
รายงานผลลพัธโครงการ ณ 25 กรกฎาคม 2559 

ประชากรกลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชนจากการดําเนินโครงการท้ังทางตรงและทางออม 

1 ประชากร
กลุมเปาหมา
ยที่ไดรับ
ประโยชน
จากการ
ดําเนิน
โครงการทั้ง
ทางตรงและ
ทางออม 

ผูรับประโยชน
ทางตรง 14,290 
คน 
ผูรับประโยชน
ทางออม 26,198 
คน 

ระบุพฤติกรรมสุขภาพและจํานวนกลุมเปาหมายที่มีพฤติกรรมน้ัน ๆ  
การับเคล่ือนโครงการใชหลักการสภาผูนําขับเคล่ือนทั้งหมด โดยมีประเด็นตางๆ ที่
ขับเคล่ือนเรื่องสุขภาวะและมีพฤติกรรมทางสุขภาพ ดังน้ี  
- เศรษฐกิจชุมชน รวมสรางอาชีพเสริมลดรายจายสรางรายได เพื่อสุขภาพของคน
ในครอบครัว 885  คน 
- การจัดการขยะในชุมชน และลดการแพรกระจายเพาะพันธุของเช้ือโรค 347 คน 
- สงเสริมสุขภาพทางกายสงเสริมการออกกําลังกาย 878  คน 
- การจัดการลดความเครียดจากการเกิดภัยพิบัติในชุมชน จัดส่ิงแวดลอมที่ชวยลด
การเกิดภัยพิบัติในชุมชน 3,102  คน 
- เยาวชนไดเรียนรูการใชเวลาวางใหเปนประโยชน หางไกลยาเสพติด 555 คน 
- การปลูกผลิตและใชปุยอินทรียชีวภาพ ลดใชสารเคมี และบริโภคพืชปลอด
สารพิษ 883 คน 
- การจัดการทรัพยากรเพื่อสุขภาวะ เชน ปาตนนํ้า ปาชายเลน ทะเลและชายฝง 
9,776 คน 
- การประมงพื้นบานเกิดการใหความสําคัญกับการบริโภคสัตวนํ้าที่สะอาด 
ปลอดภัย ทําใหสุขภาพดี  855 คน 
- การดูแลสุขภาพที่สอดคลองกับวิถีชุมชน 1,470 คน 
- การนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในครัวเรือน 2,296 คน 
- ไมสูบบุหรี่ในพื้นที่ติดปายปลอดบุหรี่ 1,087 คน 
- กิจกรรมมีการเปล่ียนแปลงในครอบครัวอบอุน 912 คน 
- การใชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 90 คน 
- การใชวัฒนธรรมและการรื้อฟนความรูภูมิปญญา เปนการสงเสริมสุขภาพดาน
องครวม 400 คน 
- เล้ียงผ้ึงและเล้ียงผ้ึงในบาน ลดใชสารเคมีเกษตร 2,412 คน 
- ลดอันตรายจากอุบัติเหตุ 1,050 คน  
 

2. การเกิดสภาพแวดลอมหรือปจจัยทางสังคมท่ีเอ้ือตอสุขภาวะของคน องคกรและชุมชนในพ้ืนท่ี 

2 การเกิด
สภาพแวดลอม
หรือปจจัยทาง
สังคมที่เอ้ือตอ
สุขภาวะของ
คน องคกร
และชุมชนใน
พื้นที่ 

จํานวน 124 
แหง/พื้นที ่

1) เกิดกฎ กติกา ระเบียบ หรือมาตรการชมุชน 88 พ้ืนท่ี 

2) เกิดกลไก ระบบ หรือโครงสรางชุมชนท่ีพัฒนาขึ้นใหม 121 พ้ืนท่ี

3) เกิดตนแบบ พ้ืนท่ีเรียนรู หรือแหลงเรียนรูในระดับชุมชน 85 พ้ืนท่ี 

1) เกิดกฎ กติกา ระเบียบ หรือมาตรการชมุชน 
จํานวน 88 พ้ืนท่ี 

 1. โครงการ : ตูเย็นขางเรินบานชายควน 
มีการแบงกลุมครัวเรือนออกเปนสามกลุม ทํานา เล้ียงสัตวและปลูกผัก ตองทําให
พอกินในครัวเรือนที่ทํา และถาเหลือจไดแบงปนสูครัวเรือนอ่ืนในหมูบาน 

 2. โครงการ : รวมใจแกไขปญหาขยะในชุมชุนบานตูล 



มีกฎการหามทิ้งขยะในที่สาธารณะของหมูบานพรอมทั้งมีมาตรการเฝาระวังคน
นอกหมูบานที่จะนํ้าขยะมาทิ้งในหมูบาน 

 3.โครงการ : คนทายูงปลูกปาในนาสหาย 
- ขยายพื้นที่ปลอดบุหรี่ จํานวน 2 แหงคือ สถานที่ประชุมและลานจัดกิจกรรม - มี
ขอตกลงหามลาสัตว ตัดไม ในเขตพื้นที่ปาชุมชนเน้ือที่ จํานวน 3 ไร 

 4. โครงการ : รวมสรางสุขใหชุมชน ดวยการฟนเลบานคูขุด 
ชุมชนมีกฎกติกาใหปฏิบัติรวมกันในเครือขายสมาชิกแพปลาชุมชนบานคูขุด 
จํานวน 220 คน 1 เรื่อง ไมจับสัตวนํ้าในเขตอนุรักษฯหากใครฝาฝนมีมาตรการ
ลงโทษ เปนลําดับขั้นจากเบาไปรุนแรง เชน กลาวตักเตือน, ไมคุยไมเขารวมกรณีมี
งานประเพณีทางศาสนา , ประสานเจาหนาที่จับยึดเครื่องมือประมง 2 ถาจับสัตว
นํ้าขนาดเล็กเกินไป กลาวคือใชอวนกันขนาดตาอวน ต่ํากวา 5 เซนติเมตรทางแพ
ปลาชุมชน จะไมรับซ้ือสัตวนํ้าเด็ดขาด 

 5. โครงการ : รวมสรางสุข ดวยซ้ังกอที่บานทะเลนอก 
เกิดกฎกติกาการไมสูบบุหรี่ ระหวางการพูดคุย ประชุมอยางนอยมีการรณรงค
ลดละเลิกบุหรี่เดือนละครั้ง โดยคณะทํางานคนที่ไมสูบบุหรี่เปนแบบอยางที่ดีใหคน
ในชุมชน รูวาเม่ือเลิกบุหรี่สุขภาพจะดีขึ้น 

 6. โครงการ : ชุมชนนาอยูฟนฟูทรัพยากร ส่ิงแวดลอมดี ที่บานพังสาย หมู 7 ต.กะ
ดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา 
เกิดกติการวมกันของชุมชนคือ ควรหยุด หรือ ไมสูบบุหรี่ในเวทีวงคุยประชุม
ปรึกษาหารือกัน หากจะสูบก็ใหไปสูบนอกสถานที่เวทีประชุมฯและทุกคนควรให
ความสําคัญกับการดูแลความสะอาดในชุมชน ริมชายหาดโดยกลุมคณะทํางาน
โครงการจํานวน 5 คน นํ้ารองเปนตัวอยางใหกับคนชุมชน 

 7. โครงการ : รวมใจคืนสุขบานเกาะเหรียง 

มีพื้นที่ปลอดบุหรี่ 

 8. โครงการ : เกษตรสีเขียวบานคลองลําหลิง 

- เกิดกลุมทํานาอินทรีย มีกติการรวมกันในการปรับเปล่ียนการทํานาสูการทํานา
อินทรีย มีกองทุนพันธุขาวและเมล็ดพันธุหมุนเวียนใหชุมชนมีเมล็ดพันธุขาว
พื้นเมืองเอง - มีพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ 

 9. โครงการ : สรางหลาด(ตลาด)ในหวยที่บานหวยไมไผ 

- มีมาตรการเฝาระวังอาหารปลอดภัยในชุมชน โดยมีการตรวจอาหาร และตรวจ
เลือด ใหกับคนในชุมชนทุกๆ 3 เดือน - มีการขยายพื้นที่รณรงค การสูบบุหรี่ใน
ชุมชน โดยจัดทําปายสถานที่น้ีปลอดบุหรี่ จํานวน 2 ปายติดไวในสถานที่ประชุม
และศูนยเรียนรูอาหารปลอดภัย 

 10. โครงการ : ชุมชนเสาธงทองผักสวนครัวปลอดสารพิษขยะมีชีวิตรวมคิดรวมทํา 

การประชุมรุมกันของสภาผูนํ้าและกรรมการโครงการทุกวันที่ 10 รวมฝาก
เงินกองทุนออม ทุกวันที่ 10 สมาชิกทําบัญชีครีวเรือน และปลูกผักกินเอง รวม
จัดการขยะครัวเรือน สถานที่ทํากิจกรรมปลอดบุหรี่ 

 11. โครงการ : ฝายก้ันขยะคืนชีวิตชุมชนบางฉนาก 

ขอตกลงในครัวเรือนเรื่อการจัดการขยะ แยกขยะกอนทิ้ง การลดปริมาณขยะโดย
นํ้ากลับมาใชประโยชน การประชุมรวมกันของสภาผูนํ้าทุกเดือน การจัดตั้งพื้นที่
ปลอดบุหรี่เม่ือทํากิจกรรม 



 12. โครงการ : โรงเรียนสรางสุข สูเศรษฐกิจ คืนวิถึชีวิตบานทองลาน 

สมาชิกในชุมชนคนใดที่ไมสมัครเขารวมเปนสมาชิกในโครงการจะไมไดรับการ
สนับสนุนจากโครงการ 

 13. โครงการ : พัฒนาบานบางคูใหอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน 

การนัดประชุมกลุมทุกเดือน การงดสูบบุหรี่ในสถานที่ประชุม 

 14. โครงการ : บานดอนจิกพัฒนาเพื่อสงเสริมอาชีพ 

คนที่มารวมประชุมจะไดมีสวนรวมในกิจกรรม แตคนที่ไมเขารวมประชุมจะไมได
รับผลประโยชนจากกิจกรรมทั้งหมดของหมูบาน หามสูบบุหรี่ในหองประชุม 

 15. โครงการ : คืนธรรมชาติบานทาใหญสูตนแบบชุมชนเกษตรอินทรีย 

กติกาในการจับปลาตัวเล็กในลําคลอง และการทําลายส่ิงแวดลอมกอนไดรับ
อณุญาต 

 16. โครงการ : กระจาดเดือนสิบรวมใจเฉลิมพระชนม 60พรรษาสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาที่ บานทุงจูด 

1.ตองมารวมกันเตรียมกระจาดใหญ 1 กระจาด ตั้งที่ศาลาหมูบาน ในเทศกาลบุญ
เดือนสิบ 2.กระจาดที่ตั้งที่ศาลาใหเปนกระจาดสวนกลางของหมุบาน 1 กระจาด 
ในทุกๆ ป 3.จะตองมีพิธีการสมโภชกระจาด ณ ศาลาหมูบานกอนนํ้าไปถวายวัด
ตางๆ 

 17. โครงการ : ผักสวนครัวปลอดสารเคมี วิถีบานทาชาง 

1.สมาชิกกลุม/ตัวแทนตองเขารวมประชุมทุกกิจกรรมตามโครงการ 2.กลุมสมาชิก
ตองปลูกกผักสวนครัวกินเองอยางนอยครัวเรือนละ 5 ชนิด โดยไมมีการใชสารเคมี 

 18. โครงการ : ตํารับอาหารเปนยา ณ บานนาพา 

-มีกฎกติกาในการเขารวมกิจกรรม ตองมีใบสมัครเขารวมโครงการ ในครัวเรือน
ตองปลูกผักปลอดสารพิษ ไมใชสารเคมี การทําบัญชีครัวเรือน เขารวมกิจกรรมกับ
โครงการทุกครั้งคือการสมัครใจเขารวมโครงการโดยกรอกใบสมัครโดยความสมัคร
ใจ จํานวน 25 ครัวเรือน ในครัวเรือนตองปลูกผักปลอดสารพิษ ไมใชสารเคมี มี
การทําบัญชีครัวเรือน เขารวมกิจกรรมกับโครงการทุกครั้ง 

 19. โครงการ : แกมลิงบานทรายเพชรลดภัยพิบัตินํ้าทวม 

-ใหคนในชุมชนรูจักเก็บขยะส่ิงปฏิกูลหรือวัชพืชใหเปนที่ไมกีดขวางทางนํ้า -มีการ
เรียนรูเรื่องแกมลิง ภูมิประเทศและส่ิงแวดลอมภายในหมูบาน -มีการเรียนรูการ
พัฒนาแกมลิงหานหาดเขือ/คลองนํ้าผลุง คูนํ้าและส่ิงแวดลอมภายในหมูบานปละ
4ครั้ง ใน1ป -มีแผนรับมือภัยพิบัติ(แผนพัฒนาการรับมือภัยพิบัติ/แผนพัฒนา
ส่ิงแวดลอม/แกมลิง) 

 20. โครงการ : ตลาดรวมใจปากทาซอง 

1.ผัก และผลผลิตในตลาด ตองมีคุณภาพ ไมมีสารเคมี 2.พอคารับซ้ือผลผลิต ตอง
มาที่ตลาด หาไปรับซ้ือตามสวน 3.สมาชิกกลุมตองรวมกันดูแลตลาด 

 21. โครงการ : บานไทรทองชีวิตปลอดสารพิษวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

- ผูเขารวมกิจกรรมเรียนรู การทําบัญชีครัวเรือน จะตองทําแผนปฏิบัติการของ



ครัวเรือน - ผูเขารวมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูภัยอันตรายของสารเคมีและการ
ปลูกผักปลอดสารผิด จะตองลงมือปฏิบัติจริง - คณะกรรมการจะตองเขารวม
ประชุมทุกเดือน 

 22. โครงการ : เศรษฐกิจพอเพียงที่บานทุงหลอ 

- กลุมเปาหมาย 150 คน ไมใชใชสารเคมี ในการปลูกผักกินเองและจําหนายใน
ชุมชน - กลุมเปาหมยจะตองใชปุยหมัก นํ้าหมักชีวภาพที่ผลิตกันในกลุม - 
ครัวเรือนตนแบบ 20 ครัวเรือน ตองทําบัญชีครัวเรือน เปนแบบอยางใหกับคนใน
ชุมชน (ครอบครัว อสม.ทุงหลอ เปนครัวเรือนตนแบบ) 

 23. โครงการ : ชุมชนสามรอยกลา ใสใจสุขภาพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ป 2 

ลดการใชสารเคมี รวมกลุมกันทํากิจกรรม 

 24. โครงการ : รานคาคุณธรรมนํ้าวิถีเดิมลดสารเคมีบานปากลง 

กติกาการนํ้าพืชผักมาวางไวที่รานคาคุณธรรม กติกาการดูแลรานคาคุณธรรม 

 25. โครงการ : นํ้าศาสตรพระราชา สรางสุขสูบานบางไทร 

1.การประชุมประจําเดือนทุกๆเดือนเกิดการพูดคุยคิดและแกไขปญหาการเรียนรู
แบบเขาใจตรงกัน 2.เกิดการเปล่ียนแปลงโดยใหคนที่มาเรียนรูเขาแลวนํ้ามาปฏิบัติ
ในทางเดียวกัน 

 26. โครงการ : กลวยไขบานลดสารเคมีบานพิตํา 

ทางกลุมตั้งกติกาไววา สมาชิกผูปลูกกลวยตองไมใชสารเคมีในการปลูกกลวย 

 27. โครงการ : รวมสรางผลไมอินทรียจากสวนสมรมบานหวยพาน 

สมาชิกกลุมหรือตัวแทนตองเขารวมโครงการทุกครั้ง ใหชุมชนลดละเลิกการใช
สารเคมี 

 28. โครงการ : ปลดหน้ีดวยวิถีพอเพียงบานคลองเล 

เกิดกฎ กติกา ระเบียบ กับกลุมที่เกิดใหมและออกกฎระเบียบเพิ่มกับกลุมที่มีอยู
แลวตามมัติที่ประชุม กลไก ระบบ ที่เกิดใหม 1. เกิดสภาผูนํ้า 1 กลุม มีการจัด
ประชุมทุกเดือนที่จะมาสุมหัวกันคิดวางแผนการในการพัฒนาชุมชน 2.เกิดกลุม 
ทําขาวไร 3.กลุมทําขนมกลวยรังนก 4.กลุมปลูกผัก 5.กลุมทํานํ้าหมักชีวภาพ แห
ลงเรียนรูในชุมชนศาลาเอนกประสงค และตามบานตัวอยางในชุมชน 

 29. โครงการ : บานโคกใหญรวมใจสงเสริมเกษตรอินทรีย ปลดหน้ีครอบครัว 

1มีการนัดประชุมทุกๆส้ินเดือน 2.ชาวบานใหความรวมมือและเล็งเห็นถึง
ความสําคัญตอโครงการ 

 30. โครงการ : กินผักที่ปลูกและฮิญาบราคาถูกที่บานหลาแขก 

1.กติกาของสมาชิกกลุมคือ ครัวเรือนหรือตัวแทนตองเขารวมกิจกรรมทุกครั้งโดย
กลุมทําผาฮิญาบมีสมาชิก 30ครัวเรือน กลุมปลูกผักรองสวนมีสมาชิก 30 
ครัวเรือน 2.ครัวเรือนสมาชิกทําบัญชีครัวเรือนสัปดาหละ 1ค รั้ง และ พบกลุมเพื่อ
ตรวจสอบและช้ีแนะเดือนละ 1 ครั้ง 

 31. โครงการ : บานบางคุระพอเพียงหลีกเล่ียงสารเคมี 



1. ครัวเรือนมีใชสารอินทรียและชีวภาพในการทําเกษตร 2. ครัวเรือนตองเขารวม
กองทุนการออม 3. คนในชุมชตองลดละบุหรี่และเหลาในงานบุญของชุมชนและ
วันจัดกิจกรรมตางๆของชุมชน 4. คนในชุมชนตองปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
บริโภคและการออกกําลังกายและมีการประเมินผล 

 32. โครงการ : กินดีมีสุข ณ บานเกาะรุง 

1. คนในชุมชนไดออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้งๆละ 30 นาที ตามวัย 
2. คนในชุมชนลดละบุหรี่ในวันจัดกิจกรรมของชุมชน 3. ครัวเรือนตองปลูกผักที่
จะบริโภค และบริโภคผักที่ปลูกในชุมชน 4. ครัวเรือนนํ้าเมนูอาหารที่ชุมชนจัดขึ้น
ไปเปนเมนูในครัวเรือน 

 33. โครงการ : มัคคุเทศนอยแหงเขาขุนพนม 

1. ชวยกันสอดสองดูแลบุตรหลานไมใหไปเก่ียวของกับส่ิงเสพติด 2. ชวยกันสืบ
สารภูมิปญญาของชุมชน 3. ครัวเรือนตองจัดสภาพแวดลอมบานใหเอ้ือตอสุขภาพ 
4. ปรับสถานที่ม่ัวสุมของวัยรุนในชุมชนมีทีมงานคอยสอดสูดูแล 5. ตัวแทน
ครัวเรือนรวมกันรณรงคทําความสะอาดสถานที่สาธารณสุขในชุมชนปละ 2 ครั้ง 

 34.โครงการ : ปรับพื้นที่วางปลดหน้ีบานทามวง 

-จัดตั้งคณะกรรมการโครงการ 15 คน -ปฏิบัติตามสัญญาขอตกลง -มารวมประชุม
ทํากิจกรรมทุกครั้ง -เปนสมาชิกของโครงการ -ชักชวนคนในชุมชนมาทํากิจกรรม 

 35. โครงการ : บานไสโคกเกาะ รวมใจลดภัยสารเคมีในชุมชน 

1. ครัวเรือนลดการใชสารเคมีโดยหันมาทําปุยชีวภาพใชทดแทน 2. ครัวเรือนทํา
ปุยหมัก นํ้าหมักชีวภาพใหครัวเรือน 3. ครัวเรือนปลูกผักปลอดสารผักไว
รับประทานเองในครัวเรือนมีผูติดตามครัวเรือน 4. ครัวเรือนตองนํ้าขยะพิษทิ้งในห
ลุมขยะพิษของชุมชนเพื่อนํ้าไปจัดการที่ถูกวิธีตอไป 

 36. โครงการ : เศรษฐกิจพอเพียงเล้ียงชีพไดบานทุงกระจูด 

1. ครัวเรือนลดการใชสารเคมีในการทําเกษตร 2. ครัวเรือนทํานํ้าหมักและปุยหมัก
ใชเองในครัวเรือน 3. ครัวเรือนตองลงบัญชีรายรับจายดวยความเปนจริง 

 37. โครงการ : บานไสใหญรายไดดีชีวีมีสุข 

1. ครัวเรือนลดการใชสารเคมีในการทําเกษตร 2. ครัวเรือนทํานํ้าหมักและปุยหมัก
ใชเองในครัวเรือน 3. ครัวเรือนตองลงบัญชีรายรับจายดวยความเปนจริง 4. 
ครัวเรือนปลูกพืชผักเสริมขายกลุมเครื่องแกงเพิ่มรายได 

