
1 

 

เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลดีเด่น ประจ าป ี2557 
(ประเภทนักส่งเสริมการเกษตรประจ าต าบลดีเด่น) 

 
1. ชื่อ นางสาวไหมอุมา  บัวแก้ว  อายุ 35 ปี 
2. วุฒิการศึกษา 
    2.1 ปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจเกษตร 
          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
    2.2 ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยีการเกษตร 
                มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
    2.3 เริ่มรับราชการ  เมื่อวันที่  2 เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2550 
          ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 3  สังกัด ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 
          ระยะเวลาปฏิบัติราชการนับถึงปัจจุบัน  7   ปี    
    2.4 ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ระดับ ช านาญการ 
          สังกัด ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ลาน   จังหวัดปัตตานี 
    2.5 โทรศัพท์ที่ท างาน 073-356256   โทรศัพท์มือถือ 081-6776183 
 
การประพฤติปฏิบัติตน  

๑. การครองตน 
การครองตนต้องปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของข้าราชการ เคารพต่อกฎหมายที่ใช้กฎบังคับให้

สังคมอยู่อย่างมีสันติไม่เบียดเบียนกันต้องเป็นผู้ที่อดทนเสียสละความสุขส่วนตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม อีกทั้ง
ต้องมีความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานโดยการหมั่นหาความรู้ด้านต่างๆเพ่ือถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรและ
เพ่ือนร่วมงานรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ และครอบครัวท าให้มีความก้าวหน้าที่การงานเป็นที่ยกย่องของเพ่ือน
ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา  รวมถึงต้องปฏิบัติตนอยู่ในความพอดี พอเพียง เพ่ือเกิดผลดีกับสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ที่ขาดไม่ได้คือ ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรมต่อตนเองและผู้อ่ืน 

๒. การครองคน 
การครองคนที่ส าคัญต้องมีความจริงใจต่อผู้อ่ืนจะท าให้ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจและได้รับความ

ร่วมมือจากทุกคน ทุกฝ่ายจะประสบความส าเร็จได้อีกท้ังให้ความร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงานและหน่วยงานต่างๆ
โดยยึดหลักการเอาใจเขามาใส่ใจเรา  ไม่ว่าผู้ใดจะติดต่อขอรับบริการด้านต่างๆจะไม่เกิดปัญหารวมถึงการใช้
วาจาที่สุภาพ อ่อนโยนจะเกิดประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง 

        ๓. การครองงาน 
การครองงาน  การปฏิบัติงานทุกสิ่งทุกอย่างมักจะมีปัญหาอุปสรรคไม่มากก็น้อยหรือไม่มีเลยหาก  

มีสติความรู้ความสามารถจะหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ และต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้มอบ
จากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นอย่างเต็มความสามารถ และต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเพ่ือปรับปรุง 
พัฒนางานที่รับผิดชอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ไปด้วยดี เป็นที่พ่ึงพอใจของผู้บั งครับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 
ทุกคน 
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      แนวคิดในการท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

“ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าท่ี เสียสละ 
ใฝ่หาความรู้เพื่อพัฒนาการเกษตรให้พี่น้องเกษตรกรอยู่ดี กินดี มีรายได้  

ท าการเกษตรอย่างยั่งยืน ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง” 
 

ผลการปฏิบัติงานดีเด่น  

๑. ชื่อผลงาน โครงการปราบหนู  กู้นาร้าง อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 
๑.๑ สาระและขั้นตอนการด าเนินงาน 

