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งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ.2561 กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ผลผลิต: ผลงานการให้บริการวิชาการ 

สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 
หลักการเหตุผล 
 ปัจุบันชุมชนท้องถ่ินของประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหาหลายด้านที่มีความยุงยากและซับซ้อน
มากข้ึน เป็นการยากที่จะใช้กระบวนการคิดหรือกระบวนทัศน์แบบเดิม ๆ ในการเข้าแก้ปัญหาของชุมชน 
เพราะเราต่างก าลังก้าวเข้าสู่โลกยุคใหม่ (New World) ที่อยู่ในสภาวะ VUCA ( V- Volatility  (ความผันผวน
สูง) U-Uncertainty (สภาวะที่มีความไม่แน่นอนสูง) C-Complexity (ความซับซ้อนที่มากข้ึนเรื่อยๆ) และ A-
Ambiguity (ความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน ไม่สามารถคาดเดาผลที่จะเกิดข้ึนได้ชัดเจน)) ชุมชนหนองแวงก็ตกอยู่
ในสภาวะความยุ่งยากและซับซ้อนของปัญหาในชุมชนเช่นกัน ซึ่งจากการลงพื้นที่และประชุมร่วมกันในเวที
บริบทชุมชน พบว่า ชุมชนเกิดปัญหาข้ึนในหลายมิติ  เช่น ปัญหาสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดและใน
สภาพแวดล้อม ปัญหายาเสพติด น้ าเสีย ขยะ ปัญหาการท าการเกษตร และผลิตภัณฑ์ของชุมชนไม่ได้
มาตรฐาน เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ส าคัญในการน ามาช่วยกันสร้างแผนพัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืน   
 ดังนั้นในปี 2561 มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุซึ่งได้คัดเลือกชุมชนหนองแวงเป็นชุมชนเป้าหมายในการ
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาชุมชนเพื่อความ
ยั่งยืนจึงได้จัดโครงการหมู่บ้านต้นแบบมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลหนอง
แวง อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ข้ึน เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและมีความอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
  สร้างชุมชนต้นแบบตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการเรียนรูร้่วมกันในการปฏิบัต ิ
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 เชิงปริมาณ 
  - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  303 คน 
  - จ านวนอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกจิกรรม มากกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์
ทั้งหมด 
 เชิงคุณภาพ  
  - เกิดแผนชุมชนต้นแบบด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
  - ครอบครัวต้นแบบได้รบัการพัฒนา ร้อยละ 80  
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วิธีด าเนินการ 
 กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วม 
    

ครั้งที่ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย จ านวน (คน) 
1 จัดประชุมเวที สภาผู้น าชุมชนคนหนองแวง

และส ารวจข้อมูลชุมชนหนองแวง 
1.บุคลากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 
(9 คณะ 1 ส านัก) 

10 

2.ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย 55 
3.วิทยากรกระบวนการ 5 

รวม 70 
2 จัดประชุมเวที ท าแผนชุมชน (ต่อยอด 3 ด้าน 

1)อาหารปลอดภัย 2)สิ่งแวดล้อม และ3)
นวัตกรรมชุมชน)   

1.บุคลากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 
(9 คณะ 1 ส านัก) 

10 

2.ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย 55 
3.วิทยากรกระบวนการ 5 

รวม 70 
3 จัดประชุม เวที สภาประชาชนหนองแวง

(วิพากษ์แผนโดยคนหนองแวง) 
1.บุคลากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 
(9 คณะ 1 ส านัก) 

5 

2.ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย 105 
3.วิทยากรกระบวนการ 5 

รวม 115 
4 ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการปฏิบัติการตามแผน 1.บุคลากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 

(9 คณะ 1 ส านัก) 
10 

รวม 10 
5 จัดประชุมเวที ติดตาม สรุปและสะท้อน

บทเรียนการพัฒนา 
1.บุคลากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 
(9 คณะ 1 ส านัก) 

10 

2.ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย 25 
3.วิทยากรกระบวนการ 3 

รวม 38 
รวม 5 กิจกรรม 303 

 
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
 จ านวน 5 วัน 

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
 แบบประเมินผลการพฒันาครอบครัวต้นแบบ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ประเมินผลโดยทีมประเมิน 
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ผลการด าเนินงาน  
 กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วม (รายงานกจิกรรมที่3/4/5 ในรอบประกันคุณภาพ 1 มิถุนายน 2561-
31 พฤษภาคม 2562) 
  - คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ                    จ านวน   28 คน 
  - ประชาชนในชุมชนเป้าหมายของมหาวิทยาลัย                    จ านวน 148 คน 
  - วิทยากร                                  จ านวน     7 คน 
                         รวมทั้งสิ้น  183 คน 
              คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ  จ านวน 28 คน ประกอบด้วย  
 

คณะ/หน่วยงาน จ านวนคนท่ีเข้าร่วม 
1. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 3 
2. เทคโนโลยีสงัคม 3 
3. ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ 11 
4. ครุศาสตร ์ 1 
5. รัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์ 2 
6. บริหารธุรกจิ 4 
7. มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 1 
8. อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 2 
9. สาธารณสุขศาสตร ์ 1 

รวม 28 
 
 หมายเหตุ : คิดเป็นร้อยละ 8 ของอาจารยท์ั้งหมด 335.5 คน 
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ผลการด าเนินงานโครงการ 
 

 แผนยุทธศาสตร์ชุมชน “ชุมชนต้นแบบหายจน” 

