๑

หมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
หมู่บ้านสารสนเทศเพื
การพัณฒภาพชี
นาเศรษฐกิ
และการพัฒ่อนาคุ
วิต จชุมชน
และการพั
ฒนาคุ
ณ่ทภาพชี
บ้านนาโพธิ
์ หมู
ี่ 17 วิต
บ้านนาโพธิ
์ หมู่ที่ 17จังหวัดนครพนม
ตาบลบ้านผึ้ง อาเภอเมื
องนครพนม
ตาบลบ้านผึ้ง อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน
๑. ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
ในปี 2381 บรรพบุรุษดั้งเดิม ได้อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากฝั่ งซ้ายของแม่น้าโขง และมีการย้ายถิ่น
ฐานอยู่หลายครั้งเนื่องจากเกิดโรคระบาด จนกระทั่งปี 2435 ได้แยกถิ่นฐานที่อยู่ของชาวบ้านเป็น 3 กลุ่ม
คือ กลุ่มบ้านไทยสามัคคี กลุ่มบ้านผึ้ง และกลุ่มบ้านนาโพธิ์ โดยมีนายหมื่นศรี เป็นผู้น้าในการก่อตั้งหมู่บ้าน
บริเวณบ้านนาโพธิ์เก่า และได้มีการขยับขยายย้ายถิ่นจากหมู่บ้านเดิมมาด้านทิศตะวันตกอีกประมาณ 2
กิโ ลเมตร ตั้งเป็ น หมู่บ้ านนาโพธิ์ในปั จ จุบัน โดยมีนายข่ว ง อ้วนจี เป็นผู้น้าหมู่บ้าน และได้มีการพัฒ นา
หมู่บ้านเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน รายนามผู้น้าหมู่บ้าน มีดังนี้
ปี 2476-2500
นายข่วง อ้วนจี
ปี 2500-2519
นายแสง จันทร
ปี 2519-2534
นายขันชัย อ้วนจี
ปี 2534
นายจันทร เขียนเสือ
(ด้ารงต้าแหน่งได้ 4 เดือน กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้แยกหมู่บ้าน
ออกเป็น 2 หมู่ คือ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 12)
ปี 2534-2538
นายแสวง มณีกันต์
ปี 2538-2540
นายสมนึก ศรีชื่น
(กระทรวงมหาดไทย ประกาศแยกหมู่บ้าน เป็นบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 17)
ปี 2540-2544
นายบัวศร เขียนเสือ (ผู้ใหญ่บ้านคนแรกของหมู่ที่ 17)
ปี 2544-2547
นายประภาส ประยูรศรี
ปี 2547-2553
นายเขื่อน จันทราพรม
ปี 2553-ปัจจุบัน
นางสาวสุริยันต์ พิลาน

๒
วิสยั ทัศน์บา้ นนาโพธิ์
“ยกระดับและพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นชุมชนต้นแบบประชาธิปไตยและเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวด้วยมนต์เสน่ห์ของวิถชี ีวิต
ชุมชน ประเพณี วัฒนธรรม และการทาเกษตรอินทรีย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนให้มนั่ คง เข้มแข็ง
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน”

๓

๒. สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน
๒.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต
บ้ า นนาโพธิ์ หมู่ ที่ 17 อยู่ ห่ า งจากตั ว จั ง หวั ด นครพนม ประมาณ 22 กิ โ ลเมตร มี เ นื้ อ ที่
2.5 ตารางกิโ ลเมตร พื้น ที่ส่ ว นใหญ่เป็ นที่ราบ มี ห นอง ชลประทาน และน้้ าห้ ว ยไหลผ่ าน ต้นน้้าจาก
อ่างเก็บน้้าห้วยส้มโฮง ซึ่งเป็นแหล่งน้้าที่ส้าคัญในการท้าการเกษตรของชาวบ้าน พื้นดินเป็นดินเหนียวปน
ทราย มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
จรด บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 12
ทิศใต้
จรด ทุ่งนาท้ายหมู่บ้าน เชื่อมต่อกับบ้านผึ้ง
ทิศตะวันออก จรด บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 5
ทิศตะวันออก จรด ห้วยส้มโฮง เชื่อมต่อกับบ้านไทยสามัคคี
๒.๒ จานวนครัวเรือนและประชากร (ข้อมูล จปฐ. 2561)
บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ ๑7 มีจ้านวน 144 ครัวเรือน
ชาย จ้านวน 179 คน หญิง จ้านวน 196 คน รวม 375 คน

๔
๒.๓ สภาพทางเศรษฐกิจ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ได้แก่ ท้านา รับจ้างทั่วไป รับราชการ
ปลูกมันส้าปะหลัง เลี้ยงโคขุน เลี้ยงหมูและค้าขาย ประชาชนมีรายได้เฉลี่ย 57,564.27 บาท/คน/ปี
(จากข้อมูลความจ้าเป็นพื้นฐาน ปี 2561)

๓. สภาพทางสังคม
๓.๑ การศึกษา
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ๑ แห่ง
๓.๒ การสาธารณสุข
อสม. จานวน 10 คน
๓.๓ องค์กรชุมชน
๑. กองทุนหมู่บ้าน
2. สหกรณ์ผู้ใช้น้าอ่างเก็บน้้าห้วยส้มโฮง
๓. กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์
๔. กลุ่มเงินออมวันละบาท
๓.๔ ประเพณี วัฒนธรรม
๑.ท้าบุญพระเวสสันดร
2.ท้าบุญทอดผ้าป่า
3.ท้าบุญกฐิน
4.ประเพณีวันสงกรานต์
5.ประเพณีบุญฮีต ๑๒ ทางศาสนา

๕

ปฏิทินประเพณีวัฒนธรรมชุมชน
เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ประเพณี
บุญวันขึ้นปีใหม่
/
บุญกองข้าว
/
ทอดผ้าป่า
/
/
บุญผะเหวด
/
บุญวันสงกรานต์
/
บุญเข้าพรรษา
/
บุญห่อข้าวประดับดิน
/
บุญข้าวสาก
/
บุญออกพรรษา
/
บุญกฐิน
/
บุญวันลอยกระทง
/

๖

๔. ทุนทางสังคม
๔.๑ ทรัพยากรบุคคล
๑.นายค้าหวา อ้วนจี
๒.นายกองเรียน เขียนเสือ
3.นายนคร บุญล้น
4.นางอ่อนจันทร์ ประยูรศรี