ต ำบลแม่ลำน  อ ำเภอแม่ลำน  จังหวัดปัตตำนี  ส่วนใหญ่ปลูกข้ำวบริโภคในครัวเรือน  และ
จ ำหน่ำยเป็นรำยได้เสริม แต่เนื่องจำกกำรท ำนำปัจจุบันกำรเข้ำท ำลำยของหนู ท ำให้ได้ผลผลิตข้ำวต่ ำและไม่
เพียงพอกับกำรบริโภค เกษตรกรต้องประสบกับภำวะขำดทุน  และแนวโน้มปีต่อไป ๆ ประชำกรของหนูจะมี
ปริมำณเพ่ิมมำกขึ้นเนื่องจำกมีอำหำรสมบูรณ์ มีพ้ืนที่รกร้ำงเป็นที่อยู่อำศัยของหนู และหนูเป็นสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมที่มีกำรขยำยพันธุ์ที่รวดเร็ว (๓-๕ ครั้ง/ปี) แต่ละครั้งของกำรตั้งท้องจะให้ลูก ๘-๑๐ ตัว หำกไม่มีกำร
ควบคุมและก ำจัดที่มีประสิทธิภำพและจริงจัง หนูจึงเป็นศัตรูพืชที่ส ำคัญที่เข้ำท ำลำยข้ำวนำปี ท ำให้ผลผลิต
ข้ำวเสียหำย ไม่พอเพียงกับกำรบริโภค ขำดทุน เกษตรกรหมดก ำลังใจที่จะท ำนำต่อไป เกษตรกรจึงตัดสินใจ
เลิกท ำนำ ส่งผลให้เกิดนำร้ำงเพ่ิมข้ึนในพื้นท่ีเป็นจ ำนวนมำก และบำงส่วนหันไปปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกยำงและ
พืชเศรษฐกิจอ่ืน ๆ 

ดังนั้น  เพ่ือเป็นกำรลดประชำกรหนูท ำลำยข้ำว และเพ่ือพัฒนำอำชีพของเกษตรกรในกำร
ปลูกข้ำวนำปีให้ผลผลิตตอบแทนต่อไร่สูงขึ้น  เพียงพอกับกำรบริโภคและมีเหลือขำยจ ำหน่ำยเพ่ิมรำยได้เสริม 
เกษตรกรยังคงอำชีพท ำนำไว้ ลดพ้ืนที่นำร้ำง ท่ำมกลำงเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบในพ้ืนที่ จึงได้จัดท ำโครงกำรนี้
ขึ้น  โดยมีขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

๑. ประชำสัมพันธ์  กำรรณรงค์กำรป้องกันก ำจัดหนูนำ ให้เกษตรกรในหมู่บ้ำน/ต ำบล  ทรำบ  
๒. ประชุมชี้แจงรำยละเอียดกำรด ำเนินงำน  เกษตรกรผู้สนใจทรำบขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
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๓. ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลศักยภำพพ้ืนที่เป้ำหมำย พร้อมจัดท ำข้อมูล 
๔. ก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน (ลดประชำกรหนู ลดพ้ืนที่นำร้ำง)  

  ๕. วำงแผนกำรด ำเนินงำนแบบมีส่วนร่วม โดยมีเกษตรกร อำสำสมัครเกษตรหมู่บ้ำน  
(อ.ก.ม.) คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำต ำบลแม่ลำน (ศบกต.)
คณะกรรมกำรศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชนต ำบลแม่ลำน (ศจช.) ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน และหน่วยงำนรำชกำรต่ำง ๆ 
ได้ส่งตัวแทนเข้ำร่วมวำงแผนกำรด ำเนินงำน เช่น หน่วยงำนปกครองอ ำเภอแม่ลำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
แม่ลำน  หน่วยก ำลังในพ้ืนที่ (ทหำร)  ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบตำมอัธยำศัย (กศน.) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

- เกษตรกรประชุมเพ่ือเสนอปัญหำและแนวทำงแก้ไข พร้อมวำงแผนกำรด ำเนินงำน 
- อำสำสมัครเกษตรหมู่บ้ำน (อ.ก.ม.) รวบรวมปัญหำและแนวทำงแก้ไขน ำเสนอในที่ประชุม

ประจ ำเดือน 

 

 

 

 

 

  - คณะกรรมกำร ศบกต./ศจช. ประชุมจัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตร พร้อมจัดส่งให้องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเพ่ือเข้ำแผนพัฒนำ ๓ ปี เพื่อของบประมำณสนับสนุนในกำรจัดท ำโครงกำรฯ 

- หน่วยงำนรำชกำร บูรณำกำรร่วมระหว่ำงส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอ
หน่วยก ำลังในพ้ืนที่ (ทหำร) อ.บ.ต. วำงแผนกำรอบรม สนับสนุนงบประมำณ และประชำสัมพันธ์ผลกำร
ด ำเนินงำน 

๖. ฝึกอบรมให้ควำมรู้ถึงวิธีกำรป้องกันก ำจัด 
- อบรมบรรยำยให้ควำมรู้จำกนักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรเกี่ยวกับหนู อุปนิสัย และกำร 