บ้านหนองแวง ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 
ปี ๒๕61 – ๒๕65 

******************* 
ความเป็นมาของแผนชุมชนบ้านหนองแวง  

มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุร่วมกับ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธ์ุ จัด
เวที “สภาผู้น าชุมชนคนหนองแวง ก าหนดเป้าหมายร่วมคนหนองแวง” วันที่ 25 เม.ย. 2561 ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธ์ุ นายนิยม โยหาสิทธ์ิ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแวง ร่วมกับ อาจารย์มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ และผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน จัดเวที “สภา
ผู้น าชุมชนคนหนองแวง ก าหนดเป้าหมายร่วมคนหนองแวง “  จ านวน 70 คน เพื่อหาเป้าหมายร่วมของคน
บ้านหนองแวง โดยที่ประชุมมีการพูดคุยถึง สถานการณ์ของโลก ที่มีผลกระทบต่อคนหนองแวง ประเด็นความ
ห่วงใยของคนหนองแวงเกี่ยวกับ ปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านการเกษตรที่ขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง ปัญหา
หนี้สิน และปากท้องของคนหนองแวง   ในตอนท้าย ชุมชนได้ร่วมกันระดมสมองเพื่อหาเป้าหมายร่วมที่คน
หนองแวงจะขับเคลื่อนร่วมกัน และเป็นประเด็นเกี่ยวโยงกับคนหนองแวงเกือบทุกครัวเรือน โดยได้ก าหนด
เป้าหมายไว้คือ สร้างชุมชนต้นแบบหายจน ( หายจนทางความคิด หายจนทางเศรษฐกิจ) ต่อมาในวันที่ 25 
พ.ย. 2561 ที่ประชุมจึงได้ร่วมกันก าหนด นิยามของค าว่าหายจน โดยการระดมสมอง พบว่า การหายจนของ
คนหนองแวงแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 1) การหายจนด้านสุขภาพ คือการมีสุขภาพดี มีอาหารปลอดสารพิษบริโภค
ในครัวเรือน  2)  หายจนด้านเศรษฐกิจ คือ การมีสัมมาชีพ มีการบริหารจัดการหนี้ได้ การปลดหนี้ และมีเงิน
ออม และ 3) การหายจนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม คือ การมีทรัพยากรป่าไม้ที่เพียงพอ และใช้ประโยชน์
อย่างคุ้มค่าทุกมิติ การเป็นชุมชนจัดการขยะครบวงจร และการลดปัญหาด้านสังคม เช่นปัญหายาเสพติดใน
ชุมชนให้ลดลงให้ได้ ทั้งนี้ที่ประชุมจะรว่มกัน คัดเลือกครัวเรือนน าร่องเพื่อขับเคลื่อนตามแผนชุมชน โดยจะเริ่ม
จากจุดเล็ก ๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงทั้งชุมชนให้เป็นชุมชน อบอุ่น สุขภาพดี หายจน โดยที่ประชุมยังได้แบ่งกลุ่ม
เพื่อรับผิดชอบในการหาข้อมูลเพื่อสร้างชุมชนให้หายจนด้านต่าง ๆ ใน 3 ด้าน โดยให้ชุมชนเป็นแกนหลักใน
ด้านต่าง ๆ คือ 1. ด้านสุขภาพ ให้ นางเพ็ชรจันทร์ ฉายประดิษฐ์ 2. ด้านเศรษฐกิจ ให้ นางพิกุล  มอศิริ และ
3. สังคม สิ่งแวดล้อม ให้ รต.จรูญ  ฉายประดิษฐ์  โดยให้เป็นผู้ประสานงานหลักในแต่ละด้านและให้อาจารย์
เข้าร่วมช่วยขับเคลื่อนตามความเช่ียวชาญในสาขาที่ตนเองช านาญ ในเวทีต่อมา ชุมชนได้จัดประชุม ผู้น า และ
ตัวแทนคนในชุมชน จ านวน 110 คน เพื่อร่วมกันก าหนดแผนและ กลยุทธ์ ในการด าเนินการตามแผนร่วมกัน  

ซึ่งในเวทีครั้งนี้ที่ประชุมได้มีการน าเสนอข้อมูลของชุมชน โดยบ้านหนองแวง ประกอบด้วย 3 หมู่ คือ 
หมู่ 1 หมู่ 9 และหมู่ 16 มีประชากร 1,839 คน จ านวน 406 ครัวเรือน มีกลุ่มอาชีพ 9 กลุ่ม มีที่ดินท ากิน
โดยเฉลี่ย 5.7 ไร่ ต่อครัวเรือน ด้านเศรษฐกิจพบว่า ร้อยละ 87 ของคนหนองแวงเป็นหนี้ โดยเฉลี่ย 
446,540 บาทต่อครัวเรือน มีเงินออมร้อยละ 57 โดยเฉลี่ย 9,853 บาทต่อครัวเรือน ด้านสุขภาพ พบว่า
ร้อยละ 7 ของคนหนองแวงมีโรคประจ าตัว โดยแบ่งเป็น โรคเบาหวานร้อยละ 61 โรคความดันโลหิตร้อยละ 
31 โรคหัวใจร้อยละ 6  โรคเก๊าท์ร้อยละ 2 และเส้นเลือดในสมองร้อยละ 1 ส่วนระดับสารเคมีตกค้างใน
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กระแสเลือด พบว่าอยู่ในระดับที่ปลอดภัยร้อยละ 21 ระดับเสี่ยงร้อยละ 17 และ ระดับที่ไม่ปลอดภัย 
(อันตราย) ร้อยละ 61  ส่วนในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า บ้านหนองแวงไม่มีพื้นที่ป่าชุมชนเลย แต่มีสวน
ป่าในครัวเรือนจ านวน 15 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 3.7 ของครัวเรือนทั้งหมด และมีบ่อน้ าสาธารณะจ านวน 
101 ไร่ แต่ไม่มีการน าน้ ามาให้ประโยชน์ในการเกษตรของชุมชนเลย ด้านสังคมพบว่าบ้านหนองแวงมีผู้ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติดจ านวน 19 คน ซึ่งจากข้อมูลพื้นฐานของชุมชน และการเสวนาแลกเปลี่ยนในเวที น าสู่การ
ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ของชุมชนร่วมกันได้ดังนี้ 

