

๒๘
จุดอ่อน (ภำยใน)
1 ชุมชนยังงมงายเรื่องหวย เรื่องการพนัน
2 ไม่มั่นใจในตนเอง
โอกำส (ภำยนอก)
1. ประชากรในหมู่บ้าน มีงานท้าและมีอาชีพเสริม
2. ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
3. มีการท้าบัญชีในครัวเรือน
4. สร้างความสามัคคีในชุมชน
5. มีป่าชุมชน เป็นแหล่งอาหาร
6. มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และน้้าตกตามช่วงหน้าฝน
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๒๙
อุปสรรค (ภำยนอก)
1 ชาวบ้านยังขาดความช้านาญในการประกอบอาชีพเสริม
2 หมู่บ้านขาดงบประมาณ/เงินทุน ในการด้าเนินโครงการต่างๆ
3 ปัญหาคนว่างงาน
4 งมงายอบายมุข
5 ไม่มีการท้าบัญชีครัวเรือน
6 ปัญหาด้านผลผลิตทางการเกษตร
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๓๐

ส่วนที่ 4 รำยงำนกำรพัฒนำหมู่บ้ำน (VDR)
4.1 ภำพรวมผลกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กรมกำรพัฒนำชุมชนระดับหมู่บ้ำน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำทุนชุมชน
หมู่บ้านได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน เป็นสมาชิกกลุ่ม และเพิ่มการออมเงินในรูปแบบต่างๆ เช่น
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต, กองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องกู้เงินนอกระบบ
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็ง
หมู่บ้านได้ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการด้ารงชีวิตและพัฒนาหมู่บ้าน โดยยึดหลัก 6X2
๑.ด้ำนกำรลดรำยจ่ำย โดยการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกผัก ผลไม้ไว้
บริโภค และมีเหลือจะน้าไปขาย หรือแปรรูปไว้บริโภคและจ้าหน่าย
นอกจากนี้ยังเป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด รณรงค์การลด ละ เลิก อบายมุข
และมีการจัดท้าบัญชีรับ – จ่ายครัวเรือนเพื่อลดรายจ่าย
ที่ไม่จ้าเป็น
๒.ด้ำนกำรเพิ่มรำยได้ มีการส่งเสริมครัวเรือนให้ประกอบอาชีพเสริม
เช่น รวมกลุ่มสานตะกร้าพลาสติก เป็นต้น

๓.ด้ำนกำรประหยัด ส่งเสริมให้มีการออมเงินสัจจะเพิ่มขึ้น ส่งเสริมสนับสนุนการท้าปุ๋ย น้้าหมัก
เพื่อการประกอบ อาชีพการเกษตรและใช้ในครอบครัว มีการรณรงค์ ลด ละเลิก อบายมุข
ส่งเสริมครัวเรือนปลูกพืช ผักสวนครัว เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ ไว้บริโภคเองและจ้าหน่าย
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๓๑

๔.ด้ำนกำรเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้ที่ให้ความรู้ในด้านการประกอบอาชีพ ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งคนในชุมชนสามารถเรียนรู้ ปฏิบัติและน้าไปใช้ได้ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ประชาชนเข้าอบรม จาก
หน่วยงานต่างๆ และได้ไปศึกษาดูงานหมู่บ้านที่ประสบผลส้าเร็จ เพื่อน้ามาพัฒนาหมู่บ้านให้ดียิ่งขึ้น
รวมทั้งเป็นแหล่งทีใ่ ห้การศึกษาดูงานจากหมู่บ้านอื่น ท้าให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอยู่เสมอ
๕.ด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน ชุมชนส่งเสริมให้คนในชุมชน
ร่วมกันอนุรักษ์ป่าชุมชน เพื่อเป็นการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีอยู่เสมอ ส่งเสริมให้คนในชุมชนใช้ปุ๋ย
หมักชีวภาพ แทนปุ๋ยเคมี ลดการใช้สารเคมี และรณรงค์การก้าจัดขยะมูลฝอยของแต่ละครอบครัว