ป้องกำรก ำจัดแต่ละระยะ 
  - ฝึกปฏิบัติตำมแบบภูมิปัญญำท้องถิ่นของเกษตรกรในหมู่บ้ำน/ต ำบล ได้แก่ กำรใช้บัฟ แร้ว

คันยักษ์ ผสมผสำนกับกำรใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นภำคอีสำนจำกกำรให้ค ำแนะน ำของหน่วยก ำลังในพ้ืนที่ (ทหำร) 
ได้แก่กำรใช้ลวดดักหนู ดังภำพ 

๗. ด ำเนินกำรตำมแผน 
  - ประชำสัมพันธ์ร่วมกันสมทบทุนเงินบริจำคเพ่ือช่วยสนับสนุนกำรด ำเนินงำน ช่วงที่ อบต.
ยังไม่มีกำรสนับสนุนงบประมำณด ำเนินกำร 
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  - ช่วงก่อนเก็บเก่ียวผลผลิต ลงพ้ืนที่วำงก ำดักทั้ง ๓ แบบ 
  - ช่วงหลังกำรเก็บเกี่ยว ลงพ้ืนที่ร่วมกันระหว่ำงเกษตรกร, บุคลำกรส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ, 
หน่วยก ำลังในพ้ืนที่ (ทหำร,อ.ส.),ปลัดอ ำเภอ, คณะกรรมกำร ศบกต./ศจช. อ.ก.ม.ก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำนและ
สมำชิก อบต.ลงมือก ำจัดท ำลำยแหล่งที่อยู่อำศัยของหนู โดยวิธีกำรขุดรัง เพ่ือช่วยลดปริมำณประชำกรหนู
ก่อนกำรท ำนำรอบต่อไป 

๘. สรุปผลกำรด ำเนินงำน ติดตำม และประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ 
  - วัดปริมำณผลผลิตข้ำวในแปลงเกษตรกร 
  - รวบรวมปริมำณหนูที่สำมำรถก ำจัดได้ 
  - สรุปองค์ควำมรู้และเอกสำรเผยแพร่กำรก ำจัดหนูโดยภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  - สรุปปัญหำและอุปสรรค 
 

การน า MRCF มาใช้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๒ ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 ตุลำคม ๒๕๕๕ – กันยำยน ๒๕๕๖ 

๑.๓ ผลส าเร็จของงาน 
  ๑. ลดปริมำณหนูในกำรท ำลำยข้ำวในทุกระยะ เฉพำะปี ๒๕๕๖ ได้ถึง ๙๗๖ ตัว ในพ้ืนที่นำ 
๓๐๐ ไร่ 
  ๒. เพ่ิมผลผลิตข้ำวจำก ๔๐๐ กิโลกรัม/ไร่ เป็น ๕๐๐ กิโลกรัม/ไร่ 
  ๓. ลดพื้นที่นำร้ำงในพ้ืนที่ต ำบลแม่ลำนลง ๑๐๐ ไร่ ในปี ๒๕๕๖/๕๗  

๔. สร้ำงควำมสำมัคคี ควำมเข้มแข็ง ของคนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง โดยในระยะเริ่มต้น 
ในกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯไม่มีงบประมำณสนับสนุนจำกหน่วยงำน จึงได้ร่วมกันประชำสัมพันธ์จัดหำเงิน
บริจำคเพ่ือสมทบทุนจัดซื้อลวดดักหนู ได้รับกำรสนับสนุนจำกเกษตรกรในทุกหมู่บ้ำนของอ ำเภอและ

M R M R M R M R M R 

ก ำหนดเป้ำหมำยลด
ปริมำณหนู ลดนำร้ำง 

 

วำงแผนกำร
ด ำเนินงำน 

ด ำเนินกำร 
ตำมแผน 

ก ำกับ/ติดตำม/
รำยงำน/
ประเมิน 

ผลส าเร็จ 
ชุมชน
สำมำรถลด
ปริมำณหนู/ 
ลดนำร้ำงได้ 

F C F C F C C C 

กำรบริหำร
จัดกำรข้อมูล 
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หน่วยงำนรำชกำรต่ำง ๆ จ ำนวนเงิน ๖,๑๙๐ บำท โดยมีหน่วยก ำลังทหำรพร้อมด้วยปลัดอ ำเภอร่วมเป็น
วิทยำกรร่วมในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 