 
 

วิสัยทัศน์(vision)  
 

“ชุมชนหนองแวงเป็นชุมชนต้นแบบหายจน” 
พันธกิจ  

1. หายจนด้านสุขภาพ  
  1.1 ชุมชนสุขภาพดี 
  1.2 ขับเคลื่อนอาหารปลอดภัย 

2. หายจนด้านเศรษฐกิจ 
  2.1 สัมมาชีพชุมชน 
  2.2 ขับเคลื่อนการบรหิารจัดการหนี้ครัวเรือน 
  2.3 ส่งเสริมการออมเพื่อความมั่นคง 

3. หายจนด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม  
  3.1 ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง (สวนป่าครัวเรอืน) 
  3.2 การจัดการขยะชุมชนครบวงจร 
  3.3 แก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ :  ชุมชนสุขภาพดี   
 เป้าประสงค์ 
  สร้างครัวเรือนต้นแบบสุขภาพดี 
 ตัวชี้วัด 
  มีการด าเนินงานด้านการสร้างครัวเรือนต้นแบบสุขภาพดีในชุมชน 
 เป้าหมาย 
  มีการจัดกิจกรรมการสร้างครัวเรอืนต้นแบบสุขภาพดีอย่างตอ่เนื่อง 
 กลยุทธ ์

๑. ส ารวจครัวเรอืนต้นแบบสร้างเสรมิสุขภาพ 
๒. พัฒนากิจกรรมการสร้างครัวเรอืนต้นแบบสุขภาพดี 
๓. จัดกิจกรรมการสร้างครัวเรือนต้นแบบสุขภาพดีอย่างต่อเนื่อง 
๔. จัดต้ังศูนย์เรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : หมดหน้ี มีเงินออม 
 เป้าประสงค์ 
  สร้างครัวเรือนต้นแบบปลดหนี้ มีเงินออม 
 ตัวชี้วัด 
  มีการด าเนินงานด้านการสร้างครัวเรือนต้นแบบปลดหนี้ มเีงนิออม 
 เป้าหมาย 
  มีการจัดกิจกรรมการสร้างครัวเรอืนปลดหนี้ มีเงินออม อย่างต่อเนื่อง 
        กลยุทธ์ 
  ๑. ส ารวจครัวเรอืนต้นแบบปลดหนี้ มีเงินออม 
  ๒. พัฒนากิจกรรมการสร้างครัวเรอืนต้นแบบปลดหนี้ มีเงินออม 
  ๓. จัดกิจกรรมการสร้างครัวเรือนต้นแบบปลดหนี้ มีเงินออม อย่างต่อเนื่อง 
  ๔. จัดต้ังศูนย์เรียนรูส้ัมมาชีพปลดหนี้ มีเงินออม 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : ชุมชนอบอุ่น สิ่งแวดล้อมดี 
        เป้าประสงค์      
  สร้างชุมชนอบอุ่น สิง่แวดล้อมด ี
         ตัวชี้วัด 

๑. มีกิจกรรมการเพิม่พื้นทีป่่าครัวเรือนในชุมชน 
๒. มีกิจกรรมการบริหารจัดการขยะในชุมชน 
๓. มีการแกป้ัญหายาเสพติดในชุมชน 

        เป้าหมาย 
๑. จัดกิจกรรมการเรียนรูก้ารสร้างสวนป่า 
๒. จัดกิจกรรมการบริหารจัดการขยะชุมชน 
๓. จัดกิจกรรมการลดจ านวนผู้เกี่ยวข้องยาเสพติดในชุมชน 

 
 กลยุทธ ์

๑. ส ารวจครัวเรอืนต้นแบบสวนป่า 
๒. พัฒนากิจกรรมการเรียนรูก้ารสร้างสวนป่าครัวเรอืน 
๓. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ครัวเรือนสวนป่าพออยู่พอกิน 
๔. จัดกิจกรรมการบริหารจัดการขยะชุมชน 
๕. จัดกิจกรรมครอบครัวอบอุ่น ลดจ านวนผู้เสพยาเสพติด 

 
 

....................................................................  
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รายชื่อครอบครัวท่ียินดีเข้าร่วมพัฒนาเป็นครอบครัวต้นแบบหายจน จ านวน 57 ครัวเรือน 