ผู้น้าทางศาสนา
หมอสูตรขวัญ
ด้านศิลปะดนตรี
ด้านประดิษฐ์ใบตอง

๗
คณะกรรมการหมู่บ้าน
๑. นางสุริยันต์ พิลาน
ผู้ใหญ่บ้าน
ประธานฯ
๒. นายเปื่อน จันทาพรม
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รองประธาน
๓. นายจันดี ไชยปัญญา
ผู้ทรองคุณวุฒิ รองประธาน
๔. นายอจิระ จันทาพรม
ส.อบต.
กรรมการ
๕. นางกุหลาบ แก่งสกุล
ประธาน อสม. กรรมการ
๖. นางส้าเร็จ พิลาทา
ประธานกลุ่มสตรี กรรมการ
๗. นายนคร บุญล้ม
หัวหน้าคุ้ม
กรรมการ
๘. นางวารี
สารพรรณ์
หัวหน้าคุ้ม
กรรมการ
๙. นายสมหมาย พันรักษา
หัวหน้าคุ้ม
กรรมการ
๑๐. นายขุน จันทาพรม
หัวหน้าคุ้ม
กรรมการ
11. นางจินดา นาอุดม
หัวหน้าคุ้ม
กรรมการ
12. นายเกียรติศักดิ์ เขียนเสือ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เลขานุการ
13. นางบุญใจ ค้าเพชรดี
หัวหน้าคุ้ม
เหรัญญิก
การปกครองแบ่งออกเป็น 7 คุ้ม ได้แก่
๑. คุ้มจินตหรา
หัวหน้าคุ้ม
๒. คุ้มตะวันยอแสง
หัวหน้าคุ้ม
๓. คุ้มกลองยาว
หัวหน้าคุ้ม
๔. คุ้มสามัคคี
หัวหน้าคุ้ม
๕. คุ้มตะวันเบิกฟ้า
หัวหน้าคุ้ม
๖. คุ้มใต้ใจซื่อ
หัวหน้าคุ้ม
๗. คุ้มตะวันลับฟ้า
หัวหน้าคุ้ม

นายนคร บุญล้น
นายขุน จันทาพรม
นายสมหมาย พันรักษา
นางบุญใจ ค้าเพชรดี
นายจันดี ไชยปัญญา
นางจินดา นาอุดม
นายวารี สารบรรณ์

ผูใ้ หญ่บา้ น

๘

๕. สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านผึ้ง
๑. นายอจิระ จันทร์พรหม
ต้าแหน่ง ส.อบต.
๒. นายนาวี ผาแก้ว
ต้าแหน่ง ส.อบต.

๖. แหล่งเงินทุนในชุมชน
๑. กองทุนหมู่บ้าน
๒. กองทุนวันละบาท
๓. กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์
๔. สหกรณ์ผู้ใช้น้าอ่างเก็บน้้าห้วยส้มโอง
ปฏิทินเศรษฐกิจชุมชน
เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
กิจกรรม
ปลูกข้าวนาปี
ปลูกข้าวนาปรัง
ปลูกพืชผัก
เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่
เลี้ยงปลาในบ่อ
เลี้ยงวัว ควาย
จับปลา
รับจ้างทั่วไป
ค้าขาย
๗. ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้ แหล่งน้า)
๑. อ่างเก็บน้้าห้วยส้มโฮง

การออกแบบการปกครองตนเองผ่านสภาชุมชนบ้านนาโพธิ์ ตาบลบ้านผึ้ง อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ปัญหา
1.ปัญหาความขัดแย้ง ผลพวงมาจาก
ความเห็นต่างทางการเมือง จนเกิดการ
แบ่งสีของคนในชุมชน
2.ปัญหาความไม่สามัคคี ขาดความมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
3.ปัญหาการไม่เข้าใจวิถีประชาธิปไตย
บางคนอยากมี บ ทบาทแต่ ข าดหน้ า ที่
จึงไม่ยอมมีส่วนร่วมในชุมชน

สภาชุมชนบ้านนาโพธิ์
(ชุมชนปฏิวัตติ นเองเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน)
สภาชุมชนบ้านนาโพธิ์ เป็นสภารากหญ้าที่ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในหมู่บ้านอย่างครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ เพื่อสร้างสมดุลทางความคิดในการพัฒนา
ชุมชน และการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ธารงไว้ซึ่งรากเหง้าอันเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์
ของชุมชน สู่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ เห็นผลจริง ตามศักยภาพและวิถีชีวิตท้องถิ่น ที่เกิดจากความ
ต้องการของคนในชุมชนเป็นหลัก เป็นชุมชนปฏิวัติตนเองเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๙

ผลที่เกิดกับชุมชน
1.คนในชุมชนมีความรักความสามัคคี
ต่อกัน เอื้ออาทร แบ่งปัน ยอมรับความ
คิดเห็นของกันและกัน ให้เกียรติกัน ไม่
เอาเปรียบ ไม่ดูหมิ่น ไม่เหยียดหยาม
กัน
2.ชุ ม ชนได้ รั บ การพั ฒ นา เกิ ด กลุ่ ม
อาชี พ และมี ก ารรว มกลุ่ ม กั น ท า
กิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น

สภาผู้เฒ่า

สภากรรมการหมู่บ้าน

สภาอาสาพัฒนาชุมชนตามวิถีประชาธิปไตย

สภาเด็กและเยาวชนหมู่บ้าน

สภาผูเ้ ฒ่า คือ สภาผูน้ าด้านจิ ตวิญญาณแห่ งการ
สร้ า งความรั ก ความสามัค คี ข องคนในชุ ม ชน
สร้ างจิ ตสานึ กรั กท้องถิ่น เป็ นสภาสู งสุ ด ที่ ทุก
คนในหมู่บ้านต้องให้ความเคารพ เชื่ อฟั ง และ
รักษาไว้ซ่ ึ งขนบธรรมเนี ยม จารี ต ประเพณี ที่ดี
งาม รักษารากเหง้าและความเป็ นอัตลักษณ์ของ
ชุมชนให้คงอยูส่ ื บไป

สภากรรมการหมู่บา้ น คือ สภาบริ หารหมู่บา้ น ที่
มี ห น้าที่ ใ นการด าเนิ น งานพัฒ นาหมู่ บ้า นตาม
อานาจและบทบาทหน้าที่ ดูแลด้านงบประมาณ
ประสานงานกับ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน
ดูแลด้านความปลอดภัย สาธารณูปโภค ระเบียบ
ข้อบังคับของชุมชน ตลอดจนดาเนิ นโครงการ/
กิจกรรมต่างๆของชุมชน