 38. โครงการ : บานหวยทรายขาว ชีวิตดี มีเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ครัวเรือนลดการใชสารเคมีในการทําเกษตร 2. ครัวเรือนทํานํ้าหมักและปุยหมัก
ใชเองในครัวเรือน 3. ครัวเรือนตองลงบัญชีรายรับจายดวยความเปนจริง 4. ใน
การจัดกิจกรรมในชุมชนหามผูเขารวมทุกคนสูบบุหรี่ 

 39. โครงการ : สุขสวรรค ที่ บานควนสวรรค 

อยูในระหวางการดําเนินการราง กติกาชุมชน และการทดลองใช ซ่ึงจะดําเนินการ
สรุปผลงานในงวดตอไป 

 40. โครงการ : สมุนไพรชวยสรางสามัคคีและลดหน้ี ที่บานไรเหนือ 



1.กําหนดใหทุกคนเปนสมาชิกโดยสมัคร ในการเขารวมโครงการ และมีสิทธิที่จะ
เรียนรูกิจกรรมตามโครงการ 2.สมาชิกตองเขารวมกิจกรรมทุกครั้ง 3.อุปกรณที่ใช
ในกิจกรรมตองเปนวัสดุกองกลาง เม่ือใชแลวใหนํ้าไปไวที่เดิม 

 41. โครงการ : บานสหกรณ เรียนรูวิธีลดหน้ีดวยวิถีพอเพียง 

เกิดกฎกติกาในการปลูกผักปลอดภัยผูที่เขารวมโครงการหามใชสารเคมีที่เปน
อันตรายตอผูบริโภค 

 42. โครงการ : ผังฟารมลดรายจายที่บานทรายขาว 

1.มีการรับสมัครผูสนใจเขารวมกิจกรรม 2.กลุมเปาหมายตองเขารวมกิจกรรมทุก
ครั้ง 3.มีการเรียนรูเรื่องหน้ีสิน การทําบัญชีครัวเรือน วิธีลดคาใชจายในครัวเรือน 
เรียนรูการทํานํ้ายาอเนกประสงค การทําปุยหมักนํ้า-แหง เพื่อลดคาใชจายใน
ครัวเรือน 4.ทุกคนตองปฏิบัติและเปล่ียนวิถีการดําเนินชีวิตตามฐานการเรียนรู 

 43. โครงการ : คนเอาถานบานวัดโหนด 

เกิดกฎกติการวมกัน 97 ครัวเรือน ที่เขารวมกิจกรรม ตองมี ผักปลอดสารพิษ 
อยางนอย 5 อยาง 

 44. โครงการ : ยาเหลืองสูตรคุณยายที่บานกาโหใต 

เกิดกฎ กติกา ในการรวมกลุมการทํายาเหลือง และนัดกันมาทํายากันในชุมชน 
และที่บานของครูภูมิปญญาทองถิ่นคือ ครูณรงค เนาวสุวรรณและเปดรับสมาชิก
ใหมารวมกลุมกันทําในรูปแบบของการระดมทุนและเปนสมาชิกกลุมและจด
ทะเบียนเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากสวนทองถิ่น และกระตุนใหคนใน
ชุมชนรูจักดูแลตนเองโดยใชสมุนไพรแทนยาแผนปจุบัน 

 45.โครงการ : บานหวยแหยง สืบสานภูมิปญญา 

1. กําหนดใหทุกคนในชุมชน สมัครใจเขารวมพัฒนา 2. ทุกคนตองใหความรวมมือ
ในการดําเนินกิจกรรม 

 46. โครงการ : บานหวยแหยง สืบสานภูมิปญญา 

เกิดอยางไร รูปแบบไหน หรือเปนอยางไร 

 47. โครงการ : ขาวยาโค ขาวอาซูรอ สองศาสนาสานสัมพันธที่บานยวนแหล 

1 เกิดกลุมสภาผูนํ้าในชุมชน เพื่อรวมพลังกันมีการปรุชุมทุก วันอาทิตยที่สาม ของ
ทุกเดือนเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีของคนในชุมชน และพูดคุยถึงปญหาตางๆ ใน
ชุมชนและรวมกันหาแนวทางแกไข 2 เกิดกลุมเยาชน เพื่อสนับสนุนการทํางาน
ของสภาผูนํ้า 3 เกิดกลุมสวัดดิการชุมชนเพื่อใหคนในชุมชนมารวมกันออมเงิน
เพื่ออนาคน และหากมีสวนของกําไรสวนหน่ีงจะนํ้าไปบริจาคแกผูยากไรในชุมชน 
โดยมติของที่ประชุม 

 48. โครงการ : เกษตรอินทรียบานปลักจอกเสริมรายได 

สมาชิกผูเขารวมโครงการตกลงรวมกันที่จะไมใชยาฆาแมลงในการปลูกพืชผักทั้ง
บริโภคในครัวเรือนและปลูกเพื่อจําหนายเปนรายไดเสริมจัดใหมีการติดตามการ
ปลูกพืชผักปลอดสารพิษการทําสารไลแมลงนํ้าหมักชีวภาพ ของสมาชิกหลังการ
ประชุมประชาคมประจําเดือนทุกครั้งมีการทําปุยหมักชีวภาพจากเศษวัสดุใน



ครัวเรือนทุกครัวเรือน 

 49. โครงการ : เกษตรอินทรียสรางรายไดบานในหัน 

มีการกําหนดกติการวมกันในการทําบัญชีครัวเรือน โดยกําหนดใหมีการประเมิน
การบันทึกบัญชีครัวเรือนทุก 3 เดือนเพื่อไดรับรูรายไดรายจายสรุปเปนภาพรวม
ของหมูบาน 

 50. โครงการ : ชุมชนปลอดสารพิษตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงบานในโคระ 

1.คนที่เขารวมโครงการ ลดการใชสารเคมีในชีวิตประจําวัน โดยใชปุยอินทรียใน
การปลูกผัก 2.การทําบัญชีครัวเรือนของผูเขารวมโครงการ จะตองมาประเมิน 3 
เดือนตอครั้ง 

 51. โครงการ : ผักปญญาออนสรางสุขบานแขก 

มีการกําหนดกติการวมกันวาคนที่เขารวมโครงการจะตองใชปุยอินทรีย ตองมีการ
ทําบัญชีครัวเรือนโดยกําหนดมีการประเมินการบันทึกบัญชีครัวเรือนทุก 3 เดือน 

 52. โครงการ : สองขางทางสรางรายได บานตีนคลอง 

กฎกติกา ชุมชน ในการลด ละ เลิกการใชสารเคมีในชุมชน ตามปายรณรงค
โครงการ 

 53. โครงการ : บานโปนปลอดสารพิษดวยวิถีชีวิตพอเพียง 

1. เกิดกฎกติกาในชุมชน เรื่องลด ละเลิกการใชสารสารเคมีในชุมชน โดยใชปาย
รณรงค *ปายบานโปนปลอดสารพิษดวยวิถีชีวิต พอพียง 

 54.โครงการ : เกษตรอินทรียเพิ่มรายไดสงเสริมสุขภาพบานคลองตูก 

ประกาศนํ้ามาใช 

 55. โครงการ : รูเร็ว รูไว จัดการภัยพิบัติ บานปลายทับใหม 

มีกติกาชุมชนในการจัดการภัยพิบัติ 

 56. โครงการ : เยาวชนรวมใจอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นบานควนเกาะจันทร 

เชิงปริมาณ 1. เกิดกติกาชุมชนในการเฝาระวังและจัดการเม่ือเกิดภัยพิบัติ 2 เกิด
ระเบียบการเบิกจายเงินกองทุนสวัสดิการภัยพิบัติ เชิงคุณภาพ คนในชุมชนคลาย
ความเครียดเม่ือเกิดภัยพิบัติ สามารถรับความชวยเหลือเบื้องตนจากกองทุนภัย
พิบัติได 

 57. โครงการ : รวมสรางชุมชนใหนาอยูบานหัวหินปลอดขยะ 

เชิงปริมาณ มีขอตกลงการจัดการขยะบานหัวหิน จํานวน 1 ฉบับ เชิงคุณภาพ 
ชุมชนมีกติกาในการจัดการคัดแยกขยะในครัวเรือน 

 58. โครงการ : Green Food- Green market ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบาน
หนองจิก 

เชิงปริมาณ มีมาตรการการบริโภคผักปลอดสารพิษในกลุมเขารวมโครงการ 
จํานวน 1 ชุด เชิงคุณภาพ ชุมชนใหความใสใจในการบริโภคผักปลอดสารพิษ 

 

59. โครงการ : การจัดการทรัพยากรปาชายเลน บานเขาทอง unseen อาวทา



เลน 

เชิงปริมาณ มีกติกาชุมชนในการจัดการปาชายเลน เชิงคุณภาพ ชุมชนใหความใส
ในในการจัดการทรัพยากรปาชายเลน 

 60. โครงการ : คนบานควน รวมใจ ลงมือ ลดนักเสพหนาใหมในชุมชน 

กติกาชุมชนดานเด็กและเยาวชน 

 61. โครงการ : เยาวชนคนแป-ระใตสามัคคี ทําดีเพื่อชุมชน 

การทํางานเพื่อใหเกิดกติกาชุมชนดานเด็กและเยาวชน 

 62. โครงการ : บานควนหนองหงสเรียนรูการลดหน้ีดวยวิถีพอเพียง 

1.มีการวางแผนการทํางาน 2.ผูรวมกิจกรรมตองชวยกันทําและแบงปนซ่ึงกันและ
กัน 3.ผูรวมกิจกรรมตองพูดคุยปรึกษาหารือกัน ไมเอารัดเอาเปรียบกัน 

 63. โครงการ : บานปากบางจัดการขยะ สูชุมชนปลอดสารพิษ 

1.ในหมูบานเกิดกฎ กติกา ชุมชน และประกาศใชภายในหมูบานอยางเครงครัด 

 64. โครงการ : ครัวเรือนสะอาดชุมชนปลอดขยะ หมูที 2 บานสะพานเคียน 

1.ชาวสะพานเคียนรวมใจคัดแยกขยะในครัวเรือน 2.ชาวสะพานเคียนรวมใจหิ้ว
ตะกราหรือถุงผาไปตลาดเพื่อลดการใชถุงพลาสติก 3.ชาวสะพานเคียนลดการใช
ถุงพลาสติกในชุมชน 4.ชาวสะพานเคียนรวมใจงดใชโฟมในชุมชน 5.ชาวสะพาน
เคียนรวมใจพัฒนาชุมชนทุกวันศุกร 

 65. โครงการ : โครงการเยาวชนคนสรางสุข บานนาเกาะไทร (ตอเน่ือง ป2) 

เชิงปริมาณ เกิดกติกากองทุนนาชาชุมชน 1 ชุด เชิงคุณภาพ เยาวชนมีการแบง
บทบาทหนาที่และการบริหารจัดการสวัสดิกากองทุนนาชา 

 66. โครงการ : สานใจคนสามวัย รวมสรางบานโคกเมืองใหนาอยูดวยวิถี
วัฒนธรรมชุมชน 

ในการประชุมหมูบาน ทุกครัวเรือนตองมีตัวแทนเขารวม หากมีครัวเรือนไหนที่
ขาดการมีสวนรวม จะไมมีสิทธิในการไดรับชวยเหลือจากทุนในชุมชน 

 67. โครงการ : คนเกาะขาม ใสใจสุขภาพ ดวยพืชผักสมุนไพร 

เกิดระเบียบการปฏิบัติของสภาแกนนํ้าในชุมชน 

 68. โครงการ : ชาวนาปลอดภัย ใสใจผูบริโภค บานหนองถวย 

มีกติกาชองกลุมผลิตอาหารปลอดภัย เชน การผลิตขาว ในชวงของขาวตั้งทองหาม
ใชสารเคมี เชน การฉีดพนยาฆาแมลงในสวนการปลูกผัก กอนจําหนายตองมีการ
ยินยอมใหกลุมมีการตรวจผลผลิต หากกรณีมีการตรวจพบสารตกคางของสารเคมี 
ตองหยุดจําหนายผลผลิตใหกับกลุม และใหมีการปรับเปล่ียนลดการใชสารเคมี 
กลุมถึงจะมีการรับซ้ือผลผลิตตอไป 

 69. โครงการ : ลดรายจาย เสริมรายไดชุมชนตนแบบวิถีพอเพียง บานหนองไม
แกน 

เกิดระเบียบการปฏิบัติของสภาแกนนํ้าในชุมชน 

 70. โครงการ : เศรษฐกิจพอเพียงดวยบัญชีครัวเรือนบานทาพรุ 



ครัวเรือนตามเปาหมายตองมีการออมเกิดขี้นมีความสะอาดถูกหลักอนามัย มี
ครอบครัวไมยุงกับยาเสพติด 

 71. โครงการ : หมูบานยุคใหมใสใจสุขภาวะ หมู 7บานนาขาใต 

เพื่อใหไดขอมูลสถานการณการใชสารเคมีในชุมชน -มีขอมูลที่สังเคราะหแลวมา
เปนแนวทางการทํางานได สรุปสังเคราะหขอมูลเบื้องตนและทราบถึงขอมูลของ
การใชสารเคมีในครัวเรือนในปจจุบัน สรุปผลการดําเนินงานพรอมรายงานผลการ
ดําเนินงาน กิจกรรมที่กําหนดไวในแผน 

 72. โครงการ : โรงเรียนรางสรางชีวิตบานทุงหนองควาย (ตอยอดป 2) 

มีกฎระเบียบเพิ่ม 3 กลุม และปฏิบัติรวมกันทําใหคนในชุมชนมีวินัยทางสังคมมาก
ขึ้น 

 73. โครงการ : กระจาดสานใจเครื่องแกงกูภัยเศรษฐกิจบานนาแยกเหนือ (ตอยอด
ป 2) 
1. การทําปุยหมัก เกิดกฎ กติกา คือ ชวยกันทําชวยกันใช จะเปนการนัดหมายวา
จะทําวันไหน เม่ือเตรียมวัตถุดิบพรอม ก็ใหชวยกันลงมือทําโดยนัดหมาย ชักชวน
กัน รวมไมรวมมือกันทํา 2. การทํากระจาด เน่ืองจากเปนความสํานึกหรือ
ตระหนักวา ผูที่ทําน้ันเปนผูที่ไดตอบแทนบุญคุณตายายหรือผูที่ลวงลับไปแลว จึง
ไมมีกฎตายตัว จึงเปนการแบงงานกันทําตามความรู ความสามารถ ความถนัดของ
แตละบุคคล 

 74. โครงการ : มัสยิดสราง เยาวชน สูชุมชนสโลวปาแตนาอยู 
กติกาชุมชน ชุมชนปลอดยาเสพติด 1. ชุมชนกําหนดกฎเกณฑวา “บานไหนคา
หรือเสพ จะตักเตือนโดยการเชิญมาคุยทั้งครอบครัวกับคณะกรรมการชุมชน แต
ถายังปฏิบัติอีก จะไมใหเขารวมกิจกรรมของชุมชน และขั้นสุดทายตัดความ
ชวยเหลือที่ชุมชนมีทุกประการ” แตขั้นตอนตางๆน้ันจะผานกระบวนการสภา
ชุมชนในการพิจารณา ขั้นตอนที่ 1 เรียกตัวบุคคลที่คาและเสพ และสังเกตุ
พฤติกรรม ขั้นตอนที่ 2 หากมีพฤติกรรม เชนเดิม จะเรียก ผูเสพ หรือผูคา พรอม
ครอบครัว เชิญมาคุย ขั้นตอนที่ 3 ถายังปฏิบัติอีก จะไมใหเขารวมกิจกรรมของ
ชุมชน และขั้นสุดทายตัดความชวยเหลือที่ชุมชนมีทุกประการ 

 75. โครงการ : คุณคาเด็กแว็นซ ที่บานปากคลองวัดแดง(ตอยอดป2) 

1.ใสหมวกกันน็อคเม่ือขับรถมอเตอรไซตทุกครั้ง 2.ไมขับรถยอนสอน 3.สถานที่
ประชุมเปนสถานที่ปลอดบุหรี่ 

 76. โครงการ : วัด ชุมชน รวมจัดการทุนที่บานทองพูน (ตอยอดป 2) 

1.ใหคนที่เขารวมกรรมนํ้าวัสดุ ในการทําปุยหมักมารวมกันทําปุยหมัก 2.ทุก
ครัวเรือนใหปลูกผักกินเองที่บาน ครัวเรือนละ 5 ชนิด 3.สถานที่ประชุมเปน
สถานที่ปลอดบุหรี่ 4. 

 77. โครงการ : คลังอาหารบานดอนโรง(ตอยอดป 2) 

เกิดกติกาชุมชนจากการประชุม 1.ถามีการขาดประชุมเกิน 4 ครั้งจะถือวาขาดการ
เปนสมาชิกประจํากลุม 2.คนที่เปนสมาชิกกลุม ถาเอาวัสดุมาใหกับทางกลุมและ
รวมทํากิจกรรมก็ใหสามารถนํ้าไปใชไดโดยไมตองซ้ือจากกลุม 3.คนที่ไมใชสมาชิก
กลุม จะตองซ้ือสินคาเพื่อนํ้าเงินมาเปนสวัสดิการชุมชน เกิดอยางไร รูปแบบไหน 
หรือเปนอยางไร 4.ในที่ประชุมจะรวมกันรณรงคลดละเลิกบุหรี่โดยสถานที่ประชุม



จะเปนที่งดสูบบุหรี่ 

 78. โครงการ : ภูมิปญญา เพิ่มรายได สรางสุขที่บานยางในลุม (ตอยอดป 2) 

1)ใหทุกครัวเรือนที่เขารวมกิจกรรมใหนํ้าเอาขยะในครัวเรือนมาทํานํ้าหมักชีวภาพ 
2)ทุกครัวเรือนปลูกพืชผักสมุนไพรกินเองอยางนอย 5 ชนิด 3)ทุกครัวเรือนที่เขา
รวมตองมีรังผ้ึงโพรง 

 79. โครงการ : ปนตงสรางสุขบานส่ีแยกวัดโหนด (ตอยอดป 2) 

1. กําหนดการในการฝกซอมและการเรียนรูปนตงของเด็กและเยาวชน ในชวง
ระยะเวลาวาง เสาร-อาทิตย 2. ระยะเวลาในการเรียนรูปนตง ในชวงเวลา 13.00-
16.00 น. 