ผลคะแนนการส ารวจครอบครัวต้นแบบหายจน 
 

ล าดับ
ท่ี ครอบครัว ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ 

ด้าน
สิ่งแวดล้อม/

สังคม 

1 นางหนูเวียง  ทุมนาวัตร 3.45 1.50 3.33 

2 นางหนูแต๋ว  ภูหงษ์สูง 4.36 2.50 5.00 

3 นางบัวพันธ์  ไผ่แผ้ว 4.64 2.83 4.58 

4 นางสาวรัชนก  กุมก ี 4.64 3.17 4.17 

5 นางเพ็ชรจันทร ์ ฉายประดิษฐ ์ 4.18 4.67 5.00 

6 นายสมใจ  อนุสร 3.91 2.00 3.75 

7 นางสาวประยูร  คุณพระรักษ์ 4.73 4.00 4.58 

8 นางสาคร  ภูเหิน 4.36 2.83 4.58 

9 ชาลี  ไร่ไสว 3.73 2.83 4.17 

10 ธนธร  พลเสน 4.64 2.67 4.17 

11 สุขสันติ มารละออน 4.55 3.17 3.33 

12 นางหนูพร  สุรินทร 4.18 2.33 3.75 

13 เกสร  เขตบุญพร้อม 4.18 2.17 3.33 

14 สมบรูณ์  เลิศสงคราม 4.55 2.00 3.75 

15 บัวพันธ์  งามศร ี 4.73 2.50 3.33 

16 บุญทัน  อะนันต์ 4.55 1.83 3.75 

17 นายแก้ว  ทุมพระรักษ์ 3.55 2.33 3.33 

18 นายประถม 4.27 1.83 3.75 

19 สมหวัง  สุนสุข 4.36 2.67 4.58 

20 นายอ า  ไพวัน   3.18 1.83 3.33 

21 นางสาวปิยมิตร ฉายประดิษฐ ์ 3.73 2.33 4.17 

22 นางวัชรากรณ์  ไยรีร่าง 3.73 2.33 4.17 
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23 นางสายทอง  จังโกฏิ 3.55 2.33 3.33 
 

ล าดับท่ี ครอบครัว ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ 

ด้าน
สิ่งแวดล้อม/

สังคม 

24 นายก าจัด  ผ่านจังหาร 3.73 2.17 4.17 

25 นางทองใส มหาโยธี 3.55 2.00 3.33 

26 นางดาหวัน  แสนแสน 3.91 2.17 0.00 

27 นางส าล ี พิลาแดง 3.45 1.67 2.92 

28 นางสาย  พิลาแดง 3.09 1.67 2.92 

29 นางค าดี  กุดเขียววง 3.55 1.83 4.17 

30 นางบุญเทียง  นนทะภา 3.45 2.17 3.33 

31 นายกัน มะลิไมย ์ 3.18 2.00 3.33 

32 นางมาลา คารมหวาน 3.73 2.33 2.92 

33 นางสมเพช  ภูนาโคก 3.36 2.00 3.75 

34 นางทองเหรียญ  ภูทองพันธ์ 3.91 2.50 4.17 

35 นางหน ู ภูนาศรี 3.64 2.83 3.33 

36 นายไชยา  นนทะภา 3.55 3.33 3.75 

37 นางสาวพิกลุ  มอศิร ิ 3.55 2.67 4.17 

38 นางสาววนิดา  เขจรสัตย์ 3.27 2.00 4.17 

39 นางบรรจง  กุลจกัร 3.91 1.50 3.75 

40 นางอัมพร  ทุมมาวัตร 3.36 1.33 2.92 

41 อ าไพ งามศร ี 3.64 1.33 7.08 

42 โชติรส  หาศร ี 3.91 1.67 4.17 

43 นิตยา  ศรีวันดี 3.55 1.50 2.92 

44 นายไพร  สุธัมมา 3.55 1.50 2.92 

45 นายสมัย  อิ่มทรัพย ์ 3.91 2.33 3.75 

46 นายหนูจันทร ์ อิ่มพร 3.55 1.50 2.92 

47 สรญัญา  สุวรรณ 3.82 1.17 6.25 
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48 วงเดือน  สังรวมใจ 3.09 0.83 2.50 
 

ล าดับท่ี ครอบครัว ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ 

ด้าน
สิ่งแวดล้อม/

สังคม 

49 นายจิระวงศ์  นามโต 3.73 1.83 2.92 

50 สัมฤทธ์ิ  เทียมทนงศ์ 3.82 1.17 2.92 

51 นางแก้ว  ม่วงนิกร 4.64 2.33 4.17 

52 บุญม ี ต้องแซง 4.27 2.00 3.33 

53 หนูกุล ฝาระป ี 4.64 2.67 3.75 

54 สุภาพ  มาตยาคุณ 4.55 1.33 3.75 

55 นางวันดี  อิ่มพร 4.45 2.50 3.75 

56 พิศสมัย ศาลาสวัสดิ ์ 3.82 1.17 2.92 

57 เรืองจิต  ภูศรีโสม 3.91 1.33 2.92 
 

 
แผนการด าเนินงานในปีต่อไป(ปี 2561) 
 
 1. ยกระดับครอบครัวต้นแบบหายจนให้ได้ร้อยละ 80 ของครัวเรือนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 
 2. ส ารวจและประเมินกลุ่มอาชีพเด่น 3 กลุ่มในชุมชน 
 3. ยกระดับ ด้านการผลิต แปรรูป และการตลาดให้กบักลุ่มอาชีพ 3 กลุ่ม  
 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 1. การจัดกิจกรรมบางช่วงตรงกับงานประจ าของคนในชุมชน(เช่น การท านา )ท าให้ไม่สะดวกในการ
เข้าร่วมกิจกรรม ควรก าหนดช่วงเวลาให้เหมาะสม  
 2. อาจารย์บางส่วนติดภาระงานด้านอื่นท าให้ไม่สามารถลงพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง 
 3. มหาวิทยาลัยควรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน (ทักษะ
ชุมชน /พี่เลี้ยงการบริการวิชาการ เป็นต้น) 
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ภาคผนวก 