สภาอาสาพัฒนาชุมชนตามวิถีประชาธิ ปไตย คือ
สภานัก พัฒ นารุ่ น ใหม่ ที่ ต ้อ งการมี บ ทบาทใน
ชุ ม ชน ต้อ งการใช้ค วามรู ้ ค วามสามารถของ
ตนเองในการพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ส่งเสริ มและ
พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน จัดทาโครงการ
พิเศษ จัดหางบประมาณพิเศษ เพื่อนามาพัฒนา
และผลักดันให้เกิดกลุ่มกิจกรรมต่างๆ

สภาเด็กและเยาวชนหมู่บา้ น คือ สภาการมีส่วน
ร่ วมของเด็กและเยาวชนในหมู่บา้ น เพื่อส่ งเสริ ม
ให้มีบ ทบาทในการพัฒนาชุ มชน ปลู กฝั งให้มี
ความส านึ ก รั ก ในบ้ า นเกิ ด รวมกลุ่ ม กั น ท า
กิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ ส่ งเสริ มทักษะอาชี พ
และเป็ นเรี่ ย วแรงส าคัญ ในการท ากิ จ กรรมจิ ต
อาสาเพื่อชุมชน

๑๐

ข้อมูล จปฐ.และกชช.2 ค
2.1 ประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านจากข้อมูล จปฐ. , กชช. 2ค และข้อมูลอื่น ๆ
1) ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561
ข้อมูล จปฐ. ปี 2561 มีจ้านวน 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด จากการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว
บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 17 ต้าบลบ้านผึ้ง อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม มีจ้านวนครัวเรือนทั้งสิ้น
144 ครัวเรือน ประชากร 375 คน ผ่านเกณฑ์ จปฐ. จ้านวน 29 ตัวชี้วัด และไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ.
จานวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 24 และ 25
ตัว
ชี้วัดที่
๒๔
๒๕

ตัวชี้วัด จปฐ.
คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา
คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่

เป้าหมาย
ร้อยละ
๑๐๐
100

จ้านวน
ส้ารวจ
ทั้งหมด
375
36

ไม่ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
34
89

9.07
9.60

341
339

90.93
90.40

๑๑
2) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2560
ข้อมูล กชช.2ค ปี 2560 มีตัวชีวัดทั้งสิ้น 33 ตัวชี้วัด จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า บ้านบ้านผึ้ง หมู่ ที่ 1
ต้าบลบ้านผึ้ง อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จัดระดับการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ
3 โดยมีคะแนนตามตัวชี้วัดดังนี้
(1) คะแนนระดับ 1 (มีปัญหามาก)
จ้านวน
2
ตัวชี้วัด
(2) คะแนนระดับ 2 (มีปัญหาปานกลาง)
จ้านวน
3
ตัวชี้วัด
(3) คะแนนระดับ 3 (มีปัญหาน้อย/ไม่มีปัญหา) จ้านวน
23 ตัวชี้วัด
แม้ว่าหมู่บ้านถูกจัดระดับการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 3 แต่ยังมีตัวชี้วัดที่ได้
คะแนน 1 ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 24 เรื่องการเรียนรู้โดยชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 26 เรื่องคุณภาพดิน
ข้อมูลกชช.2ค

ระดับปัญหา
ด้านที่1 ด้านโครงสร้าง

1. ถนน
2. น้้าดื่ม
3. น้้าใช้
4. น้้าเพื่อการเกษตร
5. การไฟฟ้า
6. การมีที่ดินท้ากิน
7. การติดต่อสื่อสาร

3
3
3
3
3
3
2
ด้านที่ 2 ด้านสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

8. การมีงานท้า
3
9. การท้างานในสถานประกอบการ
0
10. ผลผลิตจากการท้านา
3
11. ผลผลิตจากการท้าไร่
0
12. ผลผลิตจากการท้าการเกษตรอื่นๆ
0
13. การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน
0
14. การได้รับประโยชน์จากการมีสถานที่
ท่องเที่ยว
0
ด้านที่ 3 สุขภาพอนามัย
15. ความปลอดภัยในการท้างาน
3
16. การป้องกันโรคติดต่อ
3
17. การกีฬา
3
ด้านที่ 4 ความรู้และการศึกษา
18.ระดับการศึกษาของประชาชน
3
19. อัตราการเรียนต่อของประชาชน
3
20. การได้รับการศึกษา
3
ด้านที่ 5 ด้านการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน
21. การมีส่วนร่วมของชุมชน
3
22. การรวมกลุ่มของชุมชน
3

๑๒
23. การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
3
24. การเรียนรู้โดยชุมชน
1
25. การได้รับความคุ้มครองทางสังคม
3
ด้านที่ 6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
26. คุณภาพดิน
1
27. การใช้ประโยชน์ที่ดิน
2
28. คุณภาพน้้า
3
29.การปลูกป่าหรือไม้ยืนต้น
3
30. การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
3
ด้านที่ 7 ความเสี่ยงของชุมชนและภัยภิบัติ
31. ความปลอดภัยจากยาเสพติด
3
32. ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ
2
33. ความปลอดภัยจากความเสี่ยงในชุมชน
3

3) การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศจากโปรแกรม Community Informations Radar Analysis
(CIA)
ข้อมูลอื่นๆ

ระดับปัญหา

สารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านอาชีพ
ต้นทุนการผลิตสูง
การสนับสนุนอาชีพเสริม
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
สารสนเทศเพื่อการจัดการทุนชุมชน
การสนับสนุนเงินทุน
กองทุนในชุมชน
สารสนเทศเพื่อการจัดการความเสี่ยงชุมชน
ส่งเสริมการจัดท้าบัญชีครัวเรือน
การรักษาความสะอาดในชุมชน
สุขภาพร่างกายของคนในชุมชนอ่อนแอ มีโรคภัย(เบาหวาน)
การใช้สารเสพติด (ยาบ้า,สาระเหย,กัญชา)
การใช้สารเคมีในการเกษตร
สารสนเทศเพื่อการแก้ปัญหาความยากจน
หนี้สินนอกระบบ
ราคาสินค้าการเกษตรต่้า
ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชน
ต้องการซ่อมแซมถนน
ปัญหาสิ่งแวดล้อมของครัวเรือน
การบริหารจัดการชุมชนกรณีข้อพิพาทในชุมชน