 80. โครงการ : ทุนชุมชนสรางรายไดบานสวนขัน (ตอยอดป 2) 

1.ทุกในครัวเรือนตองปลูกพืชสมุนไพรครัวเรือนละ 5ชนิด 2.ทุกครัวเรือนตองมี
เห็ดนางฟาครัวเรือนละอยางนอย 10 กอน 3.ทุกครัวเรือนตองมีปุยนํ้าหมัก 1
กระสอบ 

 81. โครงการ : การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูชุมชนบานคลองขนาน (ตอเน่ือง ป
2) 

เชิงปริมาณ มีเวทีการพูดคุยในการจัดการขยะในชุมชน 5 ครั้ง เชิงคุณภาพ ชุมชน
ใหความใสใจในการจัดการขยะเพิ่มขึ้น 

 82. โครงการ : ศูนยเรียนรูนาอินทรียที่บานโคกแยม (ตอเน่ือง) 

กติกาของกลุมทํานาอินทรียที่จะไมใชสารเคมีในการทํานา ไมใชปุยเคมีในการทํา
นา และสมาชิกลุมจะตองขายขาวที่ไดใหกับกลุมตามจํานวนที่กําหนดเพื่อทําเปน
ขาวสารบรรจุถุงขายในชุมชน 

 83. โครงการ : นาอินทรียคืนวิถีคนไทรงาม (ตอเน่ือง) 

- มีขอตกลงในการผลิตขาวที่ปลอดภัย - ขยายพื้นที่ปลอดบุหรี่ในชุมชน จํานวน 2 
แหงคือ สถานที่ประชุมและสถานที่จัดกิจกรรม 

 84. โครงการ : สรางครัวคนหวยยวนดวยธนาคารริมคลอง (ตอเน่ือง) 

มีกฎกติกาในดูแลปาที่ยังคงบังคับใชมาอยางตอเน่ือง 

 85. โครงการ : เยาวชนคนสองปาก ศึกษาราก เรียนรูจากชุมชน(ตอเน่ืองป2) 

กติกาชุมชนดานเด็กและเยาวชน 

 86. โครงการ : เยาวชนนาโตะขุน คนรุนใหม ใสใจจัดการขยะ (ตอเน่ือง ป 2) 

กติกาชุมชนดานการจัดการขยะ 

 87. โครงการ : เซเวน ภูมิปญญา สรางสุขสองฝงคลองบานบางไทร (ตอยอดป2) 

สลับหมุนเวียนดูแลแมนํ้าลําคลอง 3 เดือนตอ 1 ครั้งและตนไมที่ปลุกในสวนภูมิ
ปญญาของหมูบาน 

 88. โครงการ : รวมสรางชุมชนใหนาอยูบานหวยลึก จัดการขยะชุมชน 

เชิงปริมาณ มีระเบียบธนาคารขยะ 1 ชุด เชิงคุณภาพ ชุมชนรวมกันดําเนินการ
ธนาคารขยะ 



 

2) เกิดกลไก ระบบ หรือโครงสรางชุมชนท่ีพัฒนาขึ้นใหม 
จํานวน 121 พ้ืนท่ี 

 1. โครงการ : ทบทวนปลดหน้ีคนหมู 4 บานหนาเขา 

มีสภาผูนําที่มาจากกลุมบาน กลุมอาชีพ ผูทรงคุณวุฒิรวมกับคณะกรรมการมูบาน 
และมีการประชุมทุกเดือนเพื่อการจัดการชุมนและรวมบริหารหารโครงการ 

 2. โครงการ : ตูเย็นขางเรินบานชายควน 

มีการใชสภาฯบริหารโครงการและบริหารชุมชนไดตามที่กําหนดไว 

 3. โครงการ : รวมใจแกไขปญหาขยะในชุมชุนบานตูล 

เริ่มเห็นการกอตัวของสภาฯคาดวานาจะใชในการบริหารจัดการชุมชนโดยรูปแบบ
น้ีได 

 4. โครงการ : คนทายูงปลูกปาในนาสหาย 

- เกิดกลไกสภาผูนํ้าจํานวน 35 คน - เกิดชุดลาดตระเวนเฝาระวังปาไม จํานวน 
15 คน - เกิดแกนนํ้าอาสาสมัครเด็กเยาวชนพิทักษปา จํานวน 15 คน 

 5. โครงการ : รวมสรางสุขใหชุมชน ดวยการฟนเลบานคูขุด 

เกิดการพัฒนาองคกรชุมชนใหเปนนิติบุคคล คือสมาคมประมงทะเลสาบ อ.สทิพ
ระ เปนที่ยอมรับจากหนวยงาน และบุคคลภายนอกมีการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ สมาชิก โดยมีการประชุมพูดคุยเพื่อวางแผนการดําเนินงาน อยาง
นอยเดือนละครั้ง มีกลุมกองทุนหมุนเวียนไดชวยเหลือสมาชิกในชุมชน เชน 
กองทุนเครื่องมือประมง กองทุนสวัสดิการมีกองทุน และแผนปองกันรับมือภัย
พิบัติ เปนตน 

 6. โครงการ : รวมสรางสุข ดวยซ้ังกอที่บานทะเลนอก 

เกิดระบบกลไกการทํากิจกรรมอนุรักษฟนฟูทรัพยากรสัตวนํ้ารวมกัน เชน เม่ือมี
การทําซ้ังกอ(บานปลา) ทุกๆคนตองเขามารวมกันทําดวยความเสียสละเพื่ออาชีพ 
รายได ของชาวประมงทุกคน มีกลไกการบริหารกลุมออมทรัพย และกองทุน
ขาวสารบริการใหสมาชิกคนในชุมชน 

 7. โครงการ : รูจักจาย รูจักออม รวมสรางงานที่บานมวงเตี้ย 

มีสภาผูนํ้าที่มาจากกลุมบาน กลุมอาชีพ ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 9คน รวมกับ
คณะกรรมการมูบาน15คน รวมเปน 24คนและมีการประชุมทุกเดือนเพื่อการ
จัดการชุมนและรวมบริหารหารโครงการ 

 8. โครงการ : ชุมชนนาอยูฟนฟูทรัพยากร ส่ิงแวดลอมดี ที่บานพังสาย หมู 7 ต.กะ
ดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา 

เกิดกลไกการบริหารจัดการกลุมองคกรชุมชน เชน สมาคมประมงพื้นบานชายฝง
อาวไทย อ.สทิงพระ ตองมีการระดมทุนโดยชุมชน และภายนอก เพื่อเปนทุนใน
การชวยเหลือแกนนํ้า คนทํางานเพื่อสวนรวมอยางนอย 5-10 คน , มีแกนนํ้าเปน
ตนแบบในการรักษาส่ิงแวดลอม การปนจักรยานเพื่อสุขภาพ จํานวน 1 คน คือ 
นายวิรัตนเอียดประดิษฐ 



 9. โครงการ : ลดรายจาย เพิ่มรายไดใหคนสํานักกอ 

มีสภาผูนํ้าที่มาจากกลุมบาน กลุมอาชีพ ผูทรงคุณวุฒิรวมกับคณะกรรมการมูบาน
จํานวน 27คน และมีการประชุมทุกเดือนเพื่อการจัดการชุมนและรวมบริหารหาร
โครงการ 

 10. โครงการ : รวมใจคืนสุขบานเกาะเหรียง 

- เกิดกลไกสภาผูนํ้าขับเคล่ือนงานทําใหหมูบานนาอยู ปฏิบัติการลดรายจาย เพิ่ม
รายได 

 11. โครงการ : เกษตรสีเขียวบานคลองลําหลิง 

เกิดสภาชุมชนกลไกขับเคล่ือนการทํางานของชุมชนมีกระบวนการทํางานแบบมี
สวนรวม 

 12. โครงการ : เกษตรอินทรียบนความพอเพียง บานสหกรณ 

เกิดการใชสภาในการบริหารจัดการโครงการ 

 13. โครงการ : อยูดี กินดี มีสุข บานทุงโตะหยะ 

เกิดสภาหมูบาน 

 14. โครงการ : สรางหลาด(ตลาด)ในหวยที่บานหวยไมไผ 

- มีกลไกสภาผูนํ้า ที่มาจากตัวแทนครัวเรือน แกนนํ้า ผูนํ้า ที่ครอบคลุมจากองคกร
ที่มีอยูในชุมชน เขามาขับเคล่ือน บริหารจัดการชุมชนรวมกัน - เกิดครัวเรือนนํ้า
รองการผลิตอาหารปลอดภัย - มีชุดเฝาระวังอาหารปลอดภัยในชุมชน โดยเนน
อาสาสมัครสาธารณสุขปประจําหมูบาน (อสม.) เปนหลัก 

 15. โครงการ : ชุมชนเสาธงทองผักสวนครัวปลอดสารพิษขยะมีชีวิตรวมคิดรวมทํา 

สภาผูนํ้า ขับเคล่ือนโครงการ รวมกับ กรรมการชุมชนและกรรมการโครงการ 

 16. โครงการ : ฝายก้ันขยะคืนชีวิตชุมชนบางฉนาก 

ทีมสภาผูนํ้าชุมชน ขับเคล่ือน กรรมการโครงการ และภาคีเครือขาย อสม. ปราชญ 
และสมาชิกชุมชนที่มีจิตอาสา กลุมเยาวชนจิตอาสา เทศบาลเมืองปากพนังดาน
การสนับสนุน สถานที่ อุปกรณ เรือ เก็บขยะ 

 17. โครงการ : โรงเรียนสรางสุข สูเศรษฐกิจ คืนวิถึชีวิตบานทองลาน 

สมาชิกคนใดที่ไดรับการสนับสนุนจากโครงการแลวนํ้าไปปฏิบัติจริงทาง
คณะกรรมการลงติดตามประเมินผลแลวมีการเปล่ียนแปลงทางเราจะมีรางวัลให
เพื่อเปนกําลงใจใหแกผูที่ปฏิบัติจริง 

 18. โครงการ : พัฒนาบานบางคูใหอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน 

สภาผูนํ้าขับเคล่ือนโครงการ โดยการราวมกลุมระหวา กรรมการหมูบาน และ
กรรมการโครงการ และสมาชิกครัวเรือนที่เขารวมโครงการ อบต. กศน. รพ.สต. 
เปนภาคีสนับสนุนดาน วิชาการ วิทยากร 

 19. โครงการ : บานดอนจิกพัฒนาเพื่อสงเสริมอาชีพ 

1 เกิดกลุมปลูกพริกขึ้นมา เปนการรวมกลุมขึ้นมาใหม จากการตางคนตางปลูก 2 
จากการทําบัญชีครัวเรือน จากคนทําไมเปน พัฒนาไดทําเปน 3 ทําใหเกิดการออม



ขึ้นในเด็ก 

 20. โครงการ : คืนธรรมชาติบานทาใหญสูตนแบบชุมชนเกษตรอินทรีย 

กลุมอาสาอนุรักษพันธุปลา พันธุไมพื้นบาน 

 21. โครงการ : กระจาดเดือนสิบรวมใจเฉลิมพระชนม 60พรรษาสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาที่ บานทุงจูด 

ใหชุมชนรวมกันกําหนด ขั้นตอน ขอตกลง ในการจัดประเพณี "กระจาด" เพื่อ
ถวายแกสมเด็จพระเทพฯ และใหมีการสืบสานขั้นตอนที่รวมกําหนดในปตอๆไป 
เปดเวที ใหชุมชนรับทราบขอมูลจาการสํารวจความสุขของครัวเรือนเกษตรกร 
ขอมูลผูมีภูมิรูแตละดาน ขอมูลผูที่ตองการอนุรักษการทํากระจาดดั้งเดิม การทํา
กระจาดประยุกต ขอมูลแจงความประสงคที่จะเขารวมกิจกรรม ใหชุมชนรวมกัน
กําหนดขั้นตอน วิธีดําเนินการ ทําพิธีสมโภชกระจาด 

 22. โครงการ : ผักสวนครัวปลอดสารเคมี วิถีบานทาชาง 

1.มีการแบงโซนกลุมเปน4โซน โดยมีคณะกรรมการโซนเพื่อการติดตามและ
ขับเคล่ือนกิจกรรม 2.มีการติดตามและประเมินกิจกรรมเปนระยะโดย
คณะกรรมการโครงการ 

 23. โครงการ : ตํารับอาหารเปนยา ณ บานนาพา 

-ใชการสํารวจพืชพื้นบานที่มีสรรพคุณเปนยา ตํารับอาหารเปนยา เพื่อสรางความ
สนใจใหชุมชน -เรียนรูมิติการดูแลสุขภาพดวยพืชพื้นบาน ปลอดสารเคมี เพื่อ
อาหาร ตํารับอาหาร และขนม ฟนฟูบัญชีครัวเรือน -พัฒนาใหเกิดแปลงสาธิตพืช
พื้นบานทําอาหาร และขนมปลอดสารเคมีในรองสวน 4 แปลง -พัฒนาใหเกิดสภา
ผูนํ้า เขามาขับเคล่ือนกิจกรรม งาน และชวยแกปญหาอุปสรรคอ่ืนๆของหมูบาน 

 24. โครงการ : แกมลิงบานทรายเพชรลดภัยพิบัตินํ้าทวม 

-มีการประชุมชักชวนคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการปองกันและรับมือกับนํ้า
ทวม -มีแผนสํารองงบประมาณเพื่อชวยเหลือนํ้าทวม -มีศูนยการจัดการภัยพิบัติ
คอยชวยเหลือเม่ือเกิดนํ้าทวม -มีผูนํ้าแกนนํ้า/อาสาภัยพิบัติรวมกันเรียนรูการจัด
กิจกรรมในโครงการและนโยบายอ่ืนๆของหนวยงานของราชกการตางๆและพูดคุย
วิเคราะหเพื่อใหเกิดแนวทางชวยเหลือแกปญหาในชุมชน 

 25. โครงการ : ตลาดรวมใจปากทาซอง 

มีตลาดของชุมชน ที่บริหารโดยคณะกรรมการหมูบาน มีแหลงวัตถุดิบในหมูบาน
เอง ดีตอสุขภาะผูบริโภคไมใชสารเคมี และกําหนดใหพอคาตางหมูบานมารับซ้ือ
ผลผลิตที่น่ีเทาน้ัน 

 26. โครงการ : บานไทรทองชีวิตปลอดสารพิษวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

ในการจัดประชุมคณะกรรมการแตละเดือน จะเนนเขารวมประชุมพรอมกับการ
ประชุมประจําเดือนของหมูบาน เพื่อจะไดแจงแนวทางดําเนินกิจกรรมของ
โครงการฯ ใหชาวบานไดทราบอยางตอเน่ือง 

 27. โครงการ : เศรษฐกิจพอเพียงที่บานทุงหลอ 

- คนในชุมชนรวมกันคิด วิเคราะห แกปญหา ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน จากการ
รวมกันทํากิจกรรมและวางแผนการดําเนินกิจกรรม - หัวหนาโครงการ 



คณะกรรมการ และแกนนํ้าเขารวมประชุมประจําเดือนของหมูบานทุกเดือน 
พรอมช้ีแจงกิจกรรมโครงการที่จะทําอยางตอเน่ือง (เชน กิจกรรมทําปุยหมัก นํ้า
หมัก ปลูกผักริมรั้ว แลกเปล่ียนเรียนรู ประกวดผักสวนครัวปลอดสารพิษ) ให
ประชาชนในหมูบานไดรับทราบ 

 28. โครงการ : ชุมชนสามรอยกลา ใสใจสุขภาพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ป2 

เกิดฐานการเรียนรูเรื่องเห็ดแครงเพิ่มขึ้น 1 ฐาน ในชุมชน ใชเปนสถานที่เรียนรูการ
ประกอบอาชีพใหคนในและนอกชุมชน 

 29. โครงการ : รานคาคุณธรรมนํ้าวิถีเดิมลดสารเคมีบานปากลง 

ใชกลไกรานคาคุณธรรมนํ้าการเปล่ียนแปลง ลดการใชสารเคมี 

 30.โครงการ : นํ้าศาสตรพระราชา สรางสุขสูบานบางไทร 

1.ผูนํ้าชุมชนมีความสนใจและมอบหมายหนาที่ในการรับผิดชอบการทํางานของ
โครงการ 2.ชาวบานมีการนัดหมายในกลุมของการลงแขก 3.กลุมชาวบานและเด็ก
รวมกลุมกันทํางานแบบวิถีชิวิตแบบดั้งเดิม 

 31. โครงการ : กลวยไขบานลดสารเคมีบานพิตํา 

เปนองคกรเพื่อศึกษาเรียนรูเชนการสะกัดสมุนไพรไลแมลงเพื่อใชแทนสารเคมี 
เพื่อศึกษาเรียนรูการทําปุยหมักใชแทนปุยเคมี 

 32. โครงการ : ควนสูงนาอยู ครอบครัวสดใส หางไกลอบายมุข 

- สภาผูนําชุมชน 

 33. โครงการ : รวมสรางผลไมอินทรียจากสวนสมรมบานหวยพาน 

ใดเกิดกลุมผลไมปลอดสารเคมี กลุมปุยหมัก 

 34. โครงการ : ปลดหน้ีดวยวิถีพอเพียงบานคลองเล 

โครงสรางถูกปรับเปล่ียนเมือเกิดการถายทอดความรู เชนถายทอดใหแกคนที่เปน
สมาชิกในชุมชนที่ขยายเพิ่มมากขึ้น จาก 10 คน เปน 20 คน 

 35. โครงการ : บานโคกใหญรวมใจสงเสริมเกษตรอินทรีย ปลดหน้ีครอบครัว 

1.เกิดการประชุมกันขึ้นทุกๆเดือน 2.เกิดกลไกความรูความคิดที่สามารถให
ชาวบานสามารถนํ้าไปพัฒาและปลูกพืชที่ปลอดสารเคมีได 3. เกิดกระบวนการ
ประสิทธิภาพในการลดการใชสารเคมีและสามารถที่จะหันมาใชนํ้าหมักชีวภาพกัน
มากขึ้น 

 36. โครงการ : กินผักที่ปลูกและฮิญาบราคาถูกที่บานหลาแขก 

1เกิดกลไกสภาผูนํ้าติดตามและขับเคล่ือนกิจกรรมโครงการ 1 สภา 2.เกิดกลุม
แกนนํ้าการทําบัญชีครัวเรือน จํานวน9 คน 

 37. โครงการ : บานบางคุระพอเพียงหลีกเล่ียงสารเคมี 

เกิดสภาพแวดลอมหรือปจจัยทางสังคมที่เอ้ือตอสุขภาวะของคน จํานวน1 แหง วัด
บางคุระเปนสถานที่จัดกิจกรรมของชุมชน และกําหนดเปนที่เขตปลอดบุหรี่ของ
ชุมชน 



 38. โครงการ : กินดีมีสุข ณ บานเกาะรุง 

เกิดสภาพแวดลอมหรือปจจัยทางสังคมที่เอ้ือตอสุขภาวะของคน จํานวน1 แหง 

 39. โครงการ : มัคคุเทศนอยแหงเขาขุนพนม 

เกิดสภาพแวดลอมหรือปจจัยทางสังคมที่เอ้ือตอสุขภาวะของคน จํานวน2 แหง 1. 
พระตําหนักเมืองนคร 2. ถ้ําเขาขุนพนม 

 40. โครงการ : ปรับพื้นที่วางปลดหน้ีบานทามวง 

-มีคณะกรรมหลักและผูรับผิดชอบโครงการ 7 คน -สรางแกนนํ้าในชุมชม 15 คน -
แบงโซนพื้นที่รับผิดชอบ 4 โซน 4 กลุม -ประชุมคณะทํางานทุกเดือน -กําหนด
แผนการดําเนินงานลําดับดําเนินการ -ดําเนินงานตามวัตุประสงค 

 41. โครงการ : บานไสโคกเกาะ รวมใจลดภัยสารเคมีในชุมชน 

เกิดสภาพแวดลอมหรือปจจัยทางสังคมที่เอ้ือตอสุขภาวะของคน 1. ศาลาหมูบาน
เปนสถานที่ปลอดบุหรี่ ของชุมชน จํานวน1 แหง 2. งานประเพณีในชุมชนปลอด
เหลา วันมาฆบูชา จํานวน 1 งาน 

 42. โครงการ : เศรษฐกิจพอเพียงเล้ียงชีพไดบานทุงกระจูด 

เกิดสภาพแวดลอมหรือปจจัยทางสังคมที่เอ้ือตอสุขภาวะของคน สถานที่จัด
กิจกรรมของชุมชนจัดเปนสถานที่ปลอดบุหรี่ จํานวน 1 แหง 

 43. โครงการ : บานไสใหญรายไดดีชีวีมีสุข 

เกิดสภาพแวดลอมหรือปจจัยทางสังคมที่เอ้ือตอสุขภาวะของคน จํานวน1 แหง คือ
ศาลาหมูบานเปนสถานที่ปลอดบุหรี่ในชุมชน 

 44. โครงการ : บานหวยทรายขาว ชีวิตดี มีเศรษฐกิจพอเพียง 

เกิดสภาพแวดลอมหรือปจจัยทางสังคมที่เอ้ือตอสุขภาวะของคน จํานวน1 แหง
ศาลาหมูบานจัดเปนสถานที่ปลอดบุหรี่ 

 45. โครงการ : บานทาแหงปลอดโรค ปลดหน้ี ดวยวิถีพอเพียง 

1. เกิดกลไกโครงสรางชุมชนบานทาแหง เกิดสภาชุมชนบานทาแหง ขับเคล่ือน
การดําเนินงานกิจกรรมโครงการและกิจกรรมของชุนอยางตอเน่ืองการเกิด
สภาพแวดลอมหรือปจจัยทางสังคมที่เอ้ือตอสุขภาวะของคน องคกร ชุมชน ใน
พื้นที่ จํานวน1แหง 2. สภาชุมชนบานทาแหงเกิดขึ้นเกิดจาก กลุมเปาหมาย
คณะกรรมการหมูบานเดิมที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพใหเปนแกนนํ้า มาเปน
คณะกรรมการสภาชุมชน จํานวน 25คน และเกิดการทํากิจกรรมสรางเสริม
สุขภาพในพื้นที่ 3. เกิดแกนนํ้าที่มีบทบาทประสบความสําเร็จคือ โครงการสราง
แกนนํ้าในการออกกําลังกาย มีคณะกรรมการจํานวน 20 คน ประกอบดวยแกนนํ้า
ที่มาจาก คณะกรรมการหมูบาน จํานวน 3 คน แกนนํ้าออกําลังกานยมาจาก อสม. 
จํานวน 12คน และนอกน้ันเปนแกนนํ้าที่มาจากตัวแทนครัวเรือน และขาราชการ
ในพื้นที่ 

 46. โครงการ : คนปากเปยดสุขภาพดีดวยวิถีพอเพียง 

กลไกโครงสรางชุมชนบานปากเปยด หมูที่ 5 ตําบลนาแว อําเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราชจากการดําเนินงานรอบแรกเกิดสภาชุมบานปากเปยดขึ้น 
ขับเคล่ือนการดําเนินงานกิจกรรมโครงการและกิจกรรมของชุนอยางตอเน่ืองการ



เกิดสภาพแวดลอมหรือปจจัยทางสังคมที่เอ้ือตอสุขภาวะของคน องคกร ชุมชน ใน
พื้นที่ จํานวน1แหง คือสภาชุมชนบานปากเปยดโดยสภาพแวดลอมของสภาชุมชน
ที่เกิดขึ้นเกิดจาก กลุมเปาหมายคณะกรรมการหมูบานเดิมที่ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพใหเปนแกนนํ้า คณะกรรมการสภาชุมชน จํานวน 25คน และเกิดการทํา
กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพในพื้นที่และแกนนํ้ามีบทบาทในโครงการที่มีบทบาท
ประสบความสําเร็จคือ การสงเสริมใหครัวเรือนหันมากินผักปลอดสารพิษ เกิดกลม
เกษตรอินทรียมีสมาชิกจํานวน 30คน ประกอบดวยแกนนํ้าที่มาจาก 
คณะกรรมการหมูบานทั้งหมด 