๕. เกษตรกรรวมกลุ่มกันจดทะเบียนกลุ่มวิสำหกิจชุมชน ชื่อกลุ่มวิสำหกิจชุมชนเพ่ิมผลผลิต 
ข้ำว ม.๖ บ้ำนลุตง เพ่ือสะดวกในกำรบริหำรจัดกำรและกำรขอสนับสนุนงบประมำณจำก อปท., อ.บ.ต. โดย
ในปงีบประมำณ ๒๕๕๗ ที่ผ่ำนมำได้น ำเสนอแผนงำนโครงกำรผ่ำนคณะกรรมกำร ศบกต. เพ่ือเข้ำแผนพัฒนำ
กำรเกษตรและแผนพัฒนำ ๓ ปี ของ อบต. และได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรฝึกอบรมจำกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน ๑๒,๑๐๐ บำท 

๑.๔ การน าไปใช้ประโยชน์ / ประโยชน์ที่ได้รับ 
๑) เกษตรกรในพ้ืนที่ทรำบถึงอุปนิสัยของหนู และวิธีกำรป้องกันและก ำจัดหนูในไร่นำของ 

ตนเอง 
๒) สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจริงได้ 
๓) สำมำรถใช้ศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชนเป็นกลไกในกำรปฏิบัติงำน 
๔) ลดประชำกรหนูในไร่นำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคข้ำว 
๕) สร้ำงควำมรักสำมัคคีของคนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง 

 ๖) เกิดกำรบูรณำกำรระหว่ำงชุมชนและหน่วยงำนของภำครัฐ 
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๒. ชื่อผลงาน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (เกษตรต้นแบบ) ดีเด่น บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๙ ต าบลแม่ลาน  

๒.๑ สาระและขั้นตอนการด าเนินงาน 
    บ้ำนโคกม่วง หมู่ที่  ๙  เป็น ๑ ใน ๙ หมู่บ้ำนของต ำบลแม่ลำน อ ำเภอแม่ลำน จังหวัดปัตตำนี มี 

จ ำนวนครัวเรือนทั้งหมด  ๑๑๗  ครัวเรือน  ประชำกรทั้งหมด  ๔๔๘  คน  พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่รำบ
ลุ่ม  พ้ืนดินอุดมสมบูรณ์  ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพท ำสวนยำงพำรำ และ ท ำนำ วิถีชีวิตของชำวบ้ำนโคก
ม่วง  เรียบง่ำย และ ชุมชนสองวิถีที่สำมำรถอยู่ร่วมกันได้อย่ำงสมำนฉันท์ ท ำกิจกรรมร่วมกันได้มีกำร
ช่วยเหลือกันและกัน เอ้ืออำทรต่อกัน ประชำชนนับถือศำสนำอิสลำม ๒๙ % ศำสนำพุทธ  ๗๑ % จำก
เหตุกำรณ์ควำมไม่สงบที่เกิดขึ้นในสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้  จึงไม่มี เหตุกำรณ์ควำมรุนแรงเกิดขึ้นในชุมชน
แห่งนี้  

 ด้วยคุณสมบัติดังกล่ำวข้ำงต้น ท ำให้บ้ำนโคกม่วง หมู่ที่ ๙ ต ำบลแม่ลำน จึงได้รับคัดเลือก 
ให้เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมอำชีพด้ำนกำรเกษตรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ กิจกรรมหมู่บ้ำนเกษตรต้นแบบ 
อ ำเภอแม่ลำน จังหวัดปัตตำนี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรฯ จ ำนวน 
๗๐ ครัวเรือน แบ่งเป็น ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่ จ ำนวน ๖๒ ครัวเรือน และกิจกรรมเลี้ยง
ปลำนิล จ ำนวน ๘ ครัวเรือน และเหมำะสมที่จะได้รับกำรส่งเสริมให้หมู่บ้ำนสำมำรถพัฒนำเป็นหมู่บ้ำน
เศรษฐกิจพอเพียง (เกษตรต้นแบบ) ดีเด่น เพ่ือให้ครัวเรือนเกษตรกรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง อยู่ดี กินดี มีภูมิคุ้มกัน เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน เพ่ือเป็นแหล่งศึกษำดูงำนด้ำน
กำรเกษตร แก่เกษตรกร เยำวชน และผู้สนใจทั่วไป โดยมีขั้นตอนกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