2
2
3
2
3
1
3
3
2
3
3
1
3
3
3
3

๑๓

ส่ วนที่ 2
แนวทางการพัฒนา
กรอบแนวคิด
หมู่บ้านสารสนเทศเพือ่ การพัฒนาเศรษฐกิจชุ มชนและพัฒนาคุณภาพชีวติ
บ้ านนาโพธิ์ ม.17 ต.บ้ านผึง้ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
GIS
หมู่บ้าน
เป้ าหมาย
ข้อมูล จปฐ.

s

ข้อมูล กชช.2
ค.
สภาพปั ญหา
ความต้องการ
ข้อมูลอื่นๆ

CIA

กิจกรรม/โครงการ

Interne
t
ศูนย์
เรี ยนรู ้
เผยแพร่ ผลงาน

ด้ านอาชีพ
ด้ านทุน
ด้ านความเสี่ยง

ด้ านความยากจน
ด้ านบริหารชุมชน

๑๔
2.1 การบริหารจัดการ ประกอบด้วย
-สถานที่ทาการ

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน/ศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศบ้านนาโพธิ์ ม.17
ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
- วัสดุอุปกรณ์ มีดังนี้

โน๊ตบุ๊ค

ปริ้นเตอร์

๑๕

สัญญาณอินเตอร์เน็ต
-บุคลากรผู้รับผิดชอบประจาศูนย์

นายธีระพงษ์ ไชยศรี

นายราเชนร์ ฉลาดคา

๑๖
-คณะทางาน
คณะกรรมการขับเคลื่อนหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
1. นางสาวสุริยันต์ พิลาน
2. นางสาวนาฏยา อ่อนตา
3. นางสาเร็จ พิลาทา
4. นางกุหลาบ แก่งสกุล
5. นางตาลอ่อน จันดา
6. นางบุญเรียง ธนะแพน
7. นายธีระพงษ์ ไชยรี
8. นางสาวสุนิสา จันทร
9. นายราเชนร์ ฉลาดคา
10. นางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีบุญเรือง
11. นายศักดิ์สิทธิ์ จันทร์เพ็ง
12. นางสาวกาญจนา หมุนสี
13. นางสาวจิตตรา เปรื่องวิชา
14. นางสาวอรพรรณ อ้วนจี
15. นายประภาส ประยูรศรี
16. นายสมพงษ์ ร่อนดี
17. นางสายสมร อุไรสาย
18. นายขุน จันทราพรม
19. นางจันทราภา สิงห์มอญ
20. นายบุญมา ร่อนดี
21. นางสมดี ไชยรี
22. นางสาวศิริพร มิตรอารักษ์
23. นางสายสวาท มัชฌิมา
24. นางสาวอรอุมา พรมนาม
25. นางสาวเนตรนภา หงส์มา

ประธานกรรมการ
รองประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
ปฏิคม
ปฏิคม
ประชาสัมพันธ์
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๑๗
2.2 การดาเนินงาน การวิเคราะห์ข้อมูล CIA ประกอบด้วย 5 กระบวนการ ดังนี้
2.2.1. สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน
1.1) ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ร่วมกับส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอเมือง
นครพนม และคณะกรรมการหมู่ บ้ า นสารสนเทศฯ บ้ า นนาโพธิ์ ม.17 ศึ ก ษาเรี ย นรู้ วิ ดิ ทั ศ น์ ห มู่ บ้ า น
สารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุ ณภาพชีวิต บ้านนาถ่อนเหนือ หมู่ที่ 12 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.
นครพนม
1.2) ส้ านั กงานพัฒ นาชุมชนจังหวัดนครพนม (กลุ่ มงานสารสนเทศการพัฒ นาชุมชน)
ร่วมกับส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอเมืองนครพนม จัดกิจกรรมประชุมสร้างความเข้าใจ ส้ารวจข้อมูล และ
ก้าหนดความต้องการด้านสารสนเทศของชุมชนกับคณะท้างานฯ ระดับหมู่บ้านและประชาชนในหมู่บ้าน
ตามประเด็นสรุปดังนี้
1) ความเป็นมาของโครงการ ความส้าคัญของข้อมูล และการน้าไปใช้ประโยชน์
โดยให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล สารสนเทศ และตัวอย่างการน้าไปใช้ประโยชน์
2) ร่วมกันค้นหาข้อมูลในหมู่บ้านมีอะไรบ้าง ได้แก่ ข้อมูล จปฐ. กชช 2 ค ข้อมูล
ทุนชุมชน ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลกลุ่ม ผู้น้าชุมชน ฯลฯ โดยข้อมูลที่มีสามารถ
บอกได้ถึงหมู่บ้านคุณภาพชีวิต สภาพปัญหาต่างๆ สถานะทางเศรษฐกิจ ระดับการพัฒนาหมู่บ้าน ฯลฯ
3) เรียนรู้การใช้โปรแกรม Community Information Radar Analysis (CIA)
คือโปรแกรมวิเคราะห์ ข้อมูล ชุมชนในการพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการการวางแผนงาน/
โครงการเพื่อยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
4) การน้ าข้อมูลที่มีไ ปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง ได้มีการยกตัว อย่างการน้าไปใช้
ประโยชน์ เช่น การทบทวนการจัดท้าแผนชุมชน การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ การประเมินสถานะ
หมู่บ้าน การประเมินจัดระดับการพัฒนา ฯลฯ
2.2.2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
1) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยน้าผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. กชช. 2 ค และข้อมูลอื่นๆ
มาวิเคราะห์ เพื่อจัดท้าข้อมูลข่าวสารสารสนเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดย
มุ่งหวังให้คนในชุมชนได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เสนอความคิดเห็น ระดมความคิดในการจัดท้า
และวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ในชุมชนด้านต่างๆ เช่น ข้อมูล จปฐ., ข้อมูล กชช.2 ค ข้อมูลทุนชุมชน ฯลฯ โดย
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Community Information Radar Analysis (CIA) เพื่อน้ามาจัดท้าเป็น
ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลเชิงสถิติเพื่อน้าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนก้าหนดทิศทางการพัฒนาหมู่บ้านให้
เป็นหมู่บ้านที่สามารถน้าข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด
ข้อมูลที่จ้าเป็นของหมู่บ้านนาโพธิ์ มาจาก 3 แหล่ง มาท้าการวิเคราะห์ ผลดังนี้
1.1) ข้อมูล จปฐ. ปี 2561 พบว่า ตกเกณฑ์ จ้านวน 2 ตัวชี้วัด คือข้อที่ 24. คน
ในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา และข้อ 25. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่
1.2) ข้อมูล กชช. 2 ค ปี 2560 พบปัญหามาก จ้านวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ข้อ
24. การเรียนรู้โดยชุมชน และข้อ 26. คุณภาพดิน และตัวชี้วัดที่มีปัญหาปานกลาง จ้านวน 3 ตัวชี้วัด
ได้แก่ ข้อ 7. การติดต่อสื่อสาร ข้อ 27. การใช้ประโยชน์ที่ดิน และข้อ 32.ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ
1.3) ข้อมูล อื่นๆ จากเวทีประชาคม พบปัญหามาก ตัวชี้วัด โดยแบ่ง
ปัญหาออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้