 47. โครงการ : สุขสวรรค ที่ บานควนสวรรค 

เกิดสภาชุมชนบานควนสวรรค จํานวน 1คณะ มีสมาชิกสภา จํานวน 25คน มี
ระเบียบวาระและแผนการประชุมอยางตอเน่ืองทุกเดือน 

 48. โครงการ : อาชีพเสริมเพิ่มรายไดบานควนยูง 

1. เกิดกลไกโครงสรางชุมชนบานควนยูงเกิดสภาชุมชนบานควนยูง ขับเคล่ือนการ
ดําเนินงานกิจกรรมโครงการและกิจกรรมของชุนอยางตอเน่ืองการเกิด
สภาพแวดลอมหรือปจจัยทางสังคมที่เอ้ือตอสุขภาวะของคน องคกร ชุมชน ใน
พื้นที่ จํานวน1แหง 2. สภาชุมชนบานควนยูงเกิดขึ้นเกิดจาก กลุมเปาหมาย
คณะกรรมการหมูบานเดิมที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพใหเปนแกนนํ้า มาเปน
คณะกรรมการสภาชุมชน จํานวน 25คน และเกิดการทํากิจกรรมสรางเสริม
สุขภาพในพื้นที่ 3. เกิดแกนนํ้าที่มีบทบาทประสบความสําเร็จคือ โครงการสราง
แกนนํ้าในการออกกําลังกาย มีคณะกรรมการจํานวน 20 คน ประกอบดวยแกนนํ้า
ที่มาจาก คณะกรรมการหมูบาน จํานวน 10 คน แกนนํ้าออกําลังกานยมาจาก อส
ม. จํานวน 8คน และนอกน้ันเปนแกนนํ้าที่มาจากตัวแทนครัวเรือน และขาราชการ
ในพื้นที่ 

 49. โครงการ : สมุนไพรชวยสรางสามัคคีและลดหน้ี ที่บานไรเหนือ 

1.การทํางานมีภาคีรวมทํางานตั้งแตผูนํ้า อสม เยาวชน และประชาชน 2.มี
หนวยงานราชการมาเปนภาคี ไดแก รพสต.ไรเหนือ อบต.เขาขาว และมีกองทุน
สวัสดิการชุมชน กลุมออมทรัพย 

 50. โครงการ : บานสหกรณ เรียนรูวิธีลดหน้ีดวยวิถีพอเพียง 

เกิดการชักชวนยุยงสงเสริมแกนนํ้าในการปลูกพืชผสมผสานแบบปลอดภัยสูชุมชน
จากเม่ือกอนปลูกพืชเชิงเดียวและใชสารเคมีในการปลูกพืชเพื่อการบริโภคและสู
ตลาดในชุมชน 

 51. โครงการ : ผังฟารมลดรายจายที่บานทรายขาว 

1.การเรียนรูจะทํากันเปนกลุมสมาชิก ในกลมสมาชิกจะมีทั้งเยาวชน ประชาชน 
แกนนํ้าชุมชน โดยเรียนรูรวมกัน แลวทําอยางตอเน่ือง เชน การทํานํ้ายา
อเนกประสงค ปยหมักชีวภาพ นํ้าหมักชีวภาพ การทําบัญชีครัวเรือน โดยใชทุนใน
ชุมชน และมีการแลกเปล่ียนเรียนรุ เริ่มแรกใหมีการทําฐานเรียนรูที่บานแกนนํ้า 2.
มีหนวยวงานราชการ เขามารวมเปนพี่เล้ียง ไดแก รพสต.เขาขาวสหกรณเขาขาว
สหกรณนิคม สหกรณที่ดิน พัฒนาการอําเภอ มหาวิทยาลัยราชมงคงศรีวิชัย 

 52. โครงการ : คนเอาถานบานวัดโหนด 



เกิดกลไกของชุมชน โดยมีสภาผูนํ้า มีมัสยิดเปนศูนยกลาง ส่ิงที่พัฒนาขึ้นมาใหม 
คือมูลใสเดือนผักเพาะจากเมล็ดทานตะวัน 

 53. โครงการ : ยาเหลืองสูตรคุณยายที่บานกาโหใต 

มีหัวหนาสวนราชการในระดับอําเภอ เขามาเปนเครือขายการทํางาน มากระตุน
เสริมใหประชาชนไดเห็นความสําคัญ เห็นคุณคาของการใชยาเหลือง ประชาชน
เกิดความม่ันใจและมีความพรอมที่จะพัฒนาไปดวยกัน มีการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมที่เส่ียงและเพิ่มปจจัยที่เอ้ือตอการสรางเสริมสุขภาพ 

 54. โครงการ : บานหวยแหยง สืบสานภูมิปญญา 

1.การทํากิจกรรมในชุมชน เปนการทํากิจกรรมรวมกันระหวางวัย สงเสริมใหคนใน
ชุมชนใชเวลาวางใหเกิดประโยชนเพิ่มขึ้น 2.ทุกคนตองปฏิบัติตามกติกาและ
ขอตกลงลงรวมกันของกลุม 3.มีการจัดเวรยามและออกลาดตระเวณในหมูบาน
และดูแลความสงบในชุมชนโดยมีการแตงตั้งชุดชรบ.อปพร.อสตร จากชุมชนเขามา
มีสวนรวมและมีการประชาสัมพันธเม่ือมีการเกิดเหตุการณฉุกเฉินหรือเหตุดวน
เหตุราย ใหกับชุมชน 

 55. โครงการ : บานหวยแหยง สืบสานภูมิปญญา 

เกิดอยางไร รูปแบบไหน หรือเปนอยางไร 

 56. โครงการ : ขาวยาโค ขาวอาซูรอ สองศาสนาสานสัมพันธที่บานยวนแหล 

จากการพูดคุยในที่ประชุมทําใหเกิดความสัมพันธที่ดีในชุมชนจนเกิดกลุมการ
ทํางานตางๆ ในชุมชน ทําใหชุมชนมีความแข็มแข็งขึ้นมีอํานาจเรียกรองจาก
หนวยงานราชการมากขึ้นเชน เม่ือในชุมชนมีความเห็นวาตองการไฟทางใน
หมูบานเน่ืองจากไมมีแสงสวางในกลางคืนทําใหเกิดอันตรายบอยครั้งจึงทําการ
รวบรวมรายช่ือคนในชุมชนเพื่อยื่นคํารองใหกับทางเทศบาลตําบล จําสงผลใหเกิด
การทําไฟทางขึ้นมา 

 57. โครงการ : เกษตรอินทรียบานปลักจอกเสริมรายได 

มีสภาผูนํ้า20คนจัดใหมีการประชุมทุกเดือน และเขารวมประชุมประชาคมหมูบาน
โดยประธานนํ้าเสนอผลงานความเคล่ือนไหวและขอมูลขาวสารเก่ียวกับกิจกรรม
เกษตรอินทรียทั้งการผลิตและการตลาดจัดใหสมาชิกสภาผูนํ้าประจําคุมบานโดบ
แบงเปน3คุม ดูแลใหคําปรึกษารับทราบปญหานํ้าปญหาสูที่ประชุมสภาผูนํ้าและ
นํ้าเสนอตอที่ประชุมประชาคมหมูบาน 

 58. โครงการ : เกษตรอินทรียสรางรายไดบานในหัน 

มีสภาผูนํ้าจํานวน 18 คน ในการขับเคล่ือนการทํางานของโครงการและจัดการจัด
กิจกรรมอ่ืนๆ ของชุมชน มีโครงสรางชุมชนในการจัดการตามโครงการและแบง
โซนบานเปน 3โซน มีโซนบานเหนือ โซนบานกลาง และโซนบานใต เพื่อใหสะดวก
ตอการบริการจัดการ 

 59. โครงการ : ชุมชนปลอดสารพิษตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงบานในโคระ 

ไดมีกลุมแกนนํ้าในชุมชน เชน กลุม อสม. กลุมเยาวชนกลุมผูสูงอายุ เพื่อรวมกัน
แบงหนาที่ในการทํางานตามหนาที่เชน การหาคนเขารวมโครงการ อสม.เปนแกน
นํ้าหาคนมาเพื่อตรวจสุขภาพ หาสารเคมีตกคาง กลุมเยาวชนเปนตัวแทนฝกสอน



ทําบัญชีครัวเรือนใหคนในชุมชนกลุมผูสูงอายุ หันมาดูแลสุขภาพโดยการปน
จักรยานในการออกกําลังกาย 

 60. โครงการ : ผักปญญาออนสรางสุขบานแขก 

มีสภาผูนํ้าเกิดขึ้น20คนชวยกันขับเคล่ือนกิจกรรมในหมูบาน เกิดการประชุม
รวมกันทุกเดือนเพื่อรับฟงปญหาและหาแนวทางการแกไขปญหาเพื่อนํ้าไป
ปรับปรุง มีการแบงกลุมตามคุมบานเกิดขึ้น5คุมบานเพื่อการแบงงานติดตาม
ประเมินผลตามโครงการ มีปายประชาสัมพันธตารางปฏิทินของโครงการเพื่อใหทุก
คนไดรับรูตารางการดําเนินกิจกรรมของโครงการโดยไดติดตั้งไวที่ศาลาเฉลิมพระ
เกียรติของหมูบาน 

 61. โครงการ : สองขางทางสรางรายได บานตีนคลอง 

1. ประชุมคณะกรรมการโครงการ และกลุมสมาชิกครัวเรือน สรางกฎ กติกา
ชุมชนในการลด ละ เลิกการใชสารเคมีในชุมชน 2. ทําปายรณรงค จํานวน 5 ปาย 
ติดตามกลุมบาน ทุกกลุมบาน 3. มีแกนนํ้าของทุกกลุมบานเพื่อขับเคล่ือนและ
ติดตามงานในชุมชน 

 62. โครงการ : บานโปนปลอดสารพิษดวยวิถีชีวิตพอเพียง 

1.จัดปายรณรงค 6ปาย ติดรณรงค ใน 6กลุมบาน 2.มีแกนนํ้าแตละกลุมบานๆ 1 
คน เพื่อติดตามและขับเคล่ือนกิจกรรม 3.มีการประเมินทุก 2 เดือน 

 63. โครงการ : ชุมชนบานชะเอียนยิ้มไดดวยเศรษฐกิจพอเพียง 

กลไกโครงสรางชุมชนบานชะเอียน เกิดสภาชุนบานชะเอียน ขับเคล่ือนการ
ดําเนินงานกิจกรรมโครงการและกิจกรรมของชุนอยางตอเน่ืองการเกิด
สภาพแวดลอมหรือปจจัยทางสังคมที่เอ้ือตอสุขภาวะของคน องคกร ชุมชน ใน
พื้นที่ จํานวน1แหง คือสภาชุมชนบานชะเอียนโดยสภาพแวดลอมของสภาชุมชนที่
เกิดขึ้นเกิดจาก กลุมเปาหมายคณะกรรมการหมูบานเดิมที่ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพใหเปนแกนนํ้า คณะกรรมการสภาชุมชน จํานวน 25คน และเกิดการทํา
กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพในพื้นที่และแกนนํ้ามีบทบาทในโครงการที่มีบทบาท
ประสบความสําเร็จคือ โครงการสรางแกนนํ้าในการออกกําลังกาย และ รักษ
สุขภาพ จํานวน 35 คน ประกอบดวยแกนนํ้าที่มาจาก คณะกรรมการหมูบาน 
จํานวน 15คน แกนนํ้าออกําลังกายมาจาก อสม. จํานวน 12คน และนอกน้ันเปน
แกนนํ้าที่มาจากตัวแทนครัวเรือน และขาราชการในพื้นที่ 

 64. โครงการ : สายนํ้าสรางสุขณ บานทุงโชน 

กลไกโครงสรางชุมชนบานทุงโชน เกิดสภาชุมชนบานทุงโชนเปนการขับเคล่ือนการ
ดําเนินงานกิจกรรมโครงการและกิจกรรมของชุนอยางตอเน่ืองการเกิด
สภาพแวดลอมหรือปจจัยทางสังคมที่เอ้ือตอสุขภาวะของคน องคกร ชุมชน ใน
พื้นที่ จํานวน1แหง คือสภาชุมชนบานทุงโชนโดยสภาพแวดลอมของสภาชุมชนที่
เกิดขึ้นเกิดจาก กลุมเปาหมายคณะกรรมการหมูบานเดิมที่ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพใหเปนแกนนํ้า คณะกรรมการสภาชุมชน จํานวน 25คน และเกิดการทํา
กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพในพื้นที่และแกนนํ้ามีบทบาทในกิจกรรมที่มีบทบาท
ประสบความสําเร็จคือ กิจกรรมการสืบชะตาสายนํ้าบานทุงโชนและการสรางฝาย
มีชีวิต จํานวน 20 คน ประกอบดวยแกนนํ้าที่มาจาก คณะกรรมการหมูบาน 
จํานวน 10คน แกนนํ้าออกําลังกานยมาจาก อสม. จํานวน 10คน 



 65. โครงการ : เกษตรอินทรียเพิ่มรายไดสงเสริมสุขภาพบานคลองตูก 

1. มีการประชุมคณะกรรมการผูรับผิดชอบโครงการและคณะกรรมการบริหาร
ชุมชนจํานวน 6 ครั้ง 2. จัดตั้งสภาชุมชนบานคลองตูกมีสมาชิก จํานวน 25คน 3. 
มีการรวมมือกันออกแบบสรางเครื่องมือในการสํารวจหน้ีสินและวิธีการทํา
การเกษตรภาคครัวเรือน สํารวจขอมูลหน้ีครัวเรือน จํานวน 100 ครัว ในดานการ
ทําเกษตร ในหมูที่ 1 บานคลองตูกวิเคราะหขอมูลคืนขอมูลใหชุมชน 4. สรุป
รวบรวมขอมูลจัดประชุมช้ีแจง การคืนขอมูลการการทําการเกษตรหน้ีสิน และ
ขอมูลสุขภาพ จัดตั้งกลมเรียนรูเพื่อการเกษตรแบบอินทรีย บานคลองตูก หมูที่ 1 
ตําบลกะปาง 

 66. โครงการ : บานคันเบ็ดปลอดสารพิษดวยเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เกิดกลไกโครงสรางสภาชุมชนบานคันเบ็ด ขับเคล่ือนการดําเนินงานกิจกรรม
โครงการและกิจกรรมของชุนอยางตอเน่ืองการเกิดสภาพแวดลอมหรือปจจัยทาง
สังคมที่เอ้ือตอสุขภาวะของคน องคกร ชุมชน ในพื้นที่ จํานวน1แหง 2. สภาชุมชน
บานคันเบ็ดเกิดจากกลุมเปาหมายคณะกรรมการหมูบานเดิมที่ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพใหเปนแกนนํ้า มาเปนคณะกรรมการสภาชุมชน จํานวน 25คน และเกิด
การทํากิจกรรมสรางเสริมสุขภาพในพื้นที่ 3. เกิดแกนนํ้าที่มีบทบาทประสบ
ความสําเร็จคือ โครงการการเรียนรูเรื่องการใชสารเคมีโดยมีวัตถุประสงคที่ตั้งไว
เพื่อใหคนในชุมชนลดการใชสารเคมีโดยถายทอดกระบวนการคือครัวเรือนใน
ชุมชนมีแปลงปลูกผักกินเองที่เปนครู จํานวน 10ครัวเรือน เพื่อทําการเปนตนแบบ
ในการขยายตอเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูการใชสารเคมี วิธีการปองกัน โทษพิษ
ภัยของสารเคมีผลกระทบเกิดจากการใชสารเคมีไมถูกตอง จํานวน 100ครัวเรือน 

 67. โครงการ : รูเร็ว รูไว จัดการภัยพิบัติ บานปลายทับใหม 

เกิดสภาผูนํ้าชุมชนและคณะทํางานจัดการภัยพิบัติชุมชน เกิดคณะทํางานกองทุน
สวัสดิการชุมชนในการชวยเหลือเบื้องตนจากภัยพิบัติ 

 68. โครงการ : เยาวชนรวมใจอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นบานควนเกาะจันทร 

เชิงปริมาณ 1. สภาผูนํ้าที่มีองคประกอบของแกนนํ้าในการขับเคล่ือนการแกไข
ปญหาของชุมชนมีผูเขารวมประชุม 21 คน 2. มีประชุมพูดคุยอยางตอเน่ือง เปน
จํานวน 5 ครั้ง เชิงคุณภาพ สภาผูนํ้าไดมีการนํ้าเอาปญหาการเกิดภัยพิบัติของ
ชุมชนมาเขาในที่ประชุมวาที่ผานมาเกิดภัยพิบัติอะไรบางและมีแนวทางการ
แกปญหาอยางไร วางแผนวาจะทําอยางไรใหชาวบานเราพึงตนเองไดเม่ือเกิดภัย
พิบัติกอนที่ภาครัฐจะเขามาชวยเหลือ และวางแผนการเปดตัวโครงการรูเร็ว รูไว 
จัดการภัยพิบัติบานปลายทับใหม 

 69. โครงการ : รวมสรางชุมชนใหนาอยูบานหัวหินปลอดขยะ 

 ูเชิงปริมาณ มีสภาผูนํ้าชุมชนในการจัดการขยะชุมชนบานหัวหิน จํานวน 1 ชุด เชิง
คุณภาพ มีการจัดการขยะโดยชุมชนมีสวนรวม 

 70. โครงการ : Green Food- Green market ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบาน
หนองจิก 

เชิงปริมาณ มีสภาผูนํ้าการดําเนินงาน จํานวน 1 ชุด เชิงคุณภาพ ชุมชนใหความใส
ใจในการบริโภคผักปลอดสารพิษ 



 71. โครงการ : การจัดการทรัพยากรปาชายเลน บานเขาทอง unseen อาวทา
เลน 

เชิงปริมาณ .มีสภาผูนํ้าคณะทํางานอนุรักษปาชายเลน บานอาวทาเลน 1ชุด เชิง
คุณภาพ ชุมชนใหความสําคัญในการอนุรักษปาชายเลน และการจัดการทรัพยากร
ปาชายเลนของอาวทาเลน 

 72. โครงการ : ซีจันตุงฮาตี รวมพลอาบะ อาบี นํ้าชีวีดวยจริยธรรมแบบโคกทราย 

สภาผูนํ้าชุมชน สมาชิก 30 คน 

 73. โครงการ : ปลุกจิตสํานึกชุมชน คนปาเสม็ดอนุรักษปาชายเลน 

สภาผูนํ้าชุมชน สมาชิก 35 คน 

 74. โครงการ : บานไรทอน อนุรักษคลังปญญา นํ้าพาเศรษฐกิจพอเพียง 

สภาผูนํ้าชุมชน สมาชิก 30 คน 

 75. โครงการ : คนบานควน รวมใจ ลงมือ ลดนักเสพหนาใหมในชุมชน 

สภาผูนํ้าชุมชน สมาชิก 20 คน 

 76. โครงการ : สานชุมชน รวมพลเครือขาย สูเปาหมายบานซอย 10 วิถีพอเพียง 

สภาผูนํ้าชุมชน สมาชิก 40 คน 

 77. โครงการ : เปล่ียนชีวิต ปรับวิถี เพื่อชีวีที่พอเพียง บานหวยนํ้าดํา 

สภาผูนํ้าชุมชน สมาชิก 40 คน 

 78. โครงการ : รวมใจ สานสัมพันธ บานกุบังจามังเหนือ 

สภาผูนํ้าชุมชน สมาชิก 40 คน 

 79. โครงการ : เยาวชนคนแป-ระใตสามัคคี ทําดีเพื่อชุมชน 

สภาผูนํ้าชุมชน 

 80. โครงการ : เปดลานบานกําแพง ลด ละ เลิก เกมสออนไลน 

1.มีแกนนํ้าเยาวชน รวมทํางานในชุมชน 2.มีผูปกครอง เขามาสนับสนุนสงเสริม
เด็กที่ติดเกมส ชวยสอดสองดูแลใหคําปรึกษา ใหไปทํากิจกรรมอยางอ่ืนแทน เชน 
หางานใหเด็กทํา กระตุนการทํางานของเยาวชนในเขตเทศบาล 3.มีการรวมทีม
จัดการแขงขันกีฬาสามัคคีเด็กกลาแสดงออก กลาลงมือปฏิบัติจริง 4เด็กรูจักการ
รักษาเวลา ตรงตอเวลา มีการชักชวนเพื่อนๆมารวมกันทํากิจกรรม 5.เกิดสภาเด็ก
และเยาวชนในเขตเทศบาลตําบลกําแพง -ลด ละ เลิก เกมสออนไลน -เยาวชน
ปองกันเอดส -เยาวชนอาสาดูแลส่ิงแวดลอมในชุมชน 