๖. กำรเอื้ออำรีต่อกัน ได้จัดสวัสดิการจากกองทุน/กลุ่ม
ต่างๆ ภายในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ดูแล
ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการ และผู้สูงอายุ ทั้งทางด้านร่างกาย
และจิตใจ เช่น การรดน้้าขอพรผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
ทุกปี การท้าบุญกลางบ้านทุกปี รวมกลุ่มท้ากิจกรรม
ร่วมกัน เป็นต้น
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๓๒
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของผู้นำชุมชน
บ้านคลองน้้าใส หมู่ที่ ๒ ต้าบลโชคชัย มีการสนับสนุนให้ผู้น้ากลุ่ม องค์กร ในชุมชนเข้ารับการฝึกอบรม
ด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ท้าให้หมู่บ้านมีผู้น้าที่มีความสามารถหลากหลาย และบริหารจัดการหมู่บ้านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรขับเคลื่อนแผนชุมชน
บ้านคลองน้้าใส หมู่ที่ ๒ ต้าบลโชคชัย มีการจัดท้าปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านทุกปี และมีการประสาน
แผนกับอบต. ,หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับการสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ วิชาการ นอกจากนี้หมู่บ้านยังมี
การน้าแผนไปใช้ และติดตามการใช้ประโยชน์จากแผนพัฒนาหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ส่งเสริมกำรจัดกำรควำมรู้ของชุมชน
บ้านคลองน้้าใส หมู่ที่ ๒ ต้าบลโชคชัย มีการรวบรวมความรู้ออกเป็นหมวดหมู่ ให้สามารถศึกษา
ค้นคว้า และน้าไปใช้ประโยชน์ได้ พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นประจ้า โดยผ่านการ
ประชุมประชาคมของหมู่บ้าน โดยยึดหลักประชาธิปไตย และหลักการมีส่วนร่วมในการด้าเนินงาน
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๓๓
4.2 สรุปภำพรวมของหมู่บ้ำน/จุดเด่น/จุดด้อย
บ้านคลองน้้าใส เป็นหมู่บ้านที่อยู่เขตพื้นที่การปกครองของ อบต.โชคชัย โอกาสในการได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ การพัฒนาหมู่บ้านชุมชนมีสูง แต่ก็ไม่ท้าให้หมู่บ้านมีระดับการพัฒนาที่แตกต่างจากหมู่บ้านอื่นแต่
อย่างไร เพราะชาวบ้านมีแนวคิดในการพึ่งพิงหน่วยงานของรัฐสูง ไม่มีการขยายผลและต่อยอดกิจกรรมที่ได้รับการ
พัฒนาไปถึงประชากรในหมู่บ้านอย่างทั่วถึง ยังคงเป็นกลุ่มเป้าหมายเดิมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ภาครัฐ
คุณภาพชีวิตของประชากรบ้านคลองน้้า เมื่อเปรียบเทียบกับหมู่บ้านอื่นระดับคุณภาพชีวิตประชากรมี
สภาพใกล้เคียงกัน ชาวบ้านในหมู่บ้านส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ระดับการศึกษาของประชากรส่วน
ใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ เนื่องจากประชากรรายได้ต่้า ไม่สามารถส่งบุตรหลานเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นกว่า
การศึกษาภาคบังคับได้ การประกอบอาชีพ ประชาชนบางส่วนอพยพไปประกอบอาชีพต่างถิ่น และปล่อยให้เด็ก
อยู่กับคนแก่ เป็นภาระของสังคมส่วนหนึ่ง
1. จุดเด่นของหมู่บ้ำน
1.1 ด้ำนเศรษฐกิจ
ชาวบ้านคลองน้้าใส ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท้านา รองลงมาคือท้าไร่ ท้าสวน และมีอาชีพเสริมได้แก่กลุ่ม
อาชีพสานตะกร้าพลาสติก, ปลูกผักสวนครัว, เลี้ยงเป็ด, เลีย้ งไก่, เลี้ยงปลา สภาพพื้นที่อยู่ในเขตที่ราบสูง ท้านาได้
ปีละครั้ง มีแหล่งเงินทุนของหมู่บ้าน ได้แก่ เงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง, กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตฯลฯ
1.2 ด้ำนสังคม
บ้านโป่งคลองน้้าใส ตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นกลุ่มๆ พื้นที่ท้านาแยกออกไปต่างหาก ครอบครัวส่วนใหญ่เป็น
ครอบครัวเดี่ยว มีพ่อ แม่ ลูก การด้ารงชีวิตในครัวเรือน มีการช่วยเหลือกัน เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ มีการร่วมกันท้า