 
ก าหนดการโครงการ “หมู่บ้านต้นแบบมหาวิทยาลัยกาฬสนิธุ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ต าบลหนองแวง   อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์”   
กิจกรรมท่ี 1 เวที สภาผู้น าชุมชนคนหนองแวงและส ารวจข้อมูลชุมชนหนองแวง 

วันพุธท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-16.30 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ต าบลหนองแวง อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
เวลา กิจกรรม 

08.0๐ น. – 08.3๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม  
08.3๐ น. – 09.0๐ น. พิธีเปิด 
09.0๐ น. – ๑2.๐๐ น. เวทีเสวนาและอภิปรายร่วม  “ คนหนองแวง กบัโลกใบใหม ่(New World)” 

- น าเสนอข้อมูล “สถานการณ์คนหนองแวง ในสภาวะ VUCA World”โดย 
นักวิชาการ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา 
- เรื่องเล่า แนวคิด มุมมอง บทเรียนดี ๆ กรณีศึกษาการพฒันาชุมชนท้องถ่ิน 
โดย ตัวแทนบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ และเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน 
- ระดมสมอง “ทิศทางการขับเคลือ่นบ้านหนองแวงทีท่รงพลัง”และ แนว
ทางการจัดเก็บข้อมลูเพื่อการพัฒนาชุมชน (ต่อยอดประเด็นร่วม 1)อาหาร
ปลอดภัย 2)สิ่งแวดล้อม และ3)นวัตกรรมชุมชน) 

๑2.๐๐ น. – ๑3.๐๐ น. รับประทานกลางวัน 
๑3.๐๐ น. – ๑5.3๐ น. สรปุสาระส าคัญเกี่ยวกบัทิศทางการพัฒนาในอนาคต 
๑5.3๐ น. – ๑6.3๐ น. สรปุและสะทอ้นบทเรียนร่วมกัน 

 
หมายเหตุ : 
วิทยากร(ปราชญ์ชาวบ้าน)ในการเสวนาและอภิปรายร่วม (จ านวน 5 คน) 
1. นายบญุโรม  สุมุลละ  ปราชญช์าวบ้าน ด้านการแปรรูปขา้ว และการท านาอินทรีย ์
2. นางสุนทราภรณ์ ภขูยัน ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านการเพาะเห็ดอินทรีย์ และการตลาด 
3. นายเชดิ  กมลภพ ปราชญช์าวบ้าน ด้านเทคนิคการผลิตข้าว ธนาคารต้นไม้ และการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4. นายบญุเลศิ  ภูวิเลิศ ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านวฒันธรรม ดนตรีพื้นบ้าน 
5. นายประเสริฐ  เคนสโุพธ์ิ ปราชญช์าวบ้าน ดา้นผู้สูงวยัและ งานสาธารณสุข 
พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.45 - 11.00 น. และ เวลา 15.00 - 15.15 น. 
  
 

……………………………………… 
 



12 
 

 
ก าหนดการโครงการ “หมู่บ้านต้นแบบมหาวิทยาลัยกาฬสนิธุ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ต าบลหนองแวง   อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์”   
กิจกรรมท่ี 2 เวที ท าแผนชุมชนบ้านหนองแวง 

วันศุกร์ท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-16.30 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ต าบลหนองแวง อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
เวลา กิจกรรม 

08.0๐ น. – 08.3๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม  
08.3๐ น. – 09.0๐ น. พิธีเปิด 
09.0๐ น. – ๑2.๐๐ น. เวทีเสวนาและอภิปรายร่วม  “ แผนชุมชนคนหนองแวง” 

- น าเสนอข้อมูล “ข้อมูลชุมชนเพื่อการพัฒนา”โดย ผู้น าชุมชน 
- ระดมสมองคนหนองแวง “แผนชุมชน (ต่อยอดประเด็นร่วม 1)อาหาร
ปลอดภัย 2)สิ่งแวดล้อม และ3)นวัตกรรมชุมชน) 

๑2.๐๐ น. – ๑3.๐๐ น. รับประทานกลางวัน 
๑3.๐๐ น. – ๑5.3๐ น. สรปุสาระส าคัญเกี่ยวกบัแผนชุมชน 
๑5.3๐ น. – ๑6.3๐ น. สรปุและสะทอ้นบทเรียนร่วมกัน 

 
หมายเหตุ : 
วิทยากร(ปราชญ์ชาวบ้าน)ในการเสวนาและอภิปรายร่วม (จ านวน 5 คน) 
1. นายบญุโรม  สุมุลละ  ปราชญช์าวบ้าน ด้านการแปรรูปขา้ว และการท านาอินทรีย ์
2. นางสุนทราภรณ์ ภขูยัน ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านการเพาะเห็ดอินทรีย์ และการตลาด 
3. นายเชดิ  กมลภพ ปราชญช์าวบ้าน ด้านเทคนิคการผลิตข้าว ธนาคารต้นไม้ และการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4. นายบญุเลศิ  ภูวิเลิศ ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านวฒันธรรม ดนตรีพื้นบ้าน 
5. นายปราเสริฐ  เคนสุโพธ์ิ ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านผู้สงูวยัและ งานสาธารณสุข 
พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.45 - 11.00 น. และ เวลา 15.00 - 15.15 น. 
  