 81. โครงการ : บานควนหนองหงสเรียนรูการลดหน้ีดวยวิถีพอเพียง 

เกิดการรวมกลุมเพื่อทํากิจกรรมการทํานํ้ายาเอนกประสงค การทําปุยหมัก การทํา
บัญชีครัวเรือน รายรับ รายจาย และสํารวจขอมูลชุมชน เพื่อตองการลดภาระ
หน้ีสินในครัวเรือน เกิดการรวมกลุมปลูกผักปลอดสารพิษอยางนอย 5 ชนิดตอ
ครัวเรือน และเหลือจากบริโภคในครัวเรือนก็นํ้าไปขาย สรางรายไดใหกับครัวเรือน 

 82. โครงการ : บานปากบางจัดการขยะ สูชุมชนปลอดสารพิษ 

1.เกิดสภาผูนํ้าเปนเครื่องมือหน่ึงในการขับเคล่ือนงานดานการพัฒนาหมูบานใหมี



ระเบียบ 

 83. โครงการ : ครัวเรือนสะอาดชุมชนปลอดขยะ หมูที 2 บานสะพานเคียน 

1. มีสภาผูนํ้าชุมชนเขมแข็ง 1 ชุด 2. ชุมชนมีฐานขอมูลเก่ียวกับเรื่องขยะ จํานวน 
1 ชุด 3. มีกลุมเยาวชนในการจัดเก็บขอมูล 

 84. โครงการ : หมูที่ 7 บานบูเกตยามูชีวิตดี วิถีพอเพียง 

มีสภาผูนํ้าผูนํ้าชุมชนจํานวน1 ชุดและมีการกําหนดบทบาทหนาทีในการ
ดําเนินงาน 

 85. โครงการ : พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงวัย สานสายใยสูชุมชน หมูที่ 10 บานคลอง
บาราเกตุ 

ชมรมผูสูงอายุ 

 86. โครงการ : โครงการเยาวชนคนสรางสุข บานนาเกาะไทร (ตอเน่ือง ป2) 

เชิงปริมาณ 1. มีสภาผูนํ้าและสภาผูนํ้าชุมชนบานนาเกาะไทร จํานวน 1 ชุด 2. 
เกิดกองทุนนํ้าชาบานนาเกาะไทร 1 กองทุน เชิงคุณภาพ เยาวชนบานนาเกาะไทร
มีสวนรวมในการบริหารจัดการกองทุน 

 87. โครงการ : โครงการยอนอดีตคืนความสุข 2 วิถีชุมชนสะพานมา 

เกิดกลไกคณะกรรมการสภาผูนํ้าจํานวน42คน 

 88. โครงการ : โครงการลาซังสรางสันติสุขบานเตราะแกนเช่ือมพี่นองสองศาสนา 

เกิดกลไกคระกรรมการสภาผูนํ้า 

 89. โครงการ : สือดังเบอรซาตู (รวมเปนหน่ึง) 

เกิดคณะกรรมการสภาผูนํ้า 

 90. โครงการ : กองปงสรางสุขบานกะลาพอตก 

เกิดกลไกคณะกรรมการสภาผูนํ้า 

 91. โครงการ : โครงการชุมชนกาแลแนสรางสุขดวยครอบครัววิถีศรัทธา 

เกิดโครงสรางคณะกรรมการสภาผูนํ้าชุมชน 

 92. โครงการ : โครงการ"อาหารของแมสรางพลังชุมชนปราแว" 

เกิดกลไกคณะกรรมการสภาผูนํ้าในการแกไขปญหาของชุมชน 

 93. โครงการ : สรางบานสรางปาบูโดใหนาอยู ม.7 บานเจาะกะพอใน 

โครงสรางคณะทํางานและกลไกคณะกรรมการสภาผูนํ้าในการแลกเปล่ียนเรียน
และแกปญหาของชุมชน 

 94. โครงการ : ซอยปลักควายเกษตรอินทรียวิถีพอเพียง 

เกิดทีมทํางานของชุมชนในรูปแบบสภาผูนํ้า จํานวน 22 คนมีการประชุมทุกเดือน
เพื่อการรายงานผล และวางแผนปฎิบัติงานซ่ึงเปนเรื่องใหมของชุมชน ซ่ึงจากเดิม
ชุมชนขาดกระบวนการพูดคุย หรือการทํากิจกรรมรวมกัน แตเม่ือมีกลไกสภาผูนํ้า
เกิดขึ้น ทําใหมีการประชาสัมพันธ การสงสาร ขอมูลตางๆใหคนในชุมชนไดรับรู 
และมีสวนรวมในการทํากิจกรรมที่ตนเองสนใจ 



 95. โครงการ : สานใจคนสามวัย รวมสรางบานโคกเมืองใหนาอยูดวยวิถี
วัฒนธรรมชุมชน 

เกิดสภาผูนํ้า จํานวน 40 คน เปนกลไกขับเคล่ือนในการดําเนินงานโครงการ และ
กิจกรรมอ่ืนของชุมชนคณะทํางานมีการประชุมรวมกําหนดแผนปฏิบัติงานรวมกัน 
มีการประชุมรายงานผลทุกเดือน 

 96. โครงการ : คนเกาะขาม ใสใจสุขภาพ ดวยพืชผักสมุนไพร 

เกิดสภาผูนํ้า จํานวน 30 คน เปนกลไกในการขับเคล่ือนโครงการ และกิจกรรมอ่ืน
ของชุมชน คณะทํางานมีการประชุมประจําเดือนและขับเคล่ือนงานโครงการให
เปนไปตามแผนที่ไดระบุไวในโครงการ 

 97. โครงการ : ชาวนาปลอดภัย ใสใจผูบริโภค บานหนองถวย 

เกิดสภาผูนํ้า จํานวน 40 คน เปนกลไกขับเคล่ือนการทํางานโครงการ และ
กิจกรรมอ่ืนของชุมชน คณะทํางานมีการวางแผนปฎิทินงานรวมกัน และมีการ
ประชุมทุกเดือน 

98. โครงการ : ลดรายจาย เสริมรายไดชุมชนตนแบบวิถีพอเพียง บานหนองไม
แกน 

เกิดสภาผูนํ้า จํานวน 30 คน เปนกลไกในการขับเคล่ือนโครงการ และกิจกรรมอ่ืน
ของชุมชน คณะทํางานมีการประชุมประจําเดือนและขับเคล่ือนงานโครงการให
เปนไปตามแผนที่ไดระบุไวในโครงการ 

 99. โครงการ : เศรษกิจพอเพียงดวยบัญชีครัวเรือนบานทาพรุ 

มีทีมสภาผุนํ้าคณะทํางานมีกลุมเกิดขึ้นมาจากแกนนํ้าในชุมชน 

 100. โครงการ : หมูบานยุคใหมใสใจสุขภาวะ หมู 7บานนาขาใต 

เพื่อใหไดขอมูลสถานการณการใชสารเคมีในชุมชน -มีขอมูลที่สังเคราะหแลวมา
เปนแนวทางการทํางานได สรุปสังเคราะหขอมูลเบื้องตนและทราบถึงขอมูลของ
การใชสารเคมีในครัวเรือนในปจจุบัน สรุปผลการดําเนินงานพรอมรายงานผลการ
ดําเนินงาน กิจกรรมที่กําหนดไวในแผน 

101. โครงการ : โรงเรียนรางสรางชีวิตบานทุงหนองควาย (ตอยอดป 2) 

เกิดสภาผูนํ้าที่จัดทําเวทีแลกเปล่ียนมากขึ้น เกิดกลุมวิสาหกิจชุมชนเพิ่มใหม 3 
กลุม 1) วิสาหกิจโรงสีขาวชุมชน 2) วิสาหกิจผลิตปุยหมักอินทรียชีวภาพ 3) 
วิสาหกิจการแปรรูปผลิตภัณฑยางพารา (ผลิตหมอนยางพารา) 

102. โครงการ : กระจาดสานใจเครื่องแกงกูภัยเศรษฐกิจบานนาแยกเหนือ (ตอ
ยอดป 2) 

1. การทํากระจาดโบราณ เปนการเปล่ียนโครงสรางดานอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น 
จากผูสูงอายุ สกลมวัยทํางานและกลมเด็ก 

103. โครงการ : รอยมือสรางวิถีชุมชนบานบางโกระ 

การเกิดกลไกคณะกรรมการสภาผูนํ้าจํานวน28คน 

104. โครงการ : สรางสุขคนบานปะโอ ชุมชนตนแบบวิถีเกษตรอินทรีย 

เกิดสภาผูนํ้า จํานวน 21 คน เปนกลไกในการขับเคล่ือนโครงการ และกิจกรรมอ่ืน



ของชุมชน คณะทํางานมีการประชุม รายงานผลการดําเนินงานทุกเดือน 

105. โครงการ : มัสยิดสราง เยาวชน สูชุมชนสโลวปาแตนาอยู 

ระบบและกลไกที่เกิดขึ้นในชุมชน 1. การระดมความคิด และการแกปญหาตางๆ
ในชุมชน ผานกระบวนสภาชุรอหมูบาน 2. การมีสวนรวมของทุกกลุมในชุมชน 3. 
ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และมติที่ประชุมถือวา ความตองการของชุมชน 

106. โครงการ : คุณคาเด็กแว็นซ ที่บานปากคลองวัดแดง(ตอยอดป2) 

1.มีสภาผูนํ้าชุมชน และมีการประชุมทุกเดือน 2.มีการนํ้ากลุมเยาวชนมารวมกัน
การทํากิจกรรมจากเม่ือกอนที่ไมไดมีเยาวชนมารวมกิจกรรม 

107. โครงการ : วัด ชุมชน รวมจัดการทุนที่บานทองพูน (ตอยอดป 2) 

1.เกิดสภาผูนํ้าในการรวมกันพัฒนาหมูบาน 2.เกิดกลุมปุยหมักขึ้น 3.วัดและชุมชน
ไดทํากิจกรรมรวมกันในการใชสถานม่ีของวัดในการทํากิจกรรม 

108. โครงการ : คลังอาหารบานดอนโรง(ตอยอดป 2) 

จากเม่ือกอนผูนํ้าชุมชนไมเคยใหความรวมมือแตเม่ือไดมีโครงการทําใหผูนํ้าชุมชน
มีความสนใจและชักชวนลูกบานมาเขารวมกิจกรรมดวย ชาวบานบางกลุม ไมเคย
เขารวมกิจกรรมไมเขารวมประชุมหันมาสนใจรวมกิจกรรมและสมัครเปนสมาชิก
กลุม -เกิดสภาผูนํ้า 30คน-ในการขับเคลือน พัฒนาหมุบาน 

109. โครงการ : ภูมิปญญา เพิ่มรายได สรางสุขที่บานยางในลุม (ตอยอดป 2) 

เกิดอยางไร รูปแบบไหน หรือเปนอยางไร 

110. โครงการ : ภูมิปญญา เพิ่มรายได สรางสุขที่บานยางในลุม (ตอยอดป 2) 

1)ใหความรูการทํานํ้าหมักและกลับไปทําที่บานครัวเรือนละ 1 ถัง 2)ใหความรู
เรื่องสมุนไพรและกลับไปปลูกที่บานครัวเรือนละ 5 ชนิด 3)ใหความรูเรื่องผ้ึงโพรง
ไทยและกลับไปทําที่บาน 1 รัง 

111. โครงการ : ปนตงสรางสุขบานส่ีแยกวัดโหนด (ตอยอดป 2) 

1. เกิดเปนหลักสูตรปนตงของชุมชน 2.เกิดการปรองดองระหวางครอบครัว และ
ชุมชน โดยผานกระบวนการของเครือขาย โดยมีตัวเช่ือมความปรองดองที่สําคัญ
คือ ปนตง 

112. โครงการ : ทุนชุมชนสรางรายไดบานสวนขัน (ตอยอดป 2) 

1.ใหความรูเก่ียวกับการปลูกพืชสมุนไพรและใหทุกครัวเรือนไปปลูกที่บาน 5 ชนิด 
2.ใหความรูเก่ียวกับการเพาะเห็ดนางฟาและใหทุกครัวเรือนไปทําที่บานอยางนอย 
10 กอน 3.ใหความรูเก่ียวกับการทําปุยหมักและใหไปทําที่บาน 1 กระสอบ 4.มี
กลุมปุยหมัก 

113. โครงการ : การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูชุมชนบานคลองขนาน (ตอเน่ือง ป
2) 

เชิงปริมาณ มีสภาผูนํ้าชุมชน 1 ชุด เชิงคุณภาพ ชุมชนใหความสนใจในการจัดการ
ขยะชุมชน 

114. โครงการ : ศูนยเรียนรูนาอินทรียที่บานโคกแยม (ตอเน่ือง) 

กลุมทํานาอินทรียบานโคกแยมมีคณะกรรมการกลุม 9 คนมีการจัดโครงสรางและ



แบงหนาที่ชัดเจน มีกิจกรรมของกลุมดังน้ี 1.ที่ไดผลิตขาวสารจากนาอินทรีย
จําหนายในชุมชนทั้งยังใชพื้นที่นาอินทรียเปนแหลงเรียนรูการทํานาใหกับกลุม
ผูสนใจในชุมชนและชุมชนใกลเคียง 2.กลุมตองผลิตขาวสําหรับเปนเมล็ดพันธไวใช
เองใหพอเพียง 

115. โครงการ : นาอินทรียคืนวิถีคนไทรงาม (ตอเน่ือง) 

- มีสภาผูนํ้าชุมชน จํานวน 45 คน โดยมีโครงสรางการบริหารจัดการชุมชนอยาง
ชัดเจนและมีการแบงบทบาทหนาที่ - มีการจัดพื้นที่เรียนรูการผลิตขาวปลอดภัย
ใหกับครัวเรือนนํ้ารองและคนในชุมชนจํานวน 3 ไร 3 แบบ คือ แปลงนาหวาน 
แปลงนาดํา และแปลงนาโยน 

116. โครงการ : สรางครัวคนหวยยวนดวยธนาคารริมคลอง (ตอเน่ือง) 

ชุดลาดตระเวนยังคงทําหนาที่ตอเน่ือง 

117. โครงการ : เม่ือเด็กกลวยเถื่อนสรางธนาคารฯที่บานทุงยูง(ตอเน่ือง) 

เกิดกลไกสภาหมูบาน จํานวน 30 คน สามารถจัดประชุมไดทุกเดือน สามารถใช
สภาในการบริหารจัดการโครงการ สวนบทบาทของสภาในการบริหารจัดการ
ชุมชนยังเห็นไมชัดเจนในขณะน้ี 

118. โครงการ : เยาวชนคนสองปาก ศึกษาราก เรียนรูจากชุมชน(ตอเน่ืองป2) 

สภาผูนํ้าชุมชน 

119. โครงการ : เยาวชนนาโตะขุน คนรุนใหม ใสใจจัดการขยะ (ตอเน่ือง ป 2) 

สภาผูนํ้าชุมชน 

120. โครงการ : เซเวน ภูมิปญญา สรางสุขสองฝงคลองบานบางไทร (ตอยอดป2) 

สมาชิกภายในหมูบานชวยกันดูแลแมนํ้าลําคลองและสวนภูมิปญญาของหมูบาน มี
ความสามัคคีมากขึ้น 

121. โครงการ : รวมสรางชุมชนใหนาอยูบานหวยลึก จัดการขยะชุมชน 

เชิงปริมาณ มีสภาผูนํ้าดําเนินการจัดการขยะ 1 ชุด เชิงคุณภาพ มีการรวมมือกัน
ในการจัดการขยะชุมชน ทําใหขยะในชุมชนลดลด 

 

 

3) เกิดตนแบบ พ้ืนท่ีเรียนรู หรือแหลงเรียนรูในระดับชุมชน 
จํานวน 85 พ้ืนท่ี 

 1. โครงการ : รักษปา รักษนํ้า รักษชีวิต ที่บานเขาปู 

เกิดรูปแบบการสรางฝายมีชีวิต จํานวน 1 จุด 

 2. โครงการ : ตูเย็นขางเรินบานชายควน 

ฐานกิจกรมทั้งสามฐานมีแนวโนมวาสามารถพัฒนายกระดับเปนแหลงเรียนรูได 

 3. โครงการ : คนทายูงปลูกปาในนาสหาย 

ปาตนนํ้าเขาแกวสามารถยกระดับขึ้นเปนแหลงเรียนรูในการบริหารจัดการปาตน



ได 

 4. โครงการ : รวมสรางสุขใหชุมชน ดวยการฟนเลบานคูขุด 

แพปลาชุมชนบานคูขุด เปนตนแบบศูนยเรียนรูของการทําธุรกิจชุมชนที่มีการ
บริหารจัดการที่ครอบคลุม ทั้งดานทรัพยากรพัฒนาศักยภาพ การจัดการกลุม
กองทุนฯกลุมสวัสดิการที่มีอยูใหเกิดความม่ันคงและยั่งยืน มีฐานขอมูลชุมชน 
ขอมูลสัตวนํ้า ขอมูลเขตอนุรักษ ฯลฯ ผลการดําเนินงานที่ผานมา ถึงปจจุบัน 

 5. โครงการ : สรางหลาด(ตลาด)ในหวยที่บานหวยไมไผ 

- มีแหลงเรียนรูเรื่องการผลิตอาหารปลอดภัย - มีแหลงเรียนรูเรื่องการเพิ่มพื้นที่
การผลิตอาหารการปลูกพืชรวมในสวนยาง - มีธนาคารพันธไม พันธพื้นบานของ
ชุมชน - มีศูนยเรียนรูการผลิตอาหารปลอดภัยในชุมชน โดยมีฐานการเรียนรู
จํานวน 5 ฐาน 

 6. โครงการ : ชุมชนเสาธงทองผักสวนครัวปลอดสารพิษขยะมีชีวิตรวมคิดรวมทํา 

เกิดตนแบบบัญชีครัวเรือน ไดแก นส.บังอร ชวยสมบัติ ตนแบบปลูกผัก นางวิไล 
นวลศรี นส.จินดา ทองนุม นางปรียา เจริญศรี นายอําพลดํารักษ 

 7. โครงการ : ฝายก้ันขยะคืนชีวิตชุมชนบางฉนาก 

คุณประเสริฐ ชูสุวรรณ ตนแบบดานการจัดการขยะ โดยการคัดแยกขยะในราน
ของชําเกิดรายได และประโยชนในครัวเรือน นายพวน เงินทอง นํ้าเศษอาหารไป
เล้ียงไก ซ่ึงเปนอาชีพเสริมได สท.วินัย เจริญสวัสดิ์ แปรรูปเศษอาหารตามรานคา 
ตางๆ ไปเล้ียงไก แพะ ลดรายจายจากการซ้ืออาหารสัตว 

 8. โครงการ : โรงเรียนสรางสุข สูเศรษฐกิจ คืนวิถึชีวิตบานทองลาน 

นายวิชาญ หนูเล็ก ไมสูบบุหรี่ ไมดื่มสุราเปนตนแบบใหแกคนในชุมชนและยัง
ประกอบอาชีพหลายดานทั้งดารการเล้ียงสัตว ดานเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

 9. โครงการ : พัฒนาบานบางคูใหอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน 

นาย สัมฤทธ์ิ เมืองบรรจง ตนแบบปลูกพืชปลอดสารพิษ ทั้งกินเอง และเหลือ
จําหนาย 

 10. โครงการ : บานดอนจิกพัฒนาเพื่อสงเสริมอาชีพ 

นาย ปภังกร จงไกรจักร ผูนํ้าเลิกเหลา และบุหรี่ เปนตัวอยางใหกับทุกๆคนใน
หมูบาน 

 11. โครงการ : คืนธรรมชาติบานทาใหญสูตนแบบชุมชนเกษตรอินทรีย 

เกิดแหลงเรียนรูเกษตรอินทรียตามวิถีชุมชนคนในอดีต 

 12. โครงการ : กระจาดเดือนสิบรวมใจเฉลิมพระชนม 60พรรษาสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาที่ บานทุงจูด 

ศาลาหมูบาน บานทุงจูดเปนศูนยกลางการเรียนรูของประชาชนทั้งในและนอก
พื้นที่ ซ่ึงจะมีเรื่องราวของประวัติศาสตรชุมชน ประวัติศาสตรการทํากระจาด
ดั้งเดิม และขนมคูกระจาดรวมอยูในศาลาอีกหน่ึงเรื่องราวที่ไดบันทึกไวใหเรียนรู
ตลอดสูรุนตอไป 

 13. โครงการ : ผักสวนครัวปลอดสารเคมี วิถีบานทาชาง 



1. มีตนแบบครัวเรือนปลูกผักปลอดสารเคมี 4 ครัวเรือน และสามารถถายทอด
ใหแกสมาชิกคนอ่ืนๆได 2.เกิดตนแบบการทํานํ้าหมักชีวภาพโดยใชนํ้าหมักจาก
หอยเชอรี่ และหอยโขง 1 ครัวเรือน 

 14. โครงการ : ตํารับอาหารเปนยา ณ บานนาพา 

เกิดแปลงสาธิตที่สามารถเรียนรูได ในโรงเรียนบานนาพา โดยมีการปลูกผักพืช
บานและปลอดสารพิษคือการปลูก ผักเขลียง โดยมีเด็ก จํานวน 20 คน เขารวม
โครงการ มีครัวเรือนตนแบบจํานวน 25 ครัวเรือนที่เปนตัวอยางและสามารถ
ชักชวนคนในกลุมอ่ืนๆมาเขารวมได 