๑) วิเครำะห์ข้อมูลหมู่บ้ำนเพื่อคัดเลือกหมู่บ้ำนเป้ำหมำยเข้ำร่วมโครงกำรฯ 
- ร่วมกับส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอและเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตำนีคัดเลือกหมู่บ้ำน

เป้ำหมำย โดยคัดเลือกหมู่บ้ำนที่ประชำชนส่วนใหญ่ด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง โดยกำร
รับรองจำก ๔ เสำหลัก ได้แก่ ผู้น ำท้องที่ ผู้น ำท้องถิ่น ผู้น ำศำสนำ ผู้น ำตำมธรรมชำติ และทีมต ำบล (๗ ทหำร
เสือ) ได้แก่ ปลัดอ ำเภอผู้เป็นหัวหน้ำประจ ำต ำบล พัฒนำกรประจ ำต ำบล เกษตรต ำบล เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข
ต ำบล ต ำรวจ ครู กศน.ต ำบล และเจ้ำหน้ำที่ปกครองประจ ำต ำบล ตำมผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลข้อมูลหมู่บ้ำน 
ดังนี้ 

จุดแข็ง 
- ประชำชนส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม 
- เกษตรกรน้อมน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ ได้แก่กำรปลูกผักเพ่ือบริโภคใน

ครัวเรือน เลี้ยงสัตว์ปีก เลี้ยงปลำ เป็นต้น 
- มีกลุ่มอำชีพในชุมชนที่หลำกหลำย ได้แก่ กลุ่มวิสำหกิจชุมชนผลิตขำวหลำมอนำมัย 

กลุ่มอำชีพท ำขนม กลุ่มวิสำหกิจชุมชนสร้อยหินเสริมมงคล เป็นต้น 
- ควำมรักสำมัคคีของคนในชุมชน กำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสมำนฉันท์ทั้งไทยพุทธ-ไทยมุสลิม 
- มีผู้น ำที่เข้มแข็ง 
- ประชำชนในชุมชนรู้จักกำรออม (มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต) 

จุดอ่อน 
- มีผู้สูงอำยุมำก 
- ประชำชนบำงส่วนไม่ได้เรียนหนังสือ 
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โอกาส 
- กำรสนับสนุนงบประมำณจำกหน่วยงำนของภำครัฐ 
- กำรคมนำคมสะดวก 

อุปสรรค 
- เหตุกำรณ์ควำมไม่สงบในพื้นท่ีสำมจังหวัดชำยแดนใต้ 
- ภัยธรรมชำติ เช่น น้ ำท่วม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒) คัดเลือกเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน ๗๐ ครัวเรือน จำกครัวเรือนที่สมัครใจเข้ำร่วม
โครงกำรฯ ด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับส ำนักงำนเกษตร
อ ำเภอแล้วเท่ำนั้น โดยกำรจัดท ำเวทีประชำคมภำยในหมู่บ้ำน 

๓) ประชุมเพ่ือจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำน และคัดเลือกปัจจัยกำรผลิต  
๔) ด ำเนินงำนโครงกำรฯตำมแผน 
๕) ติดตำมประเมินผลกำรท ำกิจกรรมของเกษตรกร 
๖) สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ 

        ๗) ส่งประกวดผลกำรด ำเนินงำนหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง (เกษตรต้นแบบ) ดีเด่น ประจ ำปี 
พ.ศ.๒๕๕๖ 

๒.๒ ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 ๑ ตุลำคม ๒๕๕๕ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๖ 
 