กิจกรรมทางสังคม มีวัดในชุมชนใกล้เคียงเป็นศูนย์รวมจิตใจ
1.3 ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบันแหล่งน้้าธรรมชาติตื้นเขิน ไม่สามารถกักเก็บน้้าไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ ในทุกปีชาวบ้านคลองน้้าใส จะ
ร่วมกันปลูกต้นไม้ รวมถึงพืชสวนครัว สองข้างทาง และบริเวณป่าชุมชน พร้อมทั้งช่วยกันดูแลรักษา ปัจจุบัน
ชาวบ้าน ต้องการที่จะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติ
1.4 ด้ำนควำมมั่นคงและควำมสงบเรียบร้อย
ชุมชนมีการปกครอง โดยยึดหลักประชาธิปไตย รับฟังความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ ใช้มติที่
ประชุมในการตัดสินใจ ชาวบ้านทุกคน ยึดความสามัคคีเป็นส้าคัญ ชาวบ้านยึดกฎระเบียบของสังคม ของหมู่บ้าน
ในการประพฤติปฏิบัติ และมีส่วนร่วมในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งในทุกระดับ
1.5 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
1) มีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการหมู่บ้านและแบ่งคุ้ม โดยมีหัวหน้าคุ้มคอยสอดส่องดูแล ความ
เรียบร้อยและประสานความร่วมมือของชาวบ้าน
2) ด้านโครงสร้างพื้นฐานในหมู่บ้าน ไฟฟ้า น้้าประปา ถนนหนทางใช้ในการสัญจร สะดวก รวดเร็ว มีการ
ติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีการรับข้อมูลข่าวสารที่ทันเหตุการณ์
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๓๔
2. จุดด้อยของหมู่บ้ำน (ปัญหำ/อุปสรรค)
2.1 ด้ำนเศรษฐกิจ
1) ต้นทุนในการผลิตสูง เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันมีการแข่งขันและค่าครองชีพ
รวมถึงสินค้าที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคมีราคาที่สูงขึ้นท้าให้การประกอบอาชีพต้องมีการลงทุนที่สูงขึ้นตามล้าดับ
2) ราผลผลิตตกต่้า ในการลงทุนการประกอบอาชีพ เนื่องจากต้องใช้ต้นทุนในการลงทุนสูงแต่ราคาผลผลิต
ตกต่้าท้าให้เกิดหนี้สินตามมา
3) รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ท้าให้เกิดปัญหาที่ตามมาอีกมากมาย เช่น เกิดปัญหาหนี้สิน ผู้คนย้ายที่
ท้ามาหากินไปอยู่ในเมือง
2.2 ด้ำนสังคม
1) การว่างงาน เป็นปัญหาส้าคัญของลูกหลานของเกษตรกรเพราะเกษตรกรส่วนใหญ่ส่งลูกหลานไปเรียน
หนังสือและไม่มีงานท้า จะกลับมาท้าอาชีพเกษตรกรก็ไม่มีประสบการณ์ท้าไม่ได้ต้องเป็นภาระของสังคม
2) ปัญหาการเลียนแบบตะวันตก, วัยรุ่นใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
2.3 ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
1) ปัญหาการใช้สารเคมีในการประกอบอาชีพ ก่อเกิดมลพิษทางอากาศ และปัญหาสารเคมีตกค้าง ท้าให้
มีผลต่อสุขภาพร่างกาย และสารเคมีตกค้างเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในเขตไร่นา, สวน
2) การจุดฟาง เป็นการท้าลายหน้าดินและสภาพแวดล้อมระบบนิเวศของธรรมชาติ ท้าให้ดินเสื่อมคุณภาพ
การปลูกพืชก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควร
3) ขาดงบประมาณในการดูแลรักษาและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
2.4 ด้ำนควำมมั่นคงและควำมสงบเรียบร้อย
1) ปัญหาวัยรุ่น ปัจจุบันวัยรุ่นมักสร้างปัญหาให้กับพ่อแม่และผู้ปกครองอยู่บ้าง แต่ไม่บ่อยครั้ง เช่น มีเรื่อง
ชกต่อย และที่ส้าคัญปัญหาเหล่านี้สืบเนื่องมาจากการเสพยาเสพติด ของมึนเมา เป็นต้น
2.5 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
1) ปัญหาความความรู้ความเข้าใจ ปัจจุบันสภาพครอบครัว สภาพแวดล้อมของครัวเรือนในหมู่บ้าน
ชุมชนมักมุ่งการท้ามาหากิน ขาดความสนใจในกิจกรรมของหมู่บ้านชุมชน ไม่มีเวลา/มีเวลาก็เป็นส่วนน้อย
2) ปัญหาขาดงบประมาณในการท้ากิจกรรมการพัฒนาด้านต่างๆ เช่นด้านการป้องกันและ ปราบปราม
ยาเสพติด