 15. โครงการ : แกมลิงบานทรายเพชรลดภัยพิบัตินํ้าทวม 

-มีเปนหมูบานใหพื้นที่มาเรียนรูเรื่องการจัดการภัยพิบัติ 

 16. โครงการ : บานไทรทองชีวิตปลอดสารพิษวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

- ผูนํ้าชุมชนใหความสําคัญกับโครงการฯ โดยไดเขามาเปนแกนนํ้าในการรวบรวม
สมาชิก เพื่อจัดตั้งกลุมปุยหมัก ซ่ึงเดิมเคยเจอปญหาการขาดผูนํ้าที่มีคุณภาพ จน
ทําใหกลุมตองหยุดกิจกรรม - เกิดกลุมปุยหมัก - กลุมปุยหมักไดรับการสนับสนุน
จากภาคีเครือขาย โดยผูใหญบานเปนผูดําเนินเสนอโครงการ 

 17. โครงการ : เศรษฐกิจพอเพียงที่บานทุงหลอ 

- เกิดครัวเรือนตนแบบ 20 ครัวเรือน ในการทําบัญชีครัวเรือน 

 18. โครงการ : ชุมชนสามรอยกลา ใสใจสุขภาพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ป2 

1.เกิดตนแบบการเรียนรูของชุมชน ในการพึ่งพาตนเองจากการรวมกลุมกัน 2.
กระตุนในภาพรวม 

 19. โครงการ : รานคาคุณธรรมนํ้าวิถีเดิมลดสารเคมีบานปากลง 

แหลงเรียนรูกระบวนการชุมชนเพื่อใหเกิดความสามารถจัดการตนเองไดของชุมชน 

 20. โครงการ : นํ้าศาสตรพระราชา สรางสุขสูบานบางไทร 

1.เกิดการลดการใชสารเคมีลดลง 2.ชาวบานหันมารักสุขภาพในการใชพืชสมุนไพร
มากขึ้น 3.ปรับเปล่ียนสภาพพื้นที่บริเวณขางบานมาเปนแปลงผักปลอดสารพิษไว
กินเอง 4.แปลงสาธิต 10 แปลงหันมาใชเกษตรอินทรียและใชนํ้าหมักแทนสารเคมี
เพิ่มขึ้น 5.พื้นที่บานที่นํ้าทวมหันมาใชภาชนะที่เหลือใชมาปลูกผักไวกินเอง 

 21. โครงการ : กลวยไขบานลดสารเคมีบานพิตํา 

ทําสารกําจัดศัตรูพืชจากช่ือไตรโคเดอรมาร ทําสารไลแมลงจากสมุนไพรกล่ินฉุน 
รสขม ผสมสูตรของภูมิปญญาบานพิตํา 

 22. โครงการ : รวมสรางผลไมอินทรียจากสวนสมรมบานหวยพาน 

เกิดพื้นที่เรียนรูเรื่องสมุนไพรที่สํานักสงคถํ่าหลอด 

 23. โครงการ : ปลดหน้ีดวยวิถีพอเพียงบานคลองเล 

ส.อบต. สุรัตนวดี ชุมไชโย นางสมทรง สรรเพรชผูชวยผูใหญบาน สามารถ
ถายทอดความรูใหกับผูอ่ืนจนสามารถจัดตั้งเปนกลุมทําขนมกลวยรังนกบานคลอง



เล จะจดเปนวิสาหกิจชุมชนเพื่อเปนแหลงเรียนรูตอไป 

 24. โครงการ : บานโคกใหญรวมใจสงเสริมเกษตรอินทรีย ปลดหน้ีครอบครัว 

1.สภาพแวดลอมในพื้นเอ้ืออํานวยตอการทําแปลงเกษตรปลอดสารพิษ 2.ชุมชน
และสภาพพื้นที่มีความอุดมสมบูรณในการปลูกพืชแปลงผักการเกษตร 

 25. โครงการ : กินผักที่ปลูกและฮิญาบราคาถูกที่บานหลาแขก 

1.มีตนแบบแหลงเรียนรูดานการทําบัญชีครัวเรือน 9 ครัวเรือน และสามารถ
ถายทอดแกสมาชิกกลุมได 

 26. โครงการ : บานบางคุระพอเพียงหลีกเล่ียงสารเคมี 

กลุมเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพใหเปนแกนนํ้าในการจัดกิจกรรมสราง
เสริมสุขภาพในพื้นที่และแกนนํ้ามีบทบาทในการทําใหโครงการประสบผลสําเร็จ 
1. คณะกรรมการสภาผูนํ้าชุมชน มีบทบาทในการขับเคล่ือนในการจัดกิจกรรมทํา
ใหโครงการประสบผลสําเร็จ จํานวน 20 คน 2. อสม ทีมีบทบาทในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคและการออกกําลังกาย จํานวน 5 คน 3. ปราชญ
ชุมชนที่รวมจัดกระบวนการพัฒนาความคิด การเรียนรู โดยการจัดเวที่การ
แลกเปล่ียนเรียนรู จํานวน 5 คน 

 27. โครงการ : กินดีมีสุข ณ บานเกาะรุง 

กลุมเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพใหเปนแกนนํ้าในการจัดกิจกรรมสราง
เสริมสุขภาพในพื้นที่และแกนนํ้ามีบทบาทในการทําใหโครงการประสบผลสําเร็จ 
1. คณะกรรมการสภาผูนํ้าชุมชน มีบทบาทในการขับเคล่ือนในการจัดกิจกรรมทํา
ใหโครงการประสบผลสําเร็จ จํานวน 20 คน 2. อสม ทีมีบทบาทในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคและการออกกําลังกาย จํานวน 5 คน 3. เกิด
แกนนํ้าในการเปนตนแบบการดูแลสุขภาพ จํานวน 1 คน 4. แกนนํ้าการแปลง
เปล่ียนพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่จํานวน 1 คน 5. แกนนํ้าการทําเกษตรอินทรีลด
การใชสารเคมี จํานวน 1 คน 

 28. โครงการ : มัคคุเทศนอยแหงเขาขุนพนม 

กลุมเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพใหเปนแกนนํ้าในการจัดกิจกรรมสราง
เสริมสุขภาพในพื้นที่และแกนนํ้ามีบทบาทในการทําใหโครงการประสบผลสําเร็จ 
1. คณะกรรมการสภาผูนํ้าชุมชน มีบทบาทในการขับเคล่ือนในการจัดกิจกรรมทํา
ใหโครงการประสบผลสําเร็จ จํานวน 20 คน 2. อสม ทีมีบทบาทในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมลดปจจัยเส่ียงไมม่ัวสุมสารเสพติด จํานวน 5 คน 3. 
มัคคุเทศในชุมชนและครูที่รวมจัดกระบวนการพัฒนาความคิด การเรียนรู เปน
ตนแบบในการแลกเปล่ียนเรียนรู จํานวน 8 คน 

 29. โครงการ : ปรับพื้นที่วางปลดหน้ีบานทามวง 

-เกิดกลุมคนที่เปนคนตนแบบเพื่อเปนแกนนํ้าในการนํ้ารองปรับพื้นที่วางปลูกผัก
ปลอดสารพิษ 

 โครงการ : บานไสโคกเกาะ รวมใจลดภัยสารเคมีในชุมชน 

กลุมเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพใหเปนแกนนํ้าในการจัดกิจกรรมสราง
เสริมสุขภาพในพื้นที่และแกนนํ้ามีบทบาทในการทําใหโครงการประสบผลสําเร็จ 
1. คณะกรรมการสภาผูนํ้าชุมชน มีบทบาทในการขับเคล่ือนในการจัดกิจกรรมทํา



ใหโครงการประสบผลสําเร็จ จํานวน 20 คน 2. อสม ทีมีบทบาทในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคและการออกกําลังกาย จํานวน 5 คน 3. ปราชญ
ชุมชนที่รวมจัดกระบวนการพัฒนาความคิด การเรียนรู โดยการจัดเวทีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู จํานวน 5 คน 

 30. โครงการ : เศรษฐกิจพอเพียงเล้ียงชีพไดบานทุงกระจูด 

กลุมเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพใหเปนแกนนํ้าในการจัดกิจกรรมสราง
เสริมสุขภาพในพื้นที่และแกนนํ้ามีบทบาทในการทําใหโครงการประสบผลสําเร็จ 
1. คณะกรรมการสภาผูนํ้าชุมชน มีบทบาทในการขับเคล่ือนในการจัดกิจกรรมทํา
ใหโครงการประสบผลสําเร็จ จํานวน 20 คน 2. แกนนํ้า อสม ทีมีบทบาทในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคและการออกกําลังกาย จํานวน 7 คน 3. ปราชญ
ชุมชนที่รวมจัดกระบวนการพัฒนาความคิด การเรียนรู โดยการจัดเวทีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู จํานวน 2 คน 

 31. โครงการ : บานไสใหญรายไดดีชีวีมีสุข 

กลุมเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพใหเปนแกนนํ้าในการจัดกิจกรรมสราง
เสริมสุขภาพในพื้นที่และแกนนํ้ามีบทบาทในการทําใหโครงการประสบผลสําเร็จ 
1. คณะกรรมการสภาผูนํ้าชุมชน มีบทบาทในการขับเคล่ือนในการจัดกิจกรรมทํา
ใหโครงการประสบผลสําเร็จ จํานวน 20 คน 2. แกนนํ้าชุมชน ทีมีบทบาทในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค จํานวน 20 คน 3. ปราชญชุมชนที่รวมจัด
กระบวนการพัฒนาความคิด การเรียนรู โดยการจัดเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู 
จํานวน 2 คน 

 32. โครงการ : บานหวยทรายขาว ชีวิตดี มีเศรษฐกิจพอเพียง 

กลุมเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพใหเปนแกนนํ้าในการจัดกิจกรรมสราง
เสริมสุขภาพในพื้นที่และแกนนํ้ามีบทบาทในการทําใหโครงการประสบผลสําเร็จ 
1. คณะกรรมการสภาผูนํ้าชุมชน มีบทบาทในการขับเคล่ือนในการจัดกิจกรรมทํา
ใหโครงการประสบผลสําเร็จ จํานวน 20 คน 2. อสมและแกนนํ้า ทีมีบทบาทใน
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคและการลดการสูบบุหรี่ จํานวน 20 คน 3. มี
ครัวเรือนตนแบบในชุมชนที่รวมจัดกระบวนการพัฒนาความคิด การเรียนรู โดย
การจัดเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู จํานวน 2 คน 

 33. โครงการ : บานทาแหงปลอดโรค ปลดหน้ี ดวยวิถีพอเพียง 

1. การเกิดสภาพแวดลอมหรือปจจัยทางสังคมที่เอ้ือตอสุขภาวะของคนสําหรับ
พื้นที่ตนแบบการเรียนรู คือการเกิดกลมออกกําลังกายในชุมชนจํานวน 1 องคกร 
ชุมชน ในพื้นที่ จํานวน 1 แหง/พื้นที่รูปแบบสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นคือหลังจากที่
ไดมีการจัดประชุมหารือ จนสามารถจัดตั้งกลุมออกกําลังกายไดสําเร็จ โดยมี
คณะกรรมการแกนนํ้า จํานวน 5 คน ไดแก 1) นางจําเนียร สิทธิฤทธ์ิ 2) นางสาว
ฉลวย ประชุม 3) นางสมสุข เสนาธิบดี 4) นางฉวี วิรัช 5) นางสาวสาธิตา มะปริด 
มีหนาทีในการขับเคล่ือนกิจกรรมออกกําลังกายในชุมชนใหเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง
อยางนอยสัปดาหละ 3 วัน 2. เกิดกลุมเตนแอโรบิคขึ้นวันศุกร-เสาร-อาทิตย เวลา 
17.00-18.00 น. และไดกําหนดใหวันอาทิตยที่ 15 พฤศจิกายน 2558 เปนวัน
เริ่มตนกิจกรรมเตนแอโรบิคเพื่อสุขภาพของพี่นองบานทาแหง โดยมีนายโยธิน 
รอดเจริญ เปนวิทยากรนํ้าออกกําลังกายซ่ึงในกิจกรรมดังกลาวไดมีปาย
ประชาสัมพันธเชิญชวนใหพี่นองชุมชนใกลเคียงมารวมกิจกรรมดังกลาวดวย โดย



ไมเก็บคาบริการ และยังมีเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพใหบริการฟรี ทั้งน้ีทาง
คณะกรรมการโครงการและทางกลุมออกกําลังกายยังไดรวมกันหาแนวทางในการ
ดึงใหเยาวชนและชาวบานมารวมออกกําลังกายประเภทอ่ืน ๆ ในเวลาดังกลาวดวย 
เชน กีฬาเทเบิ้ลเทนนิส กีฬาฟุตบอล และออกกําลังกายโดยใชเครื่องออกกําลัง
กายของหมูบานถึงแมจะมีไมก่ีช้ินและมีสภาพไมคอยสมบูรณเทาใดก็ตาม ซ่ึง
ตอนทายของการประชุมไดเชิญวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญในการเตนแอโรบิคมา
แนะนํ้าวิธีการออกกําลังกาย "เตนแอโรบิคอยางไรจึงจะสงผลดีตอสุขภาพ" 
หลังจากน้ันก็ไดมีการรับประทานอาหารรวมกันอยางเปนกันเองฉันทพี่นอง ซ่ึงงบ
ในการจัดหาอาหารดังกลาวเปนความรวมมือกันของพี่นองบานทาแหง 

 34. โครงการ : คนปากเปยดสุขภาพดีดวยวิถีพอเพียง 

การเกิดสภาพแวดลอมหรือปจจัยทางสังคมที่เอ้ือตอสุขภาวะของคนสําหรับพื้นที่
ตนแบบการเรียนรู คือการปลูกและกินผักปลอดสารพิษ ปลอดสารเคมีในพื้นที่ 
จํานวน 1 แหง/พื้นที่รูปแบบสภาภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นคือหลังจากที่ไดมีการจัด
ประชุมหารือ ถึงหาทางออกในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว เกิด
แปลงผักปลอดสารพิษที่ทําเปนตัวอยางในระยะแรกจํานวน 3แปลงในชุมชน โดย
ใชพื้นที่เปลาวางเปนพื้นที่กลางในเรื่องของการจัดทํา และทําเปนแหลงเรียนรู
ใหกับครัวเรือนอีก 70ครัวเรือนในชุมชนเพื่อสงเสริมใหครัวเรือนปลูกผักกินเองใช
เอง 

 35. โครงการ : สุขสวรรค ที่ บานควนสวรรค 

อยูในระหวางการรวบรวม พื้นที่เรียนรูในชุมชน ประเด็นการเรียนรู และ รูปแบบ
การใหความรู สอดคลองกับวัตถุประสงคของชุมชนในการแกปญหาชุมชนในระยะ
ยาว 

 36. โครงการ : อาชีพเสริมเพิ่มรายไดบานควนยูง 

1. การเกิดสภาพแวดลอมหรือปจจัยทางสังคมที่เอ้ือตอสุขภาวะของคนสําหรับ
พื้นที่ตนแบบการเรียนรู คือเกิดสภาผูนํ้าที่มีกระบวนการบริหารจัดการของคนใน
ชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนใหนาอยูจํานวน 1 คณะ 2. องคกรชุมชนขับเคล่ือน
กิจกรรมและแกไขปญหาของชุมชนบานควนยูง ตําบลนาแว อําเภอฉวางอยางเปน
ประจําตอเน่ืองทุกเดือน 3. จัดทําราง แบบสอบถามเครื่องมือในการสํารวจขอมูล
เศรษฐกิจครัวเรือน จํานวน 100ชุดจากผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 50คน ได
รวมกันออกแบบการสรางเครื่องมือ และเรียนรูวิธีการและขั้นตอนการสราง
เครื่องมือเพื่อสํารวจเศรษฐกิจครัวเรือน เชนจดบันทึกรายรับ-รายจายของ
ครัวเรือน พรอมทั้งรับสมุดจดบันทึกรายรับรายจายครัวเรือน ผลลัพธ เกิดชุดการ
สํารวจขอมูลเศรษฐกิจชุมชน เพื่อนํ้ามาเปนเครื่องมือในการสํารวจขอมูลเศรษฐกิจ
ของครัวเรือนประกอบดวย ขอมูลครัวเรือน ที่ตั้ง บานเลขที่ จํานวนสมาชิก ที่
ทํางานได และสมาชิกอ่ืน ๆ รายรับของสมาชิกแตละคน/เดือนหมวดคาใชจาย 
คาอาหาร คาสาธารณูปโภค คาภาษีสังคม คาบุหรี่คาเหลา เฉล่ียคนตอเดือน เปน
เงินเทาไหร สรุปรายรับ- รายจายมีความสมดุลยสอดคลองกันอยางไร เพื่อ
เปาหมายใหครัวเรือนเกิดความตระหนัก ความรูในการวางแผนคาใชจายใน
ครัวเรือน 4. เพื่อเปนการสงเสริมตอยอดกิจกรรมและขยายพันธุพืชที่ปลูกแซมรอง
ยางเพื่อเปนการเพิ่มรายไดใหครัวเรือน 

 37. โครงการ : สมุนไพรชวยสรางสามัคคีและลดหน้ี ที่บานไรเหนือ 



นายประเสริฐ นุนสุวรรณ เปนครูเรื่องสมุนไพร 

 38. โครงการ : บานสหกรณ เรียนรูวิธีลดหน้ีดวยวิถีพอเพียง 

เกิดครอบครัวตนแบบในการเรียนรูเรื่องการทําปุยหมักแหง นํ้า มีบานนางจรรจิรา
เกตุแกวเรียนรูเกษตรผสมผสาน มีบานนางสมทรงไกรวงคเรียนรูการเล้ียงผ้ึง และ
การประมง มีบานนายบุญเรือนนาคพันธเรียนรูการทําบัญชีครัวเรือนบานนาง
วจินาหนูแกวการเล้ียงสัตวบานนายอภิวัฒคุมภัย 

 39. โครงการ : ผังฟารมลดรายจายที่บานทรายขาว 

นางเยาวภา คําแหง เปนตนแบบเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง คุณลุงวัยเปนตนแบบ
เศรษฐพอเพียงเรื่องดิน ครู กศน. อ.ณรงค รัตนมณี เปนตนแบบเรื่องบัญชี
ครัวเรือน นส.สุธิศา จันตง เปนตนแบบเรื่องเกษตร 

 40. โครงการ : คนเอาถานบานวัดโหนด 

เกิดตนแบบการเรียนรู การเพาะมูลใสเดือน การเพาะเมล็ดทานตะวัน ปุยนํ้า
สังเคราะแสง เกิดศูนยสภาผูนํ้า 

 41. โครงการ : ยาเหลืองสูตรคุณยายที่บานกาโหใต 

ครูณรงค เนาวสุวรรณ เปนตนแบบเรืองสูตรยาเหลือง คุณยายเกล้ือม ขวัญทอง 
เปนตนแบบสมุนไพรในการทํายาเหลือง 

 42. โครงการ : บานหวยแหยง สืบสานภูมิปญญา 

1.กํานันสุทัศน ปานจีนและนายสุชาติ สิริชุม เปนครูสอนเรื่องศิลปะมวยไทยใหกับ
เยาวชน 2.นางเชย ปานจีน เปนผูสอนเก่ียวกับการทําปลารา และการแปรรูป
อาหารแหง 3.นายบุญฤทธ์ิ คงดี สอนการเรียนรูเรื่องการทําปุยหมัก 

 43. โครงการ : บานหวยแหยง สืบสานภูมิปญญา 

เกิดอยางไร รูปแบบไหน หรือเปนอยางไร 

 44. โครงการ : ขาวยาโค ขาวอาซูรอ สองศาสนาสานสัมพันธที่บานยวนแหล 

เกิดตนแบบการเรียนรูเรื่องการกวนขาวยาโค และการกวนขาวอาซูรอ ซ่ึงจากการ
ทํากิจกรรมที่ผานมาสงผลใหทางหนวยงานราชการ เทศบาลตําบลโพธ์ิเสด็จไดแล็ง
เห็นถึงความสําคัญโดนทางเทศบาลตําบลโพธ์ิเสด็จไดนํ้าประเพณีการกวนขาวยา
โค และการกวนขาวอาซูรอเขาในแผนพัฒนาชุมชนเพื่อใหมีประเพณีการกวนขาว
ยาโค และการกวนขาวอาซูรอสืบไป 

 45. โครงการ : เกษตรอินทรียบานปลักจอกเสริมรายได 

1.การปลูกผักปลอดสารพิษของสมาชิกโครงการเปนแหลงเรียนรูการปลูกพืชขนาด
เล็กโดยไมใชสารเคมีทั้งการเตรืยมดิน การปลูก การดูแลรักษา การทําปุยหมัก ปุย
นํ้าชีวภาพ2.มีตนแบบการปลูกพืชผักโดยไมใชสารเคมีที่มีการขยายผลของตนเอง 
คือนางพรอม ศรีจันทรอยูบานเลขที่ 45 หมูที่ 6 ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา 