๑๘
1.3.1) สารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านอาชีพ จ้านวน 2 ตัวชี้วัด
พบว่ามีปัญหาระดับปานกลาง 2 ตัวชี้วัด คือ ขาดอาชีพเสริม และผู้สูงอายุว่างงาน
1.3.2) สารสนเทศเพื่อการจัดการทุนชุมชน จ้านวน 1 ตัวชี้วัด
พบว่ามีปัญหาระดับมาก 2 ตัวชี้วัด คือ ปัญหาการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และน้้าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ
1.3.3) สารสนเทศเพื่อการจัดการความเสี่ยงชุมชน จ้านวน 1
ตัวชี้วัด พบว่ามีปัญหาระดับปานกลางคือ ความปลอดภัยในการขับขี่รถ
1.3.4) สารสนเทศเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจน จ้านวน 2
ตัวชี้วัด พบว่ามีปัญหาระดับปานกลาง คือผลผลิตทางการเกษตรตกต่้า และการช่วยเหลือผู้ยากไร้ในชุมชน
1.3.5) สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการจัดการชุมชน จ้านวน
3ตัวชี้วัด พบว่ามีปัญหาระดับมาก คือความขัดแย้ง ในชุมชน และปัญหาระดับปานกลาง 2 ตัวชี้วัด ได้แก่
ปัญหาความสะอาดในชุมชน และการปรับปรุงศูนย์สารสนเทศชุมชน
ป้อนข้อมูลชุมชนในส่วนของโปรแกรม Community Radar Analysis
บ้านนาโพธิ์ เลือกใช้โปรแกรม Community Radar Analysis ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ชุมชน เพื่อสรุปปัญหาทั้งหมดให้เห็นภาพรวมของชุมชน ดังนี้

๑๙
จากภาพ บ้านนาโพธิ์ ได้น้าข้อมูล จปฐ. ปี 2561 ข้อมูล กชช.2 ค ปี 2560 และข้อมูล
อื่นๆ มาวิเคราะห์ส ภาพปั ญหาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต ด้ว ยโปรแกรม Community Radar
Analysis จะปรากฏภาพรวมของหมู่บ้านทั้งหมด แสดงค่าคะแนนของระดับปัญหาจากมากไปหาน้อย จาก
ผังเรดาร์น้าเสนอผลการวิเคราะห์ เรียงล้าดับ ได้ดังนี้
อันดับที่ 1 การบริหารจัดการชุมชน (จุดมีค่า = 2.27)
อันดับที่ 2 การพัฒนาอาชีพ (จุดมีค่า = 2.29)
อันดับที่ 3 การจัดการทุนชุมชน (จุดมีค่า = 2.36)
อันดับที่ 4 การแก้ไขปัญหาความยากจน (จุดมีค่า = 2.41)
อันดับที่ 5 การจัดการความเสี่ยงชุมชน (จุดมีค่า = 2.63)
2.2.3. กาหนดความต้องการร่วมกัน
1) คณะท้างานทีมบูรณาการร่วมกับชาวบ้านด้าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยให้คนในชุมชน
ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการคิด วิเคราะห์ร่วมกัน รวมถึงการวิเคราะห์ชุมชน ในทุกมิติทั้งด้านการพัฒนาคน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมู่บ้านจึงได้ก้าหนดวิสัยทัศน์ของ
หมู่บ้าน “ยกระดับและพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นชุมชนต้นแบบประชาธิปไตยและเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวด้วย
มนต์เสน่ห์ของวิถีชีวิตชุมชน ประเพณี วัฒนธรรม และการทาเกษตรอินทรีย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
ในชุมชนให้มั่นคง เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน”
2) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนด้วยโปรแกรม Community Information Radar
Analysis (CIA) ได้ น้ า มาวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการสารสนเทศของคนในหมู่ บ้ า น โดยการมี ส่ ว นร่ ว ม
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และก้าหนดการจัดล้าดับปัญหาจากการวิเคราะห์ ลงมติคัดเลือกท้า
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้
2.1.1) สารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านอาชีพ เนื่องบ้านนาโพธิ์ ประสบปัญหาขาด
อาชีพเสริมและผู้สูงอายุว่างงาน จึงได้ก้าหนดท้าข้อมูลสารสนเทศเพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
2.1.2) สารสนเทศเพื่อการจัดการความเสี่ยงของชุมชน (ภูมิคุ้มกัน) เนื่องจาก
บ้าน นาโพธิ์เป็นพื้นที่สัญจรเส้นทางหลักผู้ใช้ถนนเส้นนครพนม-สกลนคร เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพื่อแก้ไข
ปัญหาความปลอดภัย ในการขับขี่ร ถบนท้องถนน จึงได้ก้าหนดท้าข้อมูลสารสนเทศเพื่อการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว
2.1.3) สารสนเทศด้านการจัดการทุนชุมชน เนื่องจากสภาพสังคมเปลี่ยนแปลง
ไป วัฒนธรรมเริ่มเลือนหายไป เยาวชนคนรุ่นหลังไม่ค่อยสืบสานประเพณีวัฒนธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมการออม จึงได้ก้าหนดท้าข้อมูลสารสนเทศเพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
2.1.4) สารสนเทศด้านการบริหารจัดการชุมชน เนื่องจากชุมชนแตกแยกไม่มี
ความสามัคคี ยังไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และยังไม่สวยงาม เพื่อแก้ไขปัญหาความแตกแยกในชุมชน
และการจัดระเบียบชุมชนและการปรับปรุงศูนย์สารสนเทศชุมชน จึงได้ก้าหนดท้าข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว
2.1.5) สารสนเทศด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน เนื่องจากผลการผลิตตกต่้า
และปัญหาการช่วยเหลือผู้ยากไร้ เพื่อแก้ไขปัญหาจึงได้ก้าหนดท้าข้อมูลสารสนเทศเพื่อการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว

๒๐
3) เมื่อได้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในเวทีประชาคม
ได้ร่วมกันเสนอกิจกรรม/โครงการเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชน
2.2.4. ร่วมกันจัดทาสารสนเทศ
รวบรวมข้อมูล และจัดประเภทข้อมูลที่หมู่บ้านมีจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ข้อมูล
เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อจัดท้ารูปแบบสารสนเทศที่หมู่บ้านต้องการ โดยมีรูปแบบระบบสารสนเทศของ
หมู่บ้าน ดังนี้
1) ปรับปรุงข้อมูลภายในศูนย์เรียนรู้ชุมชน

๒๑

๒๒
2) สื่ออินเตอร์เน็ต/Social Media
- เว็บไซต์ หมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 17 ต้าบล
บ้านผึ้ง อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
http://www.baannapho.com

- facebook : หมู่บ้านสารสนเทศ บ้านนาโพธิ์ จังหวัดนครพนม
- เว็บไซต์ ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม http://nakhonphanom.cdd.go.th
เมนู หมู่บ้าน สารสนเทศชุมชน

๒๓
-กลุ่ม Line บ้านนาโพธิ์

-จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail:
Baannapho12@gmail.com
3) สื่ออื่นๆ ได้แก่ หอกระจายข่าว และมุมหนังสือที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

2.2.5. เผยแพร่และบารุงรักษา

๒๔
1) มีศูน ย์ ส ารสนเทศชุ มชน เป็ นศูนย์ก ลางรวบรวมข้อ มูล ข่าวสาร พบปะ ประชาคม น้าไปสู่
กระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชน
2) หมู่ บ้ า นน้ า สารสนเทศเพื่อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จชุม ชนและพั ฒ นาคุณ ภาพชี วิต ของหมู่ บ้า น
เผยแพร่ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์หมู่บ้านนาโพธิ์ เว็บไซต์ส้านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครพนม
หอกระจายข่าว เอกสารแผ่นพับ ไลน์ เป็นต้น
3) มีคณะท้างานร่วมขับเคลื่อนการด้าเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมี
พัฒนากรต้าบลเป็นที่ปรึกษา
2.3 การจัดทาสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
ประกอบด้วย
-ข้อมูลหมู่บ้าน
-ข้อมูลผู้น้าชุมชน
-และสถานที่ส้าคัญต่างๆ ภายในหมู่บ้าน

2.4 การมีส่วนร่วม กิจกรรม/โครงการ มีภาคีสนับสนุน/งบประมาณ
ชุมชนได้ก้าหนดการจัดท้าสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาโพธิ์
โดยพบว่าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม CIA ข้อมูลสารสนเทศแต่ละด้านไม่มีความแตกต่างมากนัก
จึงเห็นสมควรจัดท้าสารสนเทศ 5 ด้าน (เรียงตามล้าดับปัญหามากไปน้อย) ดังนี้

๒๕
1) สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชน จานวน 3 โครงการ
เกิดจาก ชุมชนแตกแยกไม่สามัคคี ชุมชนไม่สะอาด ไม่เป็นระเบียบ และปรับปรุงศูนย์
เรียนรู้ชุมชน
แนวทางแก้ปัญหา
1. 4 สภา น้าประชาธิปไตย แก้ไขปัญหาในชุมชน (โครงการนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อ
พัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ปี 2562 )
อยู่ ใ นระหว่ างการส่ งผลงานเข้าประกวด เพื่อของบประมาณจากส้ านั กงานเลขาสภา
ผู้แทนราษฎร
2. โครงการหน้าบ้าน น่ามอง (ประกวดรายครัวเรือนและรายคุ้ม)
ขอรับการสนับสนุนเงินรางวัล จ้านวน 8,000 บาท จาก กทบ.บ้านนาโพธิ์ จ้านวน 3,000 บาท และ
ภาคเอกชน จ้านวน 5,000 บาท
3. โครงการประชาธิปไตยไฮเทค (ปรับปรุงศูนย์สารสนเทศชุมชนบ้านนาโพธิ์)
หน่วยงานที่สนับสนุน
- ส้านักงานเลขาสภาผู้แทนราษฎร จ้านวน 10,000 บาท และจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์และ
การตกแต่งศูนย์สารสนเทศฯ)
- กรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม สนับสนุน
คอมพิวเตอร์ จ้านวน 1 ชุด
- ภาคเอกชน สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ จ้านวน 1 ชุด
- ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อ้าเภอ กศน.อ้าเภอเมืองนครพนมและอบต.บ้านผึ้ง ท้า
ป้าย/ตกแต่งศูนย์สารสนเทศฯ
2) สารสนเทศด้านการพัฒนาอาชีพ จานวน 3 โครงการ
เกิดจาก บ้านนาโพธิ์ ประสบปัญหาขาดอาชีพเสริม และผู้สูงอายุว่างงาน
แนวทางแก้ไข
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
หน่วยงานที่สนับสนุน กศน.อ้าเภอเมืองนครพนม สนับสนุนงบประมาณ 5,000 บาท
ภาคเอกชน สนับสนุนงบประมาณ 5,000 บาท
2. โครงการเรียนรู้ viral marketing และตลาดออนไลน์
หน่วยงานที่สนับสนุนความรู้ทางวิชาการ โดยส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
และ กศน.อ้าเภอเมืองนครพนม สนับสนุนงบประมาณ 3,000 บาท
3. โครงการท้าจุลินทรีย์หน่อกล้วย
3) สารสนเทศเพื่อการจัดการทุนชุมชน จ้านวน 2 โครงการ
เกิดจาก สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ท้าให้วัฒนธรรมเริ่มเลือนหายไป เยาวชนคนรุ่นหลัง
ไม่สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชุมชน
แนวทางแก้ไข จัดท้าโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดนครพนม “งานวิถี
ชุมชน ถนนต้นโพธิ์”
หน่ ว ยงานที่ ส นั บ สนุ น งบจั ง หวั ด งบประมาณ 485,000 บาท (ก้ า ลั ง ประสานขอ
งบประมาณ)
เกิดจาก การออมในครัวเรือนและชุมชนมีน้อย
แนวทางแก้ไขปัญหา จัดท้าโครงการส่งเสริมการออม