 

……………………………………… 
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ก าหนดการโครงการ “หมู่บ้านต้นแบบมหาวิทยาลัยกาฬสนิธุ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ต าบลหนองแวง   อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์”   
กิจกรรมท่ี 3 เวที สภาประชาชนหนองแวง 

วันอังคารท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-16.30 น. 
ณ ศาลาการเปรียญ วัดหนองแวงศิลาราม ต าบลหนองแวง อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
เวลา กิจกรรม 

08.0๐ น. – 08.3๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม  
08.3๐ น. – 09.0๐ น. พิธีเปิด 
09.0๐ น. – ๑2.๐๐ น. เวทีเสวนาและอภิปรายร่วม  “ วิพากษ์แผนโดยคนหนองแวง” 

- น าเสนอข้อมูล “แผนชุมชนคนหนองแวง”โดย ผู้น าชุมชน 
- ระดมสมองวิพากษ์แผนโดยคนหนองแวง 

๑2.๐๐ น. – ๑3.๐๐ น. รับประทานกลางวัน 
๑3.๐๐ น. – ๑5.3๐ น. สรปุสาระส าคัญเกี่ยวกบัการปรับปรุงแผนโดยคนหนองแวง 
๑5.3๐ น. – ๑6.3๐ น. สรปุและสะทอ้นบทเรียนร่วมกัน 

 
หมายเหตุ : 
วิทยากร(ปราชญ์ชาวบ้าน)ในการเสวนาและอภิปรายร่วม (จ านวน 5 คน) 
1. นายบญุโรม  สุมุลละ  ปราชญช์าวบ้าน ด้านการแปรรูปขา้ว และการท านาอินทรีย ์
2. นางสุนทราภรณ์ ภขูยัน ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านการเพาะเห็ดอินทรีย์ และการตลาด 
3. นายเชดิ  กมลภพ ปราชญช์าวบ้าน ด้านเทคนิคการผลิตข้าว ธนาคารต้นไม้ และการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4. นายบญุเลศิ  ภูวิเลิศ ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านวฒันธรรม ดนตรีพื้นบ้าน 
5. นายประเสริฐ  เคนสโุพธ์ิ ปราชญช์าวบ้าน ดา้นผู้สูงวยัและ งานสาธารณสุข 
พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.45 - 11.00 น. และ เวลา 15.00 - 15.15 น. 
  
 

……………………………………… 
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ก าหนดการโครงการ “หมู่บ้านต้นแบบมหาวิทยาลัยกาฬสนิธุ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ต าบลหนองแวง   อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์”   
กิจกรรมท่ี 4 ลงพ้ืนท่ีขับเคลื่อนการปฏิบัติการตามแผน 

วันอังคารท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-16.30 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ต าบลหนองแวง อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
เวลา กิจกรรม 

08.0๐ น. – 09.0๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม  
09.0๐ น. – ๑2.๐๐ น. - น าเสนอข้อมูล “ผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนชุมชนตามแผน”โดย ผู้น า

ชุมชน 
- มุมมอง และ บทเรียนการขับเคลือ่นแผนชุมชน โดย บุคลากรมหาวิทยาลัย 

๑2.๐๐ น. – ๑3.๐๐ น. รับประทานกลางวัน 
๑3.๐๐ น. – ๑5.3๐ น. สรปุสาระส าคัญเกี่ยวกบัการขับเคลื่อนตามแผนชุมชน 
๑5.3๐ น. – ๑6.3๐ น. สรปุและสะทอ้นบทเรียนร่วมกัน 

 
พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.45 - 11.00 น. และ เวลา 15.00 - 15.15 น. 
  
 

……………………………………… 
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ก าหนดการโครงการ “หมู่บ้านต้นแบบมหาวิทยาลัยกาฬสนิธุ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ต าบลหนองแวง   อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์”   

กิจกรรมท่ี 5 เวที ติดตาม สรุปและสะท้อนบทเรียนการพัฒนา 
วันพุธท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-16.30 น. 

ณ ศาลาการเปรียญ วัดหนองแวงศิลาราม ต าบลหนองแวง อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

เวลา กิจกรรม 
08.0๐ น. – 08.3๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม  
08.3๐ น. – 09.0๐ น. พิธีเปิด 
09.0๐ น. – ๑2.๐๐ น. เวทีเสวนาและอภิปรายร่วม  “ ติดตามแผนชุมชนสู่การปฏิบัติจรงิ” 

- น าเสนอข้อมูล “ผลการด าเนินงานขับเคลื่อนตามแผนชุมชน”โดย ผู้น า
ชุมชน 
- บทเรียนดี ๆ กรณีศึกษาการน าแผนสู่การปฏิบัตจิรงิ โดย ตัวแทนคนหนอง
แวง 
- ระดมสมอง “ปรับปรงุแผนชุมชน” 

๑2.๐๐ น. – ๑3.๐๐ น. รับประทานกลางวัน 
๑3.๐๐ น. – ๑5.3๐ น. สรปุสาระส าคัญเกี่ยวกบัการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนและการ

ปรับปรงุแผนชุมชน 
๑5.3๐ น. – ๑6.3๐ น. สรปุและสะทอ้นบทเรียนร่วมกัน 

 
หมายเหตุ : 
วิทยากร(ปราชญ์ชาวบ้าน)ในการเสวนาและอภิปรายร่วม (จ านวน 5 คน) 
1. นายบญุโรม  สุมุลละ  ปราชญช์าวบ้าน ด้านการแปรรูปขา้ว และการท านาอินทรีย ์
2. นางสุนทราภรณ์ ภขูยัน ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านการเพาะเห็ดอินทรีย์ และการตลาด 
3. นายเชดิ  กมลภพ ปราชญช์าวบ้าน ด้านเทคนิคการผลิตข้าว ธนาคารต้นไม้ และการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4. นายบญุเลศิ  ภูวิเลิศ ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านวฒันธรรม ดนตรีพื้นบ้าน 
5. นายประเสริฐ  เคนสโุพธ์ิ ปราชญช์าวบ้าน ดา้นผู้สูงวยัและ งานสาธารณสุข 
พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.45 - 11.00 น. และ เวลา 15.00 - 15.15 น. 
  
 

……………………………………… 
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แบบประเมินการพฒันาระดบัครัวเรือน  
 
 

แบบประเมินเบื้องตน้ ครอบครัวหายจนด้านสุขภาพ  
 (ผู้ตอบแบบประเมิน ................................................บ้านเลขที่ .................. เบอร์โทร.. ..........................) 

ค าช้ีแจง ให้ท าเครือ่งหมาย √ แสดงระดบั ดังนี้ 5 มากที่สุด, 4 มาก, 3  ปานกลาง, 2 น้อย และ 1 น้อยที่สุด 

 
รายละเอียด ระดับ 

5 4 3 2 1 
1. คนในครอบครัวได้รับอาหารท่ีมีประโยชน์ ถูกสุขอนามัย (ครบ 5 หมู่)      
2. คนในครอบครัวรับประทานอาหารท่ีมีระดับ ความหวาน ความมัน ความ
เค็ม 

     

3. คนในครอบครัวออกก าลังกายอย่างเหมาะสมกับช่วงวัย      
4. ระดับความเครียดของคนในครอบครัว      
5. รับประทานอาหารท่ีปลอดสารพิษครบท้ัง 3 มื้อ      
6. มีน้ าด่ืมท่ีสะอาดอย่างเพียงพอ      
7. มีเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอ      
8. คนในครอบครัวด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์      
9. เข้าวัด ท าบุญ ปฏิบัติธรรมอย่างสม่ าเสมอ      
10. ดูแลสุขภาพด้วยวิถีสุขภาพทางเลือก เช่น การด่ืมน้ าสมุนไพร นวด อบ 
ประคบสมุนไพร) 

     

11. ปลูกผักปลอดสารพิษและบริโภคอย่างพอเพียงในครัวเรือน      
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แบบประเมินเบื้องตน้ ครอบครัวหายจนด้านเศรษฐกิจ  

 (ผู้ตอบแบบประเมิน ................................................บ้านเลขที่ .................. เบอร์โทร..................... ............) 

 
1. มีการปลูกผักสวนครัวเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
มากกว่า 41 ชนิด จ านวน 21- 40 ชนิด จ านวน 11-20 ชนิด 
จ านวน 5 - 10 ชนิด น้อยกว่า 5 ชนิด  
2. มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
มากกว่า 5 ชนิด จ านวน 5 ชนิด จ านวน 4 ชนิด 
จ านวน 3 ชนิด น้อยกว่า 2 ชนิด ไม่บริโภคเน้ือสัตว์ 
3. มีปุ๋ยคอกและท าปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในครัวเรือน 
มากกว่า 30 กระสอบ/ปี จ านวน 21-30 กระสอบ/ปี จ านวน 11-20 กระสอบ/ปี 
จ านวน 6-10 กระสอบ/ปี น้อยกว่า 5 กระสอบ/ปี  
4. มีการท าของใช้ในครัวเรือนด้วยตนเอง (เช่น น้ ายาล้างจาน สบู่ ยาสระผม เป็นต้น) 
มากกว่า 5 ชนิด จ านวน 5 ชนิด จ านวน 4 ชนิด 
จ านวน 3 ชนิด น้อยกว่า 2 ชนิด ไม่ได้ท า 
5. ในครัวเรือนยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข (เช่น เหล้า ยาสูบ การพนัน  เป็นต้น) 
มากกว่า 4 ชนิด จ านวน 4 ชนิด จ านวน 3 ชนิด 
จ านวน 2 ชนิด จ านวน 1 ชนิด ไม่ม ี
กิจกรรมที่ 2 เพิ่มรายได ้
1. มีกิจกรรมเพิ่มรายได้ (จากการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์) (ตอบได้มากกว่า 1 ) 
 มีสินค้าสร้างรายได้ระยะยาว(เช่น ต้นไม)้  มีสินค้าสร้างรายได้รายปี(เช่น วัว ควาย)  มีสินค้าสร้างรายได้รายเดือน(เช่น พืชไร่) 
 มีสินค้าสร้างรายรายได้อาทิตย(์เช่น ปลา )  มีสินค้าสร้างรายได้รายวัน(เช่น ผัก)  ไม่ได้ท า 

กิจกรรมที่ 3 การออม 
1. ครัวเรือนมีการออมเป็นประจ า ต่อเดือน 
มากกว่า 2,000 บาท จ านวน 1,001-2,000 บาท จ านวน 501-1,000 บาท 
จ านวน 100-500 บาท น้อยกว่า 100 บาท ไม่ได้ออม 
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แบบประเมินเบื้องตน้ ครอบครัวหายจนด้านสังคม สิ่งแวดล้อม  
 (ผู้ตอบแบบประเมิน ................................................บ้านเลขที่ .................. เบอร์โทร..................... ..........) 