46. โครงการ : ชุมชนปลอดสารพิษตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงบานในโคระ 

1.มีบานตนแบบที่ทําบัญชีครัวเรือนทุกวัน สามารถนํ้ามาเปนแบบอยางใน
การศึกษาไดในการทําบัญชีครัวเรือน จํานวน 5 ครัวเรือน 2.มีตนแบบครัวเรือนที่
ปลอดสารเคมี 1 ครัวเรือน 



 47. โครงการ : สองขางทางสรางรายได บานตีนคลอง 

1.เกิดบานตนแบบในการปลูกผักปลอดสารพิษ 2 หลังคาเรือน และสามารถเปน
แหลงเรียนรูของชุมชนได 2.เกิดบานตนแบบในการทํานํ้าหมักชีวภาพ 2 หลังคา
เรือน และสามารถเปนแหลงเรียนรูของชุมชนได 

 48. โครงการ : บานโปนปลอดสารพิษดวยวิถีชีวิตพอเพียง 

1.เกิดแหลงขายผักปลอดสารพิษในชุมชน 1 ราน ตั้งอยูขางๆปายรณรงค 2.เกิด
ตนแบบบานที่ปลูกผักปลอดสารเคมี จํานวน 20บาน 3.กิดตนแบบบานที่ทําปุย
หมักชีวภาพ จํานวน1 บานและสามารถเปนแหลงเรียนรูของชุมชนได 

 49. โครงการ : ชุมชนบานชะเอียนยิ้มไดดวยเศรษฐกิจพอเพียง 

การเกิดสภาพแวดลอมหรือปจจัยทางสังคมที่เอ้ือตอสุขภาวะของคนสําหรับพื้นที่
ตนแบบการเรียนรู คือการออกกําลังกายในชุมชนและกลุมรักษสุขภาพ จํานวน 1 
องคกร ชุมชน ในพื้นที่ จํานวน 1 แหงแหง/พื้นที่รูปแบบสภาภาพแวดลอมที่
เกิดขึ้นคือหลังจากที่ไดมีการจัดประชุมหารือ จนสามารถจัดตั้งกลุมออกกําลังกาย
ไดสําเร็จ โดยมีคณะกรรมการแกนนํ้า จํานวน 35 คน นางปราณีพาวันแกนนํ้าใน
การออกกําลังกาย 

 50. โครงการ : สายนํ้าสรางสุขณ บานทุงโชน 

การเกิดสภาพแวดลอมหรือปจจัยทางสังคมที่เอ้ือตอสุขภาวะของคนสําหรับพื้นที่
ตนแบบการเรียนรู คือการสืบชะตาสายนํ้าบานทุงโชน และการสรางฝายมีชีวิตใน
สายนํ้าบานทุงโชน จํานวน 1 แหงแหง/พื้นที่รูปแบบสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นคือ
หลังจากที่ไดมีการจัดประชุมหารือ จนสามารถจัดกิจกรรมการสืบชะตาสายนํ้า
บานทุงโชน และการสรางฝายไดสําเร็จ โดยมีคณะกรรมการแกนนํ้า จํานวน 15
คน ไดรวมกันขับเคล่ือน และประสานงานกิจกรรม ไดแก นางสาวศิริลักษรขุนรัง 

 51. โครงการ : เกษตรอินทรียเพิ่มรายไดสงเสริมสุขภาพบานคลองตูก 

1. เกิดการเรียนรูในการทําการเกษตรแบบอินทรีย 2. ชุมชนรูจักวิธีการสรางเครือง
มือ เก็บและวิเคราะห การประเมินภาวะสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชนได 

 52. โครงการ : บานคันเบ็ดปลอดสารพิษดวยเศรษฐกิจพอเพียง 

1. การเกิดสภาพแวดลอมหรือปจจัยทางสังคมที่เอ้ือตอสุขภาวะของคนสําหรับ
พื้นที่ตนแบบการเรียนรู คือ การเชิญตัวแทนครัวเรือน จํานวน 100 คน รวม
แลกเปล่ียนเรียนรูการทําเกษตรปลอดสารพิษรวมทําขอตกลงของชุมชนในการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ คัดเลือกบานตนแบบในการปลูกผักปลอดสารพิษ จํานวน 
10 บานเพื่อทําเปนแปลงสาธิตการเกษตร 2. เกิดครัวเรือนในชุมชนมีการปลูก
สมุนไพร 20 ครัวเรือนและสาธิตการใชสมุนไพรไดอยาตอเน่ืองและมีประโยชน 
จัดทําทะเบียนสมุนไพรไวในชุมชน 

 53. โครงการ : รูเร็ว รูไว จัดการภัยพิบัติ บานปลายทับใหม 

เปนพื้นที่ตนแบบของตําบลดินแดงในการจัดการภัยพิบัติชุมชน 

 54. โครงการ : เยาวชนรวมใจอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นบานควนเกาะจันทร 

เชิงปริมาณ 1. เกิดพื้นที่ตนแบบการจัดการภัยพิบัติในอําเภอลําทับ 1แหง เชิง
คุณภาพ เปนพื้นที่ตนแบบในการจัดการภัยพิบัติชุมชนในระดับอําเภอของจังหวัด



กระบี่ 

 55. โครงการ : รวมสรางชุมชนใหนาอยูบานหัวหินปลอดขยะ 

เชิงปริมาณ เปนหมูบานตนแบบการจัดการขยะชุมชน 1 แหง เชิงคุณภาพ ไดรับ
เปนพื้นที่เรียนรูการจัดการขยะชุมชนในตําบลเกาะกลาง 

 56. โครงการ : การจัดการทรัพยากรปาชายเลน บานเขาทอง unseen อาวทา
เลน 

เชิงปริมาณ มีพื้นที่ตนแบบการจัดการทรัพยากรปาชายเลน 1 แหง เชิงคุณภาพ 
ชุมชนไดมีการจัดการเพื่ออนุรักษปาชายเลน 

 57. โครงการ : บานควนหนองหงสเรียนรูการลดหน้ีดวยวิถีพอเพียง 

มีแหลงเรียนรูเก่ียวกับการทําปุยหมักชีวภาพ ของปราชญชุมชน คือ นายสมนึก มี
ชนะ และการปลูกพืชแบบผสมผสานโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงบาน นาย
สุรินทร มีชนะ 

 58. โครงการ : บานปากบางจัดการขยะ สูชุมชนปลอดสารพิษ 

หมูที่ 8 บานปากบางเปนที่เรียนรูกระบวนการจัดการขยะของตําบลตาเนาะแม
เราะ 

 59. โครงการ : โครงการเยาวชนคนสรางสุข บานนาเกาะไทร (ตอเน่ือง ป2) 

เชิงปริมาณ มีแหลงเรียนรูการจัดการกองทุนนํ้าชา 1 แหง เชิงคุณภาพ ชุมชนมี
การรวมกันจัดการสวัสดิกาเยาวชนบานนาเกาะไทรทําใหเกิดผลกําไรและขยาย
การดําเนินงานตอมา 

 60. โครงการ : ซอยปลักควายเกษตรอินทรียวิถีพอเพียง 

มีพื้นที่เรียนรูการทําปุยอินทรียจํานวน 1 แหง ทําใหเกิดการเรียนรูในการทําปุย
อินทรียชนิดแหง และนํ้าหมัก ของคนในชุมชนทั้งหญิง และชายจํานวน 50 คน 
และจากชุมชนใกลเคียง จํานวน 30 คน ที่มารวมกลุมทําปุยใชเอง 

 61. โครงการ : สานใจคนสามวัย รวมสรางบานโคกเมืองใหนาอยูดวยวิถี
วัฒนธรรมชุมชน 

มีศูนยเรียนรูในดานพลังงานทดแทน ,การปลูกผักปลอดสาร ,การเล้ียงไกไข 

 62. โครงการ : คนเกาะขาม ใสใจสุขภาพ ดวยพืชผักสมุนไพร 

พื้นที่แหลงเรียนรูดานสมุนไพรในโรงเรียน 1 แหง 

 63. โครงการ : ชาวนาปลอดภัย ใสใจผูบริโภค บานหนองถวย 

เกิดแหลงเรียนรูของกลุมผลิตอาหารปลอดภัย และการแปรรูปผลผลิต เชน 
เครื่องแกงใต 

 64. โครงการ : ลดรายจาย เสริมรายไดชุมชนตนแบบวิถีพอเพียง บานหนองไม
แกน 

เกิดครัวเรือนตนแบบในการดําเนินกิจกรรมทางบัญชีครัวเรือน และครัวเรือน
ตนแบบในการปลูกผักปลอดสารพิษ 

 65. โครงการ : เศรษฐกิจพอเพียงดวยบัญชีครัวเรือนบานทาพรุ 



มีการออมวันละบาทมีการทําขนมพื้นขาวเหนียวใบกระพอเปนพีชที่มีอยูในชุมชน
มีอสมดีเดนระดับชาติป53 สาขาสุขภาพจิตในชุมชน มีงานฝมีอผูสูงอายุ มีปา
ชุมชนที่ไดรับรางวัลลูกโลกสีเขียว 

 66. โครงการ : หมูบานยุคใหมใสใจสุขภาวะ หมู 7บานนาขาใต 

มีฐานขอมูลในการใชสารเคมีที่แนนอน มีความตระหนักถึงอันตรายของสารเคมี 

 67. โครงการ : โรงเรียนรางสรางชีวิตบานทุงหนองควาย (ตอยอดป 2) 

เกิดหองจําลองฐานเรียนรู เกิดแปลงสาธิตการปลูกขาวในผายางพราสติก เกิดกลุม
ทําปุยหมักอินทรียชีวภาพในระดับอําเภอ 

 68. โครงการ : กระจาดสานใจเครื่องแกงกูภัยเศรษฐกิจบานนาแยกเหนือ (ตอยอด
ป 2) 

1. การทําชุดความรูกระจาดโบราณ เปนแหลงเรียนรูของชุมชน 

 69. โครงการ : สรางสุขคนบานปะโอ ชุมชนตนแบบวิถีเกษตรอินทรีย 

เปนพื้นทีแหลงเรียนรูในดานการรวมกลุมอาชีพตางๆในชุมชน จํานวน 5 กลุม 
ประกอบดวย - เกษตรกรกลุมทํานา - เกษตรกรกลุมเล้ียงวัว - เกษตรกรกลุมปลูก
ผัก - เกษตรกรกลุมเล้ียงปลานํ้าจืด - เกษตรกร แปรรูปอาหาร โดยกลุมอาชีพ ได
ใหการชวยเหลือสมาชิกในชุมชนการสรางงาน สรางอาชีพเนนการพึ่งตนเอง 

 70. โครงการ : มัสยิดสราง เยาวชน สูชุมชนสโลวปาแตนาอยู 

ตนแบบในชุมชนที่เกิดขึ้นผานการจัดกิจกรรมตามโครงการมัสยิดสรางเยาวชนสู
ชุมชนสโลวปาแตนาอยู 1. ชุมชนสามารถสรางเครือขายเยาวชนในการจัดกิจกรรม
ตามโครงการมัสยิดสรางเยาวชน สูชุมชนสโลวปาแตนาอยู จํานวน 1 เครือขาย 
เปรียบเสมือนตัวแทนสภาชูรอ 

 71. โครงการ : คุณคาเด็กแว็นซ ที่บานปากคลองวัดแดง(ตอยอดป2) 

1.มีศูนยเผาระวังอุบัติเหตุที่อบต.เขาพระบาท 2.แกนนํ้าอสม.รณรงคการใสหมวก
กันน็อคจากเม่ือกอนในการไปประชุมจะไมใสหมวกกันน็อคเวลาไปประชุมจะตอง
ใสหมวกกันน็อคทุกครั้ง 3.มีกลุมเล้ียงปลานิลโดยมีฐานเรียนรูที่บาน นายมนัสดํา
ดวงโรม 

 72. โครงการ : วัด ชุมชน รวมจัดการทุนที่บานทองพูน (ตอยอดป 2) 

1.นายทํานองสมัย เปนตนแบบในเรื่องการทําปุญหมักการทํานํ้าหมักการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ 2.ฐานเรียนรูการทําปุยหมักที่วัดทองพูน 3.ฐานเรียนรูเก่ียวกับ
สมุนไพรที่วัดทองพูน 

 73. โครงการ : คลังอาหารบานดอนโรง(ตอยอดป 2) 

1.นางหนูฟองหนูทองเปนตนแบบในการใชนํ้ายาเอนกประสงค ซ่ึงเปนคนที่ใชนํ้า
ยาเอนกสงคในครัวเรือนมาตลอดสามารถที่จะถายทอดวิธีการทําการใชนํ้ายา
เอนกประสงค และที่บานเปนศูนยเรียนรูเก่ียวกับการทํานํ้ายาเอนกสงคและเปน
สถานที่จําหนายนํ้ายาเอนกประสงค 2.ฐานเรียนรูการเพาะปลานิล ที่บานนายศักดิ์
ชายเรืองสังข ซ่ึงเปนบอปลาที่สมาชิดไดรวมกันเลือกและเตรียมบอในการเปนบอ
สําหรับขยายพันธุปลาเพื่อจะกระจายใหสมาชิกตอไป 



 74. โครงการ : ภูมิปญญา เพิ่มรายได สรางสุขที่บานยางในลุม (ตอยอดป 2) 

เกิดอยางไร รูปแบบไหน หรือเปนอยางไร 

 75. โครงการ : ภูมิปญญา เพิ่มรายได สรางสุขที่บานยางในลุม (ตอยอดป 2) 

เกิดฐานเรียนรูการทํานํ้าหมักการปลูกพืชผักสมุนไพรและการเล้ียงผ้ึงโพรงไทย
จํานวน 2 ฐาน คือ 1)บานนายสมชาย ศรีเพิ่ม 2)บานนายคมศิลป แกวมณี 

 76. โครงการ : ปนตงสรางสุขบานส่ีแยกวัดโหนด (ตอยอดป 2) 

1. การละเลน "ปนตง" สรางส่ิงแวดลอมใหเอ้ือตอสุขภาพ 2. มีพื้นที่ในการเรียนรู
ภูมิปญญาวัฒนธรรมทองถิ่นเกิดขึ้นในชุมชน 

 77. โครงการ : ทุนชุมชนสรางรายไดบานสวนขัน (ตอยอดป 2) 

มีฐานเรียนรู 2 ศูนย ฐานเรียนรูปลูกพืชสมุนไพรที่ศาลาหมูบาน ฐานเรียนรูการ
เพาะเห็ดนางฟาและการทําปุยหมักที่สวนคุณตานายไชยันต พลเมือง 

 78. โครงการ : การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูชุมชนบานคลองขนาน (ตอเน่ือง ป
2) 

เชิงปริมาณ เกิดพื้นที่การคัดแยกขยะในชุมชน 1 แหง เชิงคุณภาพ เยาวชนใน
ชุมชนไดเรียนรูการคัดแยกขยะในโรงเรียนและนํ้าไปใชตอที่ครัวเรือน 

 79. โครงการ : ศูนยเรียนรูนาอินทรียที่บานโคกแยม (ตอเน่ือง) 

1.แหลงเรียนรูการผลิตปุยอินทรีย 2.แหลงเรียนรูการทํานาเพื่อผลิตเมล็ดพันธุตาม
หลักวิชาการทสนับสนุนวิชาการโดยศูนยวิจัยขาวพัทลุง 3.แหลงเรียนรูการทํานา
อินทรีย 

 80. โครงการ : นาอินทรียคืนวิถีคนไทรงาม (ตอเน่ือง) 

- มีพื้นที่เรียนรูการผลิตขาวปลอดภัย จํานวน 3 ไร 3 แบบ คือ แปลงนาหวาน 
แปลงนาดํา และแปลงนาโยน - มีตนแบบการผลิตขาวปลอดภัย จํานวน 15 คน 

 81. โครงการ : เยาวชนคนสองปาก ศึกษาราก เรียนรูจากชุมชน(ตอเน่ืองป2) 

สภาเยาวชน 

 82. โครงการ : เยาวชนนาโตะขุน คนรุนใหม ใสใจจัดการขยะ (ตอเน่ือง ป 2) 

ธนาคารขยะระดับหมูบานและระดับโรงเรียน 

 83. โครงการ : เซเวน ภูมิปญญา สรางสุขสองฝงคลองบานบางไทร (ตอยอดป2) 

ทําใหคนในหมูบานมีความสามัคคี ชวยเหลือ และรูจักการดูแลรักษาแมนํ้าลํา
คลองและส่ิงแวดลอมภายในหมูบาน 

 84. โครงการ : รวมสรางชุมชนใหนาอยูบานหวยลึก จัดการขยะชุมชน 

เชิงปริมาณ เปนแหลงเรียนรูการจัดการขยะ 1 แหง เชิงคุณภาพ ชุมชนมีการ
บริหารจัดการเรื่องธนาคารขยะจนเปนพื้นที่เรียนรู 

3. กลุมเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพใหเปนแกนนํ้าในการทํากิจกรรมสรางเสริมสุขภาพในพื้นที่ และแกนนํ้ามีบทบาท
ในการทําใหโครงการประสบผลสําเร็จ 

3 กลุมเปาหมาย จํานวน 479 คน  เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 96 คน 



ที่ไดรับการ
พัฒนา
ศักยภาพให
เปนแกนนํ้าใน
การทํา
กิจกรรมสราง
เสริมสุขภาพ
ในพื้นที่ และ
แกนนํ้ามี
บทบาทในการ
ทําใหโครงการ
ประสบ
ผลสําเร็จ 

 เกษตรอินทรีย/ลดใชสารเคมี จํานวน 66 คน 
 การจัดการขยะ จํานวน 35 คน 
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 15 คน 
 สรางเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกําลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะ

นํ้าหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม จํานวน 52 คน 
 การดูแลระบบสุขภาพ/โรคเรื้อรัง จํานวน 13 คน 
 การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการดื่มสุรา/การสูบบุหรี่ จํานวน 22 คน 
 การลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 3 คน 
 สรางเสริมครอบครัวอบอุน จํานวน 7 คน 
 สรางเสริมศักยภาพเยาวชน จํานวน 38 คน 
 สรางเสริมคุณคาผูสูงอายุเปนสุข จํานวน 16 คน 
 สรางเสริมอาชีพ จํานวน 22 คน 
 การจัดการหน้ีสิน จํานวน 1 คน 
 สรางเสริมกลุมออมทรัพย จํานวน 13 คน 
 ชุมชนนาอยู/ สรางความเขมแข็งชุมชน/ จัดการขอมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ 
ระบบกลไกชุมชน สภาผูนํ้าชุมชน จํานวน 77 คน 

 อ่ืนๆ จํานวน 3 คน 

4. โครงการตัวอยางที่ปฏิบัติการที่ดี (Best practice) 

4 โครงการ
ตัวอยางที่
ปฏิบัติการที่ดี 
(Best 
practice) 

จํานวน 27 
โครงการ 

 1. ช่ือ Best Practice : พิธีกวนขาวยาโค 
โครงการ : ขาวยาโค ขาวอาซูรอ สองศาสนาสานสัมพันธที่บานยวนแหล 
วิธีการทําใหเกิด Best Practice : 1.มีการสรางความรูความเขาใจใหแกสมาชิก
ในชุมชน โดยการเชิญผูมีความรูมาใหความรูขาวยาโคและขาวอาซูรอ 2.มีการแนะ
นํ้าใหความรูเรื่องวัตถุดิบ ขั้นตอนการทําเพื่อมากอบพิธีกรรมในการกวนขาวยาโค
และขาวอาซูรอ ซ่ึงจะมีความคลายคลึงกันมาก แตกตางเฉพาะเรื่องเครื่องเทศ 
และวันกวน 3.เรียนรุพิธีกรรมกวนขาวยาโคและอาซูรอ 
ผลของ Best Practice : 1.เกิดการเรียนรูวิถีภุมิปญญาทําใหเกิดคุณคาและการ
อนุรักษไว 
 
 
2. ช่ือ Best Practice : การทําดินผสม 
โครงการ : คนเอาถานบานวัดโหนด 
วิธีการทําใหเกิด Best Practice : 1.เปนการนํ้าวัสดุที่เหลือใชทุกชนิดที่ยอย
สลายได เอามาทําใหเกิดประโยชนโดยมาผสมคลุกเคลากัน เชน ใบไม แกลบ ขี้
เล่ือย เปลือกผลไม มาผสมคลุกเคลากัน 
ผลของ Best Practice : 1.เปนดินที่มีสวนผสมหลากหลาย นํ้าไปปลูกตนไมได
หลายชนิด 2.ดินที่ผสม เปนดินที่ปลอดสารเคมี 