๔.๓ คำขวัญ/วิสัยทัศน์ ของหมู่บ้ำน
“ คลองนำ้ ใส นำ้ สะอำด ธรรมชำติ ป่ ำชุมชน
นำ้ ตกสำยธำร เย็นเบิกบำน อ่ำงภูกวิ่ ”
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๓๕
4.๔ ข้อเสนอแนะของนักพัฒนำ(พัฒนำกร)
1. บ้านคลองน้้าใส ถือเป็นหมู่บ้านที่ยึดหลักในการด้าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพบว่า บ้านคลอง
น้้าใส มีการสั่งสมกองทุนต่างๆ ในชุมชน ส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เช่น ทุนทางสังคม ที่ก่อเกิดความเป็น
สังคมที่มีความเอื้ออาทร เกื้อกูล พึ่งพาอาศัยกันและกัน ทุนทางวัฒนธรรม ที่เป็นวิถีที่ชุมชนได้ร่วมปฏิบัติถ่ายทอด
กันมาหลายชั่วอายุคน โดยเฉพาะวัฒนธรรม และทุนทางภูมิปัญญา ที่เกิดจากการเรียนรู้ร่วมกันในการปฎิบัติสั่งสม
สืบทอดต่อกันมาจนตกผลึกเป็นองค์ความรู้ภายในชุมชน อีกทั้งยังมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งหลายกิจกรรม
อาทิเช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตะกร้าพลาสติกคลองน้้าใส เป็นต้น และมีการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มอาชีพ
และเครือข่ายกองทุนชุมชนให้มีกิจกรรมหลากหลาย โดยร่วมมือกับกลุ่ม/องค์กรอื่นๆ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับ
ครอบครัว ท้าให้ชุมชนเกิดความมั่นคงและยั่งยืน กิจกรรมทางเศรษฐกิจเหล่านี้ล้วนแล้วส่งเสริมให้เกิดการพึ่ง
ตนเองได้ทั้งในระดับครัวเรือน กลุ่ม/องค์กร และชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชนอย่างแท้จริง จนท้าให้ราษฎร
ในหมู่บ้านพ้นเส้นความยากจน คือ มีรายได้เฉลี่ย 65,647.49 บาท/คน/ปี (จากข้อมูล จปฐ. 2561)
2. บ้านคลองน้้าใส ได้น้าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกลไกหรือเครื่องมือในการบริหารการพัฒนา
หมู่บ้าน การพัฒนาระดับครัวเรือน กลุ่มและชุมชนดังกล่าวต่างๆ ที่เกิดขั้นภายในหมู่บ้านล้วนแล้วแต่สามารถ
น้าไปสู่การพึ่งตนเองของชุมชน โดยการพัฒนาตนเองและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน ซึ่งแต่ละ
กลุ่ม/องค์กร ภายในชุมชนเป็นตัวประสานให้เกิดความเอื้ออาทรช่วยเหลือราษฎรในหมู่บ้านให้สามารถพึ่งตนเองได้
จนพ้นเส้นขีดความยากจนในที่สุด กลุ่ม องค์กร และกองทุนต่าง ๆ ถือเป็นกลไกในการเรียนรู้และพัฒนาชุมชนที่
ส้าคัญ ราษฎรในชุมชนได้เกิดการเรียนรู้ในการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม โดยเน้นการพึ่งตนเองเป็นส้าคัญ ซึ่ง
กระบวนการเรียนรู้ถึงการพึ่งตนเองตามวิถีแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียงถือเป็นกลไกลในการขับเคลื่อนกิจกรรม
เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง เพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนของคนในชุมชนได้อย่างแท้จริง
3. บ้านคลองน้้าใส ม.๑ ต.โชคชัย อ.นิคมค้าสร้อย เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชน มีการรวมกลุ่มเกษตรกร
มีการรวมกลุ่ม จัดตั้งกลุ่มอาชีพ เป็นอาชีพเสริม ดังนั้น จึงควรที่จะส่งเสริมให้มีการใช้สมุนไพรก้าจัดแมลงในการ
ปลูกผัก ปลูกยางพารา หรือมันส้าปะหลัง เป็นต้น ควรจะส่งเสริมการปลูกพืชแบบปลอดสารพิษ อย่างจริงจัง
๔. บ้านคลองน้้าใส ม.๑ ต.โชคชัย อ.นิคมค้าสร้อย เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชน มีการรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่ม
อาชีพเสริม คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตะกร้าพลาสติกคลองน้้าใส รวมถึงมีสภาพพื้นที่อยู่ในที่ราบสูงเป็นส่วนมาก
มีแนวเขตป่าชุมชนชัดเจน รวมถึงมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ ดังนั้น จึงควรที่จะส่งเสริม
พัฒนาให้มีการต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน และบริเวณพื้นที่อยู่ติดกับบ้านชัยมงคล ม.๑ ต.โชคชัย
ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีศุกยภาพค่อนข้างเข้มแข็งทางด้านสินค้า OTOP (ตะกร้าสานพลาสติก) ซึ่งสามารถเชื่อมโยงและ
ต่อยอดทางด้านการท่องเที่ยว(OTOP นวัตวิถี) ของทางบ้านชัยมงคล ม.๑ ต.โชคชัย อ.นิคมค้าสร้อย ได้เป็นอย่างดี
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๓๖
4.๕ ข้อเสนอแนะของนักพัฒนำ(พัฒนำกร)
บทบาทพัฒนากรในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน บทบาทส้าคัญ คือการส่งเสริมสนับสนุนโดยการมีส่วนร่วม
ของภาคีการพัฒนา ร่วมเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ชี้ประเด็นปัญหาจากข้อมูลที่มีให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์
ข้อมูลน้าไปสู่การตัดสินใจร่วมกันก้าหนดแผนพัฒนาหมู่บ้าน ทิศทางการพัฒนาที่จะด้าเนินการต่อไปในอนาคต
จนสามารถแก้ไขปัญหาตนเอง เกิดการพึ่งพาตนเอง น้าไปสู่สังคม ชุมชนเข้มแข็งในที่สุด
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๓๗

คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษำ
นางเกศลา

ทองค้าเจริญ

พัฒนาการอ้าเภอนิคมค้าสร้อย

ผู้เขียน/เรียบเรียง
นายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ

พิมพ์/ภำพประกอบ
นายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ

แหล่งที่มำของข้อมูล
นายปรีชา
นางสาวศศิธร

ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 บ้านคลองน้้าใส
ปลัดประจ้าต้าบลโชคชัย

ปึ้งตะเนน
อัสสะภัย
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