๒๖
หน่วยงานที่สนับสนุน ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอและจังหวัด ให้ความรู้เรื่องการออม
4) สารสนเทศเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจน จานวน 2 โครงการ
เกิ ด จาก รายได้ ต่้ า , ผู้ สู ง อายุ ผู้ ย ากไร้ ใ นชุ ม ชนยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ จากภาครั ฐ
เท่าที่ควร
แนวทางแก้ไขปัญหา
1. โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เกษตรกร (รณรงค์ ก ารใช้ ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ การพั ฒ นาดิ น
ลดต้นทุนการผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร)
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ส้านักงานเลขาสภาผู้แทนราษฎร 100,000 บาท (ก้าลัง
ประสานขอรับงบประมาณ)
2. โครงการนักสังคมสงเคราะห์รุ่นเยาว์ (ส้ารวจและช่วยเหลือผู้ยากไร้ ทุพพลภาพ และผู้
ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในหมู่บ้าน ด้าเนินการดูแลให้ก้าลังเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ในชุมชน ตลอดจน
ส้ารวจ ผู้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ้านวน 113 คน
หน่ ว ยงานที่ให้การสนับสนุน พัฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม
ช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย จ้านวน 19,000 บาท และ วัด อบต. ปกครองอ้าเภอ, พัฒนาชุมชน
อ้าเภอ สนับสนุนถุงยังชีพ
5) สารสนเทศเพื่อสารสนเทศเพื่อการจัดการความเสี่ยงชองชุมชน จานวน 1 โครงการ
เกิ ด จาก บ้ า นนาโพธิ์ เ ป็ น ถนนเส้ น ทางหลั ก สั ญ จรระหว่า งจั ง หวั ด นครพนม-สกลนคร
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
แนวทางแก้ไข จัดท้าโครงการหมวกบุญ
หน่ว ยงานที่ส นับ สนุน บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยรถ จ้ากัด นครพนม สนับสนุน
งบประมาณ 8,000 บาท และส้านักงานขนส่งจังหวัดนครพนม สนับสนุนหมวกกันน็อค จ้านวน 360 ใบ
2.5 การดาเนินกิจกรรม/โครงการเชิงบูรณาการ
ด าเนิ น การแล้ว ประสบความสาเร็ จ และอยู่ใ นช่ วงกาลั งประสานของบประมาณ รวมจานวน 11
โครงการ
1. โครงการ ๔ สภา น าประชาธิ ปไตย แก้ไ ขปัญหาในชุมชน (สารสนเทศบริ หาร
จัดการชุมชน)
หน่ ว ยงานที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ส้ า นั ก งานเลขาสภาผู้ แ ทนราษฎร (อยู่ ร ะหว่ า งการส่ ง
โครงการเข้าประกวด)
เมื่ อ ปี 2561 หมู่ บ้ า นเคยได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ ประเภทชุ ม ชน ตามโครงการประกวดนวั ต กรรม
ประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวดคือ นวัตกรรมประชาธิปไตย
ในรากหญ้า ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชน โดยใช้ 4 สภา ในการแก้ไขปัญหาได้แก่ สภาผู้เฒ่า
สภากรรมการหมู่บ้าน สภาอาสาพัฒนาชุมชน และสภาเด็กและเยาวชนหมู่บ้าน
ในปี 2562 หมู่ บ้ านได้พั ฒ นาและยกระดับ บทบาทของสภาชุ ม ชนบ้ านนาโพธิ์ เพื่อ ตอกย้้ า และสร้ า ง
กระบวนการเรียนรู้ให้คนในหมู่บ้านเข้าใจกระบวนการทางประชาธิปไตยในมิติวิถีชีวิตประชาธิปไตยมากขึ้น
ทั้งนี้ในการด้าเนินการต่างๆ ที่ผ่านมานั้นแม้จะเกิดประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของคนส่วนมากในหมู่บ้าน
รวมถึงสร้างชื่อเสียงให้หมู่บ้านและเป็นที่ยอมรับอย่างมากในระดับจังหวัด แต่ก็ท้าให้เกิดประเด็นปัญหาใหม่

๒๗
ตามมารวมถึ ง ประเด็ น ปั ญ หาอื่ น ๆ ที่ ก ระทบต่ อ ชุ ม ชนจนน้ า ไปสู่ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาด้ ว ยกระบวนการ
ประชาธิปไตย

ภาพรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทชุมชน ตามโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ปี 2561
2. โครงการหน้าบ้าน น่ามอง (ประกวดรายครัวเรือนและรายคุ้ม) (สารสนเทศบริหาร
จัดการชุมชน)
ขอรับการสนับสนุนเงินรางวัล จ้านวน 8,000 บาท จาก กทบ.บ้านนาโพธิ์ จ้านวน 3,000 บาท และ
ภาคเอกชน จ้านวน 5,000 บาท
ขอรับการสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์ในการท้าความสะอาดหมู่บ้านจาก อบต.บ้านผึ้ง
คณะกรรมการตัดสินการประกวดจาก พัฒนาชุมชนอ้าเภอ, รพสต.บ้านผึ้ง และโรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม

๒๘

3.โครงการประชาธิ ป ไตยไฮเทค (ปรั บ ปรุ ง ศู น ย์ ส ารสนเทศชุ ม ชนบ้ า นนาโพธิ์ )
(สารสนเทศบริหารจัดการชุมชน)
หน่วยงานที่สนับสนุน
- ส้านักงานเลขาสภาผู้แทนราษฎร จ้านวน 10,000 บาท จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์และการ
ตกแต่งศูนย์สารสนเทศฯ)
- กรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม สนับสนุน
คอมพิวเตอร์ จ้านวน 1 ชุด
- ภาคเอกชน สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ จ้านวน 1 ชุด
- ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อ้าเภอ กศน.อ้าเภอเมืองนครพนมและอบต.บ้านผึ้ง ท้า
ป้าย/ตกแต่งศูนย์สารสนเทศฯ
ก่ อนการพัฒนา