๒.๓ ผลส าเร็จของงาน 
  ๑) สมำชิกในชุมชนได้เรียนรู้ สร้ำงควำมเข้ำใจและน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำ
ปฏิบัติเป็นแนวทำงในกำรด ำรงชีวิต 
  ๒) คนในหมู่บ้ำน/ชุมชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ ของหมู่บ้ำน 
  ๓) สมำชิกในชุมชนที่เข้ำร่วมโครงกำรปลูกทุกอย่ำงที่กิน กินทุกอย่ำงที่ปลูก ใช้ทุกอย่ำงที่ท ำ 
สร้ำงรำยได้เพ่ิมครอบครัวละ ๒๐๐ บำทต่อเดือน ลดรำยจ่ำยครัวเรือนละ ๑๐๐ บำทต่อเดือน 
  ๔) ลดกำรใช้สำรเคมี ใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักชีวภำพแทนปุ๋ยเคมี 
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  ๕) หมู่บ้ำน/ชุมชน มีกำรรวมกลุ่มแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร เช่น กำรท ำไข่เค็มสมุนไพร 
กำรท ำขนมโดนัท เป็นต้น โดยมีเจ้ำพนักงำนเคหกิจอ ำเภอ ได้ท ำกำรฝึกอบรม สำธิต กำรแปรรูปผลผลิตทำง
กำรเกษตรแก่เกษตรกร 

๒.๔ การน าไปใช้ประโยชน์ / ประโยชน์ที่ได้รับ 
  ๑. สมำชิกในชุมชนได้เรียนรู้ สร้ำงควำมเข้ำใจและน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำ

ปฏิบัติเป็นแนวทำงในกำรด ำรงชีวิต จำกกำรฝึกอบรมของส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอและปรำชญ์ชำวบ้ำน 
  ๒. คนในหมู่บ้ำน/ชุมชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ ของหมู่บ้ำน (พัฒนำหมู่บ้ำน/งำน 

ประเพณีวัฒนธรรมต่ำง ๆ  เช่น ร่วมกันพัฒนำ ๒ ข้ำงทำง เพ่ือปรับภูมิทัศน์ภำยในหมู่บ้ำน 
  ๓. เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรมีกำรท ำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย มำกกว่ำร้อยละ ๑๐ 
  ๔. หมู่บ้ำนชุมชนมีกำรจัดสถำนที่ส ำหรับเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง

และเป็นจุดถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรของศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร 
๕. มีบุคคลภำยนอกเข้ำมำเรียนรู้กิจกรรมในหมู่บ้ำน จ ำนวน ๑๒๐ รำย ได้แก่ นักศึกษำจำก 

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนีและ  กศน. อ ำเภอแม่ลำน และผู้สนใจทั่วไป 
๖. หมู่บ้ำน/ชุมชน มีกำรรวมกลุ่มแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร เช่น กำรท ำไข่เค็มสมุนไพร  

กำรท ำขนมโดนัท เป็นต้น 
๗. ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ กำรประกวดหมู่บ้ำนเกษตรต้นแบบ จังหวัดปัตตำนี  

ปี ๒๕๕๖ 
๘. ได้รับรำงวัลชนะเลิศหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข จังหวัดปัตตำนี ปี ๒๕๕๖ 
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๓. ชื่อผลงาน ผลการด าเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ร้านสวัสดิการ หมู่ ๘ บ้านโคกพันตัน  
ต าบลแม่ลาน อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  

๓.๑ สาระและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ร้ำนค้ำสวัสดิกำรก้ำวไกล  ใส่ใจคุณภำพสินค้ำ   ให้บริกำรครบวงจร  
เอ้ืออำทรต่อชุมชน  น ำวิถีคนแม่ลำนสู่สันติสุข 

ชื่อ   วิสำหกิจชุมชนร้ำนสวัสดิกำร  หมู่ ๘  บ้ำนโคกพันตัน 
สถำนที่ตั้ง บ้ำนเลขท่ี ๙๘/๓ หมู่ ๘ บ้ำนโคกพันตัน ต ำบลแม่ลำน อ ำเภอแม่ลำน 

จังหวัดปัตตำนี 
 โทร ๐๘๗๒๗๖๐๑๕๑ 
 ได้รับอนุมัติจดทะเบียนตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน  
          พ.ศ. ๒๕๔๘ เมื่อวันที่  ๑๐  เดือนธันวำคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

รหัสทะเบียนวิสำหกิจชุมชน  เลขท่ี   ๕-๙๔-๑๒-๐๑/๑-๐๐๐๔ 
สมำชิก   ๑๖๖ รำย 
ผู้มีอ ำนำจท ำกำรแทน ๒  รำย  คือ 