 
1. มีระบบบริหารจัดการขยะในครัวเรือน 
ท าอย่างเป็นระบบอย่างต่อเน่ือง ก าลังปรับเปลี่ยน ไม่มีการจัดการ 
2. การใช้สารเคมีในการเกษตร 
ใช้สารเคมี ผสมผสาน ไม่ใช้สารเคมี 
3. มีการสร้างสวนป่าในครัวเรือน 
มีอย่างสมบูรณ ์ มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ ไม่ม ี
4. ยาเสพติดในครัวเรือน 
ขอความช่วยเหลือ มีความห่วงใย(กังวล) ไม่ยุ่งเกี่ยว 
 

 
 
 
 

แบบยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม  
“ครอบครัวต้นแบบหายจน”  

 
ข้าพเจา้ ................................................................. หัวหน้าครอบครัว/ตัวแทน  

ขอเข้าร่วม กิจกรรม ครัวเรือนต้นแบบหายจน ในประเด็น 
 

 เฉพาะประเด็นครอบครัวหายจนด้านสุขภาพ 

 เฉพาะประเด็นครอบครัวหายจนด้านเศรษฐกิจ 
 เฉพาะประเด็นครอบครัวหายจนด้านสังคม สิ่งแวดล้อม 

 ขอเข้าร่วมท้ัง 3 ประเด็น                                                   ...............................(ลายเซ็น) 

 
 
 
 
  



แบบประเมินพัฒนากลุ่มอาชีพ 
 

แบบส ารวจข้อมูลกลุ่มอาชีพบ้านหนองแวง 
เพื่อขับเคลื่อน ยกระดับ ด้านการผลิต แปรรูป และการตลาด สร้างชุมชนต้นแบบหายจน 

1.ช่ือกลุ่ม .................................................................................... 
2.ก่อตั้งโดย ................................................................................. 
3.รหสักลุ่มทีห่น่วยงานราชการออกให้ ................................................. ระบหุน่วยงานราชการ ....................................... 
4.หัวหน้า/ประธานกลุม่ .............................................................. เบอร์โทร ................................. .................................. 
5.มีสมาชิกจ านวน ............................... คน 
6.รายช่ือคณะกรรมการกลุ่ม  

1. ประธาน ........................................................................... 
2. รองประธาน ...................................................................... 
3. เลขานุการ ........................................................................ 
4. เหรญัญิก ......................................................................... 
5. กรรมการ .......................................................................... 
6. กรรมการ .......................................................................... 
7. ที่ปรึกษา ........................................................................... 
(รายช่ือสมาชิกแนบท้าย) 

7.มีเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่ม จ านวน .......................... บาท 
8.ผลิตภัณฑ์โดดเด่นของกลุ่มคือ ................................................................................................. . 
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ส่วนท่ี1 ด้านการผลิต  
สิ่งท่ีกลุ่มผลิต สิ่งท่ีท าได้ดีแล้ว สภาพปัญหา แนวทางการแก้ไข/การพัฒนา 
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ส่วนท่ี2 ด้านการแปรรูป  
สิ่งท่ีกลุ่มแปรรูป สิ่งท่ีท าได้ดีแล้ว สภาพปัญหา แนวทางการแก้ไข/การพัฒนา 
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ส่วนท่ี3 ด้านการตลาด  
สิ่งท่ีกลุ่มท าการตลาด สิ่งท่ีท าได้ดีแล้ว สภาพปัญหา แนวทางการแก้ไข/การพัฒนา 
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แผนการด าเนินงาน ปี 2562 
 

ท่ี กิจกรรม กิจกรรมย่อย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก 
1. ยกระดับ/พัฒนาการผลิตของกลุม่ 

 
1………………………………………………………………………. 
2………………………………………………………………………. 
3………………………………………………………………………. 
4................................................................................. 

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

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

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

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

อาจารย์ ................................. 
................................................ 
ชุมชน ..................................... 
................................................. 

2. ยกระดับ/พัฒนาการแปรรปูของ
กลุ่ม 
 

1………………………………………………………………………. 
2………………………………………………………………………. 
3………………………………………………………………………. 
4................................................................................. 

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

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

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

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

อาจารย์ ................................. 
................................................ 
ชุมชน ..................................... 
................................................. 

3. ยกระดับ/พัฒนาการตลาดของกลุ่ม 
 

1………………………………………………………………………. 
2………………………………………………………………………. 
3………………………………………………………………………. 
4................................................................................. 

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

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

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

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

อาจารย์ ................................. 
................................................ 
ชุมชน ..................................... 
................................................. 

 
 
 
 
 
 
  



ภาพถ่ายกิจกรรม 
กิจกรรมท่ี 1 เวที สภาผู้น าชุมชนคนหนองแวงและส ารวจข้อมูลชุมชนหนองแวง 
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กิจกรรมท่ี 2 เวที ท าแผนชุมชนบ้านหนองแวง 
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28 
 

กิจกรรมท่ี 3 เวที สภาประชาชนหนองแวง 
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กิจกรรมท่ี 4 ลงพ้ืนท่ีขับเคลื่อนการปฏิบัติการตามแผน 
 

 

 

 
 



30 
 

กิจกรรมท่ี 5 ติดตาม สรุปและสะท้อนบทเรียนการพัฒนา 
 

 

 

 
 