๒๙

ระหว่ างการพัฒนา

ภาพหลังการพัฒนา

๓๐
4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (สารสนเทศด้านอาชีพ)
หน่วยงานที่สนับสนุน กศน.อ้าเภอเมืองนครพนม สนับสนุนงบประมาณ 5,000 บาท
ภาคเอกชน สนับสนุนงบประมาณ 5,000 บาท เกิดผลิตภัณฑ์ในชุมชนเกิดขึ้นมากมาย อาทิ เช่น กาละแมร์
ใบโพธิ์ เมี่ยงค้าอิสาน ข้าวแต๋น สังขยากะทิสด กล้วยเบรกแตกอบกรอบ กล้วยฉาบ มะม่วงกวน หน่อไม้ส้ม
พวงกุญแจ และเครื่องจักสาน เป็นต้น
เป็นส่วนหนี่งที่ท้าให้ต้าบลบ้านผึ้ง ได้รับรางวัล “บ้านผึ้ง” ต้าบลต้นแบบ เมืองแห่งการ
เรียนรู้สู่ไทยนิยมยั่งยืน ชนะเลิศระดับประเทศ

+

๓๑
5. โครงการเรียนรู้ viral marketing และตลาดออนไลน์ (สารสนเทศด้านอาชีพ)
หน่ วยงานที่สนั บสนุน ความรู้ทางวิช าการ โดยส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
และกศน.อ้าเภอเมืองนครพนม หน่วยงานที่สนับสนุนความรู้ทางวิชาการ โดยส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
นครพนม และ กศน.อ้าเภอเมืองนครพนม สนับสนุนงบประมาณ 3,000 บาท
ท้าให้มีผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านนาโพธิ์ขึ้นขายบนเว็บออนไลน์

6. โครงการทาจุลินทรีย์หน่อกล้วย (สารสนเทศด้านอาชีพ)
หน่วยงานที่สนับสนุนความรู้ทางวิชาการในการจัดท้าจุลินทรีย์หน่อกล้วยเกษตรอ้าเภอ
และอบต.บ้านผึ้ง ท้าให้ชุมชนใช้วัตถุดิบที่มีในชุมชนให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า ชุมชนสามารถด้าเนินการได้
เอง

๓๒
7. โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดนครพนม “งานวิถีชุมชน ถนน
ต้นโพธิ์” (สารสนเทศบริหารจัดการทุนชุมชน)
หน่ ว ยงานที่ ส นั บ สนุ น งบจั ง หวั ด งบประมาณ 485,000 บาท (ก าลั ง ประสานขอ
งบประมาณ) (รายละเอียดตามภาคผนวก)

8. โครงการส่งเสริมการออม (สารสนเทศด้านทุนชุมชน)
หน่วยงานสนับสนุนความรู้การออม ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมและอ้าเภอ
9. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร (รณรงค์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การพัฒนาดิน
ลดต้นทุนการผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร) (สารสนเทศแก้ไขปัญหาความยากจน)
หน่ ว ยงานที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ส้ า นั ก งานเลขาสภาผู้ แ ทนราษฎร 100,000 บาท
(กาลังประสานขอรับงบประมาณ) (รายละเอียดตามภาคผนวก)
10. โครงการนักสังคมสงเคราะห์รุ่นเยาว์ (สารสนเทศแก้ไขปัญหาความยากจน) เป็น
การส้ารวจและช่วยเหลือผู้ยากไร้ ทุพพลภาพ และผู้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในหมู่บ้าน แล้วส่งต่อไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ช่วยเหลือใน
การซ่อมแซมที่อยู่ อาศัย จ้ านวน 19,000 บาท และ วัด อบต. ปกครองอ้าเภอ, พัฒ นาชุมชนอ้าเภอ
สนับสนุนถุงยังชีพ
ปี 2562 ด้าเนินการดูแลให้ก้าลังเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ในชุมชน ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง
ตลอดจนส้ารวจผู้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ้านวน 113 คน

๓๓

๓๔

11. จัดท้าโครงการหมวกบุญ (สารสนเทศด้านความเสี่ยง)
หน่ว ยงานที่ส นับ สนุน บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยรถ จ้ากัด นครพนม สนับสนุน
งบประมาณ 8,000 บาท และส้านักงานขนส่งจังหวัดนครพนม สนับสนุนหมวกกันน็อค จ้านวน 360 ใบ
ท้าให้อุบัติเหตุบนท้องถนนลดลง

๓๕

2.6 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
- หมู่บ้านน้าสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของหมู่บ้านเผยแพร่
ผ่านช่องทางประชาสัมพัน ธ์ต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ห มู่บ้านนาโพธิ์ เว็บไซต์ส้านักงานพัฒ นาชุมชนจังหวัด
นครพนม หอกระจายข่าว เอกสารแผ่นพับ ไลน์ เป็นต้น
2.7 ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
๑) ผู้น้าชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความรู้ความสามารถ ให้ความร่วมมือดี
๒) ชาวบ้านมีความรักความสามัคคี เอื้อเฟื้อต่อกัน พึ่งพาอาศัยกัน ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน แบบ 4
สภา ได้แก่ สภาผู้เฒ่า สภากรรมการหมู่บ้าน สภาอาสาพัฒนาชุมชน และสภาเด็กและเยาวชนหมู่บ้าน
3) หน่วยงานราชการและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีการบูรณาการ กิจกรรม/โครงการเพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมชองหมู่บ้าน/ชุมชน
4) มีศูนย์เรียนรู้ชุมชน ที่เป็นแหล่งค้นคว้าศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ตลอดเวลา ท้าให้
ประชาชนเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ง่าย
5) มีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
6) มีข้อมูล จปฐ., กชช.๒ค, แผนชุมชน ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ(อาชีพ) ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านและข้อมูลอื่น ๆ เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นข้อมูลสารสนเทศ
(Information) ของชุมชนและน้าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน เข้าสู่ระบบแผนชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหา
และพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่นต่อไป
7) มีเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน (CIA) ที่มีคุณภาพ สามารถใช้ประโยชน์ในการวางแผน
และพัฒนาหมู่บ้านได้

๓๖

ภาคผนวก

๓๗

โครงการ จัดท้าหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต
จังหวัดนครพนม ประจ้าปี 2562
เมือ่ วันที่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
โดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ร่วมกับส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอเมือง
นครพนม

๓๘

โครงการ จัดท้าหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต
จังหวัดนครพนม ประจ้าปี 2562
เมื่อวันที่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
โดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ร่วมกับส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอเมือง
นครพนม

๓๙