๑. นำงฉลวย จันทฤทธิ์ 
๒. นำงสมทรง  จันทร์แก้ว 

  วิสำหกิจชุมชนร้ำนสวัสดิกำร  หมู่ที่ ๘  บ้ำนโคกพันตัน  ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดย
เกษตรกรในหมู่บ้ำนได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิตบ้ำนโคกพันตันขึ้น เพ่ือให้เกษตรกรและคนใน
ชุมชนได้รู้จักกำรออมเงิน สำมำรถหำแหล่งเงินกู้ภำยในหมู่บ้ำน ลดปัญหำกำรกู้ยืมเงินนอกระบบและต้องหำ
แหล่งเงินกู้นอกพ้ืนที่ซึ่งทำงกลุ่มได้ด ำเนินกิจกรรมของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิตเรื่อยมำ จนกระทั่งปี พ .ศ. 
๒๕๔๗ เริ่มเกิดเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชำยแดนภำคใต้ คนในชุมชนไม่มีควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ท ำให้กลุ่มเกษตรกรมีแนวควำมคิดที่จะจัดตั้งร้ำนสวัสดิกำรขึ้น  เพ่ือสร้ำงควำมปลอดภัย
และลดควำมหวำดกลัวให้แก่คนในชุมชนในกำรเดินทำงสัญจรโดยรถจักรยำนยนต์ไปซื้อสินค้ำอุปโภคและ
บริโภค  สำมำรถลดรำยจ่ำยและเพ่ิมรำยได้จำกเงินปันผล สวัสดิกำรต่ำงๆ  สร้ำงควำมรัก  ควำมสำมัคคีของ
คนในหมู่บ้ำนและชุมชนใกล้เคียง วิสำหกิจชุมชนร้ำนสวัสดิกำร หมู่ที่ ๘ บ้ำนโคกพันตัน  มีสมำชิกเริ่มต้น  
๑๑๔ รำย  มีหุ้นเริ่มแรกในกำรจัดตั้ง ๒,๖๐๐ หุ้นๆ  ละ ๑๐ บำท เป็นเงิน ๒๖,๐๐๐ บำท  และได้ด ำเนิน
กิจกรรมเรื่อยมำ จนถึงปัจจุบันมีสมำชิกจ ำนวน ๑๕๖ คน  ทุนเรือนหุ้น จ ำนวน  ๙,๙๔๕ หุ้นๆ ละ ๑๐  บำท 
เป็นเงิน  ๙๙,๔๕๐ บำท 

ต่อมำได้มีพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน  พ.ศ. ๒๕๔๘  คณะกรรมกำรร้ำน 
สวัสดิกำร  จึงได้ยื่นขอจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนในชื่อ  “วิสาหกิจชุมชนร้านสวัสดิการ  หมู่ ๘   
บ้านโคกพันตัน ได้รับอนุมัติกำรจดทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๐  เดือนธันวำคม  พ.ศ. ๒๕๔๘  เพ่ือให้รัฐทรำบข้อมูล
และได้รับรองตำมกฎหมำยสำมำรถมีสิทธิในกำรได้รับกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำตำมมำตรกำรที่
คณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนก ำหนด 

 ปัจจุบันวิสำหกิจชุมชนร้ำนสวัสดิกำร หมู่ ๘ บ้ำนโคกพันตัน ได้ด ำเนินกิจกำรมำเป็นเวลำ  
๑๐ ปีและได้ด ำเนินกิจกรรม  ๒ กิจกรรม ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
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 ๑. กิจกรรมร้ำนสวัสดิกำรมีสมำชิก ๑๕๖  คน ๑๐,๕๐๕  ทุนเรือนหุ้น จ ำนวน  ๙,๙๔๕ 
หุ้นๆ ละ ๑๐  บำท เป็นเงิน  ๙๙,๔๕๐ บำท 

๒. กิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ มีสมำชิก ๑๘๓ คน เงินสะสม ๓,๔๐๗,๗๕๐ บำท (ข้อมูล ณ 
วันที่  ๓๑ ธันวำคม  ๒๕๕๖) 

จำกผลกำรด ำเนินงำนข้ำงต้น กลุ่มจึงมีควำมเหมำะสมที่จะได้รับกำรพัฒนำและส่งเสริมให้
กลุ่มประสบควำมส ำเร็จ และได้รับคัดเลือกเป็นกลุ่มวิสำหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อเป็นขวัญก ำลังใจแก่
คณะกรรมกำรกลุ่ม และกลุ่มได้รับกำรยกย่องและประชำสัมพันธ์ผลกำรปฏิบัติงำนกลุ่มต่อไป 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
๑. จัดประชุมร่วมเพ่ือวำงแผนกำรด ำเนินงำนกลุ่ม 
๒. ประเมินศักยภำพกลุ่ม, SWOT, จัดท ำข้อมูลกลุ่ม 
๓. จัดเวทีเพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำกิจกำรกลุ่มและตั้งเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน (เข้ำร่วมกำรจัดท ำ

แผนพัฒนำ ๓ ปี ของ อบต. เพ่ือเสนอของบประมำณ) 
๔. ด ำเนินกิจกรรมตำมแผน 
๕. สรุปผลกำรด ำเนินงำนกลุ่มฯ 
๖. ทีมต ำบล , คณะกรรมกำร ศบกต. ร่วมกันคัดเลือกกลุ่มวิสำหกิจชุมชนดีเด่นระดับต ำบล 
๗. คณะอนุกรรมกำรวิสำหกิจชุมชนระดับอ ำเภอร่วมกันคัดเลือกกลุ่มวิสำหกิจชุมชนดีเด่น

ระดับอ ำเภอ 
         ๘. ส่งประกวดกลุ่มวิสำหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด 

๓.๒ ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 มกรำคม ๒๕๕๔ – ธันวำคม ๒๕๕๖ 

๓.๓ ผลส าเร็จของงาน 
 วิสำหกิจชุมชนร้ำนสวัสดิกำร หมู่ ๘ บ้ำนโคกพันตัน มีแนวคิดริเริ่มพัฒนำกลุ่มด้วยกำรให้บริกำร
ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำและบริกำร ลดกำรถูกเอำรัดเอำเปรียบด้ำนรำคำสินค้ำ สนับสนุนให้สมำชิกหลุดพ้นจำก
ภำวะหนี้สินนอกระบบ สร้ำงโอกำส สร้ำงรำยได้ มีกำรออมทรัพย์ และมีกำรจัดสวัสดิกำร พร้อมจัดท ำ
กิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือสร้ำงควำมกินดีอยู่ดีของสมำชิก ให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำและควำมมั่นคง ดังนั้นกลุ่มจึงได้
ด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ เน้นกำรลดรำยจ่ำยและสร้ำงรำยได้ให้กับสมำชิก โดยมีผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

กิจกรรมร้านสวัสดิการ 

ปี 2547 2555 2556 

สมำชิก 114 166 156 

หุ้น            2,600.00       10,550.00         99,450.00  

เงินทุน           26,000.00          105,050.00       10,655.00  
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กิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 

 
ปี 2554 2555 2556 

สมำชิก 180 183 192 

เงินออมทรัพย์    3,034,100.00    3,351,700.00     3,407,750.00  

เงินฝำกบัญชีธนำคำร     1,858,354.00    1,685,687.00        1,224,616.73  

ดอกเบี้ย         145,338.00          170,967.00        186,679.00  

เงินปล่อยกู้      3,319,240.00      3,540,851.00        1,805,287 

เงินกู้จำก อบต.           70,000.00           60,000.00  - 

ผลการประกวดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด 
  - ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ กำรประกวดวิสำหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด  ปี ๒๕๕๖ 
  - ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ กำรประกวดวิสำหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด  ปี ๒๕๕๗ 
 
๓.๔ การน าไปใช้ประโยชน์ / ประโยชน์ที่ได้รับ 

 ให้บริกำรจ ำหน่ำยสินค้ำให้กับคนในชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน 
 สินค้ำและบริกำรมีคุณภำพ  มีกำรจ ำหน่ำยสินค้ำที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของคนใน

ชุมชน  เน้นสินค้ำที่มีคุณภำพและรำคำยุติธรรม 
 มีก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรทุกปี 
 มีกำรจัดสวัสดิกำรให้กับสมำชิก  คณะกรรมกำร และคนในชุมชนต่อเนื่องทุกปี  โดยจัดสรร

ตำมอัตรำข้อบังคับของกลุ่มท่ีก ำหนดไว้ 
 ลดรำยจ่ำยเพิ่มรำยได้แก่เกษตรกร 

สร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเกษตรกร 

 