  
 3. ช่ือ Best Practice : .ฐานปลานิล 

โครงการ : คลังอาหารบานดอนโรง(ตอยอดป 2) 
วิธีการทําใหเกิด Best Practice : 1.เปนการเรียนรูวิธีการเพาะฟกปลานิล เพื่อ
แจกจายใหกับคนในชุมชน โดยลดตนทุนการผลิต 2.ครัวเรือนที่นํ้าปลานิลไปเล้ียง 
จะเล้ียงแบบธรรมชาติ ไมใหเมล็ดอาหารที่ซ้ือตามทองตลาด 3.เม่ือนํ้าปลาไปเล้ียง
แลว ใหคืนทุนกับกลุมตามความสมัครใจ เชน 500 บาท 4.ปลานิลจะแจกจาย



ใหกับสมาชิกกลุมเทาน้ัน 
ผลของ Best Practice : 1.ชุมชนมีปลานิลที่เล้ียงเอง ไวบริโภคเอง ปลอดภัย 
ปลอดสารเคมี 2.เปนการลดรายจาย ครัวเรือน 

  
 4. ช่ือ Best Practice : การแบงทีมทํางาน 3 ทีม 

โครงการ : คุณคาเด็กแวน็ซ ที่บานปากคลองวัดแดง(ตอยอดป2) 
วิธีการทําใหเกิด Best Practice : 1.มีการแบงทีมทํางานออกเปน 3 ทีม ดังน้ี 
กลุมที่ 1 บานหัวทอมแบงผูนํ้าและอสม. ในเขตรับผิดชอบ ดังน้ี นางประคิ่นชูแกว, 
นางบัญญัติดําดวงโรม, นางสุนียวงศศิลป, นางสมพงศนวลศรี, นางศรีวิลัยทองใส
พร, นางสาครสงสุทธิต, นางลัดดาวัลยหารยางนอก, นางสาววิลัย นาแกว, นาย
มนัส ดําดวงโรม, นางสาวศิราณี เขียวบุญจันทร กลุมที่ 2 บานปากคลองวัดแดง 
ทีมงานประกอบดวยนายสมหมายมีเสน, นายสุทิน พังแพร, นางพรอม อินทร
ปรางค, นางสาวกมลทิพย ศรีสงสุข, นางสาวอรอุมาไขแกว, นางอุทุมพร บูชากรณ
, นายไมตรีนํ้าทอง, นส.พะเยาวเกล้ียงแปน, นางประคองถนนทอง, นางกมล บูชา
กรณ, นส.นํ้าออยขวัญม่ิง กุลมที่ 3 บานปากชอง ประกอบดวย นายประเสริฐรัก
สวนเงิน, นางจําเปนทวี, นางบุญธรรม ศรีทันเดช, นายก่ิงรักษ ยอยไชยา, นายจักร
เทพวัฒนสุข, นางเพ็ญศรี จันทรเทพ, นางจุฑาลักษณสดไธสง 2.มีการมอบหมาย
หนาที่การงานแตละกลุม 
ผลของ Best Practice : 1.มีการมอบหมายหนาที่การทํางานในแตละกลุม 2.มี
หัวหนากลุมและผูประสานในแตละทีม 3.ทุกครัวเรือนไดเขาถึงกิจกรรม 

  
 5. ช่ือ Best Practice : เปดใจเปดบัญชีออม 

โครงการ : ชุมชนเสาธงทองผักสวนครัวปลอดสารพิษขยะมีชีวิตรวมคิดรวมทํา 
วิธีการทําใหเกิด Best Practice : ผูรับผิดชอบโครงการไดเอาแนวคิดให
ผูเขารวมโครงการที่จดบันทึกบัญชีครัวเรือน ตามขอตกลง ไดรับเงินกนถุงเปด
บัญชี คนละ 50 บาท จากคาอาหารที่เหลือจากการจัดกิจกรรมในครั้งแรก และ
ครั้งตอไปใหผูเขารวมฝากเขาบัญชีกลุมออม 
ผลของ Best Practice : ผูเขารวมโครงการไดประโยชนจากการรวมโครงการ 
สรางแรงจูงใจใหเกิดการรวทกิจกรรมตอเน่ือง 

  
 6. ช่ือ Best Practice : ปุยหมักชีวภาพ 

โครงการ : ทุนชุมชนสรางรายไดบานสวนขัน (ตอยอดป 2) 
วิธีการทําใหเกิด Best Practice : 1.เปนการเรียนรูการทําปุยหมักชีวภาพ โดย
การเอาขยะจากครัวเรือนที่เหลือใชและยอยสลายได มาทําเปนปุยหมัก 2.เปนการ
ผลิตเองในครัวเรือน และใชเอง 
ผลของ Best Practice : 1.ลดขยะในครัวเรือน 2.เพื่อสรางความม่ันคงทาง
อาหารโดยการนํ้าปุยชีวภาพไปใชปลูกผัก เปนผักปลอดสารพิษ 
 

 7. ช่ือ Best Practice : การเพาะเห็ดนางฟา 
โครงการ : ทุนชุมชนสรางรายไดบานสวนขัน (ตอยอดป 2) 
วิธีการทําใหเกิด Best Practice : 1.รับสมัครผูสนใจเรียนรูเรื่องการเพาะเห็ด
นางฟา โดยใชวัสดุในชุมชน 2.เรียนรูการเพาะเห็ดตามวิถีภุมิปญญา 
ผลของ Best Practice : 1.เปนการสรางแหลงอาหารใหกับชุมชน 2.เกิด
กระบวนการสอนงานระหวางครัวเรือน 



  
 8. ช่ือ Best Practice : การพัฒนาหลักสูตรพัฒนาชีวิตพิชิตหน้ี 
โครงการ : น้ําศาสตรพระราชา สรางสุขสูบานบางไทร 
วิธีการทําใหเกิด Best Practice : พอบาน แมบาน ครู และเด็ก รวมตัวกัน
เรียนรูหลักสูตรแผนชีวิตพิชิตหน้ีอยางเปนรูปแบบ และตอเน่ืองตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง สอดคลองกับการนํ้าศษสตรพระราชามานอมนํ้าแกปญหา
ชุมชนเรื่องเศรษฐกิจ 
ผลของ Best Practice : คนมีความรูและมีแนวคิดที่ถูกตองในการจัดการตนเอง
สอดคลองกับการนํ้าศษสตรพระราชามานอมนํ้าแกปญหาชุมชนเรื่องเศรษฐกิจ 

  
 9. ช่ือ Best Practice : นํ้ายาเอนกประสงค 
โครงการ : บานควนหนองหงสเรียนรูการลดหนี้ดวยวิถีพอเพียง 
วิธีการทําใหเกิด Best Practice : 1.รับสมัครผูที่สนใจแบบสมัครใจ อบรมให
ความรูในการใชนํ้ายาเอนกประสงค 2.ใหอบรมเชิงปฏิบัติการเปนกลุม และ
ทดลองฝกทํานํ้ายาเอนกประสงค แลวใหกลับไปทําตอที่บาน 
ผลของ Best Practice : 1.ลดการใชสารเคมี 2.ลดตนุทนครัวเรือน 

 10. ช่ือ Best Practice : มีการดําเนินงานรวมกับภาคีเครือขายตางๆ 
โครงการ : บานโปนปลอดสารพิษดวยวิถีชีวิตพอเพียง 
วิธีการทําใหเกิด Best Practice : 1. การประสานงานรวมกับภาคีเครือขายใน
ชุมชน เชน รพ.สต. 2. การประสานงานรวมกับภาคีเครือขายภายนอกชุมชน ไดแก 
ปราชญชาวบานในพื้นที่ใกลเคียง องคการบริหารสวนตําบล มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ 3. ผูประสานงานในชุมชนตองมีบทบาทในชุมชน และตองเปนที่เคารพนับ
ถือ หรือยอมรับของคนในชุมชน 
ผลของ Best Practice : ไดทํางานรวมกันกับเครือขายตางๆ ทําใหคนในชุมชน
มองเห็นปญหาและวิธีการแกไขปญหามากขึ้น นอกจากน้ีการทํางานรวมกันทําให
เกิดสัมพันธภาพที่ดีทั้งคนภายในชุมชนเองและภายนอกชุมชน 

  
 11. ช่ือ Best Practice : การสํารวจชุมชน 
โครงการ : บานไรทอน อนุรักษคลังปญญา น้ําพาเศรษฐกิจพอเพียง 
วิธีการทําใหเกิด Best Practice : ใชแบบสํารวจขอมูลชุมชนที่ไดจาก สสส.
สํานัก 3มาสํารวจขอมูล200ครัวเรือน โดยใชเยาวชนและจิตอาสา 50คนในการ
เก็บขอมูล 
ผลของ Best Practice : - ไดขอมูลสําหรับเปนฐานในการจัดทําแผนชุมชน - 
เกิดการจัดการตนเองดานขอมูล เรียนรูการแกปญหาที่เริ่มจากการสํารวขขอมูล
จริง เพื่อทราบสถานการณขนาด/ปญหา 

  
 12. ช่ือ Best Practice : 1.การแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณลดหน้ี 
โครงการ : บานสหกรณ เรียนรูวิธีลดหนี้ดวยวิถีพอเพียง 
วิธีการทําใหเกิด Best Practice : 1.จัดกิจกรรมโดยทุกคนเขารวมสมัครใจ โดยมี
การสวดมนตไหวกอนทํากิจกรรม 2.เปดโอกาสใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็น และ
ความรูสึกได ทุกครั้ง 3.ใหทุกคนเลาประสบการณของตนเอง ในการกอสภาพหน้ี 
วิธีการลดหน้ี เพื่อเปนแนวทางและกําลังใจระหวางกัน 
ผลของ Best Practice : 1.เกิดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูและการทํางาน
รวมกัน 



  
 13. ช่ือ Best Practice : การเรียนรูภูมิปญญา 
โครงการ : บานหวยแหยง สืบสานภูมิปญญา 
วิธีการทําใหเกิด Best Practice : 1.กํานันไดเปดโอกาสใหกลุมเยาวชนเปาหมาย 
เขาเรียนรูภูมิปญญา โดยกําหนดใหทุกคนตองเรียนรูครบทั้ง 5 ฐาน 2.ขอกําหนด
ของการเรียนรู เยาวชน 1 คน ตองนผูปกครอง 1 คน เพื่อนมาอีก 1 คน เพื่อรวม
เรียนรูรวมกัน 3.การเรียนรูภูมิปญญามวยไทย เปนการเรียนรูกระบวนทามวยไทย 
การออกกําลังกาย และศิลปะการปองกันตัวและใหเยาวชนไดรับการฝกทักษะ 
เปนเวลา 6 ครั้ง และไปฝกการออกกําลังกายทามวยไทยตอที่บาน ซ่ึงมีปราชญ
ชุมชนคือนายสุชาติ ศิริชุมและนายประเสริฐ บัวก่ิง เปนครูผูฝกสอน 4.เรียนรูเรื่อง
การตัดผม โกนผม โกนหนวด โดยเรียนรูเทคนิคการตัดผม การใชกรรไกร การใช
บัดตาเล่ียน การตัดผมโกนผม เพื่อเสริมบุคลิกภาพ และ การโกนหนวด รวมทั้ง
สอนการพัฒนาบุคลิกภาพจํานวน 3 ครั้ง และนํ้ากิจกรรมเหลาน้ีไปชวยเหลือหรือ
พัฒนาบุคลิกภาพที่บานหรือเพื่อนบาน โดยมีปราชญชุมชนคือนายสุทัศนปานจีน 
และนายเผยอเกล้ียงจันทร เปนครูผูฝกสอน 
ผลของ Best Practice : 1.เยาวชนไดเห็นคุณคาภุมิปญญา 2.เปนการสรางความ
ตระหนักและยอมรับในสงที่ดีงาม 

  
 14. ช่ือ Best Practice : บัญชีครัวเรือน 
โครงการ : ผังฟารมลดรายจายที่บานทรายขาว 
วิธีการทําใหเกิด Best Practice : 1.นํ้าผูที่เปนสมาชิกของสหกรณ มาเรียนรูการ
ทําบัญสหกรณ 2.เจาหนาที่จากสหกรณการบัญชี ไดมาสอน ทําใหประชาชนได
เรียนรูการทําบัญชี 3.ผูเขาเรียนรูทําบัญชีได ประหยัดรายจายที่ไมจําเปนใน
ครัวเรือน 
ผลของ Best Practice : 1.ไดเรียนรูการทําบัญชีที่ถูกตอง 2.การทําบัญชีสามารถ
ประหยัดรายจายที่ไมจําเปนในครัวเรือนได 3.ผูเขารวมเรียนรูสามารถทําบัญชีได
และมองเห็นประโยชนของการทําบัญชี 

  
 15.ช่ือ Best Practice : เรียนรูวิถีภูมิปญญา 
โครงการ : ภูมิปญญา เพิ่มรายได สรางสุขที่บานยางในลุม (ตอยอดป 2) 
วิธีการทําใหเกิด Best Practice : 1.เปนการเรียนรูวิถีภูมิปญญาเพื่อนํ้ามาใชใน
การพัฒนาดานการเกษตร เปนการลดใชสารเคมี ลดรายจาย และเพิ่มรายได
ครัวเรือน 
ผลของ Best Practice : 1.ครัวเรือนไดมีผักไวบริโภค ซ่ึงเปนผักปลอดสารพิษ 
ปลอดภัย 2.ชุมชนมีแนวทางการเรียนรูเรื่องเกษตรผสมผสาน 

  
 16. ช่ือ Best Practice : บัญชีครัวเรือน 
โครงการ : ยาเหลืองสูตรคุณยายที่บานกาโหใต 
วิธีการทําใหเกิด Best Practice : 1.รับสมัครกลุมเปาหมายมาทํากิจกรรมเรียนรู
บัญชีครัวเรือน วิธีลดหน้ีสินครัวเรือนเรียนรูวิธีการบันทึกบัญชีครัวเรือน 2.เพื่อ
ตองการแกปญหาหน้ีสินระดับครัวเรือนโดยเรียนรูจากรายรับรายจายในครอบครัว
และมีวิธีการลดคาใชจายในครัวเรือน 3.หลังจากเรียนรูบัญชีการฝกนิสัยการ
รับผิดชอบและรูจักสังเกตรายรับรายจายในครัวเรือน เพื่อใหทุกคนในครัวเรือน
รวมกันประหยัดคาใชจายในครัวเรือนชีครัวเรือนแลว 4.ใหกลุมเปาหมายไดไป



บันทึกที่บานและทุกเดือน และเอาผลการบันทึกบัญชีมาพูดคุยอะไรเปนคาใชจาย
ที่มากที่สุด อะไรเปนคาใชจายฟุมเฟอย สามารถที่จะประหยัดสวนใหนไดบาง
เพื่อใหผูเขารับการอบบรมได รูจักขอมูลของครัวเรือนตนเอง 
ผลของ Best Practice : 1.กลุมเปาหมายไดเรียนรูการลดรายจายในครัวเรือน 2.
เกิดแนวทางการลดหน้ีครัวเรือน 

  
 17. ช่ือ Best Practice : แผนที่ศักยภาพคน 
โครงการ : เยาวชนคนสองปาก ศึกษาราก เรียนรูจากชุมชน(ตอเนือ่งป2) 
วิธีการทําใหเกิด Best Practice : เยาวชนลงพื้นที่ในหมูบาน สํารวจสถานการณ
เยาวชน และคนหา 
ผลของ Best Practice : อยูในขั้นดําเนินการ ยังไมไดนํ้าไปใช 

  
 18. ช่ือ Best Practice : การสรางพื้นที่สรางสรรคเยาวชนคนเกาะจันทร 
โครงการ : เยาวชนรวมใจอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นบานควนเกาะจันทร 
วิธีการทําใหเกิด Best Practice : ใชดนตรีไทยเปนส่ือใหเยาวชน นักเรียนใน
หมูบานไดเขามาเรียนรูและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เกิดสมาธิในการเรียนและ
ลดการม่ัวสุมในกลุมเส่ียง 
ผลของ Best Practice : เกิดวงดนตรีไทยโรงเรียนบานควนเกาะจันทร 

  
 19. ช่ือ Best Practice : กองทุนสวัสดิการภัยพิบัติบานปลายทับใหม 
โครงการ : รูเร็ว รูไว จัดการภัยพิบัติ บานปลายทับใหม 
วิธีการทําใหเกิด Best Practice : เกิดจากการรวมกันของคนในชุมชนในการจัด
สวัสดิการชวยเหลือผูไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติในหมูบาน ทําใหสามารถ
ไดรับความชวยเหลืออยางทันทวงทีเม่ือเกิดเหตุการณ 
ผลของ Best Practice : ชวยเหลือผูประสพเหตุภัยพิบัติในหมูบาน 

  
 20. ช่ือ Best Practice : การเรียนรูจากโรงเรียนรางนํ้าสูครัวเรือน 
โครงการ : โรงเรียนรางสรางชีวิตบานทุงหนองควาย (ตอยอดป 2) 
วิธีการทําใหเกิด Best Practice : ชาวบานรวมตัวกันทําจุดเรียนรูทั้งในโรงเรียน
และในครัวเรือน ใชโรงเรียนรางเปนจุดเริ่มตน ขยายผลสูครัวเรือน ใชผังครัวเรือน
เปนเครื่องชวยเรียนรู 
ผลของ Best Practice : เปนตัวอยางของการพัฒนาองคความรูของชุมชน จาก
ภูมิปญญาทองถิ่น 

  
 21. ช่ือ Best Practice : ขยะแลกไข 
โครงการ : ลดขยะ สรางสุขภาวะคนบานกลาง 
วิธีการทําใหเกิด Best Practice : - ใหคนในชุมชนคัดแยกขยะ และนํ้ามาขยะรี
ไซเคิลที่คัดแยกไวมาแลกไข โดยไดรับการสนับสนุนจากเทศบาลตําบลเขานิพันธ 
ผลของ Best Practice : - ทําใหคนในชุมชนเกิดความตระหนัก และคัดแยกขยะ
เพิ่มขึ้น เพราะเห็นประโยชนจากส่ิงที่ทํา 

  
 22. ช่ือ Best Practice : การสืบสาวยาวโยชน 
โครงการ : วัฒนธรรมน้ําสุขคนกงตาก 
วิธีการทําใหเกิด Best Practice : - การลอมวงพูดคุย สอบถามใหเห็นถึง



รากเหงาของชุมชน จนพบของดี ของสําคัญที่กําลังจะสูญหายไปจากชุมชน 
ผลของ Best Practice : - เกิดการมีสวนรวมของคนในชุมชนในการรวมกัน
อนุรักษ สืบสานการแสดงพื้นบานใหคงอยู แบบผูสูงอายุถายทอดสูเยาวชน 
คนทํางานชวยกันเลนดนตรี ตีกลอง ประสานเปนปน่ึงเดียวกันทั้งชุมชน 

  
 23. ช่ือ Best Practice : 1.แหลงเรียนรูปุยหมัก 
โครงการ : วัด ชุมชน รวมจัดการทุนที่บานทองพูน (ตอยอดป 2) 
วิธีการทําใหเกิด Best Practice : 1.วัดทองพูนเปนศูนยกลางการพัฒนาเปน
แหลงเรียนรูชุมชน โดยมีการจัดทําปุย และมีจิตอาสาเขามารวมพัฒนา 2.เศษ
อาหาร เศษใบไม และมูลสัตวแหงถูกนํ้ามารวมกันแลวหมัก เพื่อเปนปุยตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 
ผลของ Best Practice : 1.ประชาชนเห็นความสําคัญของวัด และเปนศูนยกลาง
การพัฒนา 2.ประชาชนไดรวมกันพัฒนาวัด โดยใชชุดสังฆทานดินเปนจุดเดินเรื่อง 

  
 24. ช่ือ Best Practice : การลดการใชสารเคมี 
โครงการ : ศูนยเรียนรูนาอินทรียที่บานโคกแยม (ตอเนื่อง) 
วิธีการทําใหเกิด Best Practice : ชาวนาในโครงการไมใชสารเคมีในการทํานา 
ไมใชปุยเคมีแตใชปุยอิทรียแหง ปุยอินทรียนํ้าหมักแทน 
ผลของ Best Practice : ขาวงอกงานดี รวงใหญ เปนที่ยอมรับและนํ้านํ้าหมักไป
ใชในการปลูกพืชผักอ่ืนๆ 

  
 25. ช่ือ Best Practice : สมุนไพรชุมชน 
โครงการ : สมุนไพรชวยสรางสามัคคีและลดหนี้ ที่บานไรเหนือ 
วิธีการทําใหเกิด Best Practice : 1.มีการรับสมัครทีมที่จะทําการสํารวจ
สมุนไพรในชุมชน 2.สํารวจสมุนไพรที่มีอยูขางบาน และในสวนยาง พรอมทังเรียน
ประโยชนของสมุนไพร 3.นํ้ามารวบรวมเปนขอมูลหมูบาน 
ผลของ Best Practice : 1.ทําใหทราบถึงสมุนไพรที่อยูในหมูบาน และเรียนรุ
สรรพคุณ 2.มีการนํ้าสมุนไพรมาใชในการดูแลตนเอง 

 26. ช่ือ Best Practice : การใชวัดเปนพื้นที่กลางในการจัดกิจกรรม 
โครงการ : สมุนไพรสรางสุขบานถ้ําผุด 
วิธีการทําใหเกิด Best Practice : - การมองหาจุดรวมตัวของคนในชุมชนเพื่อนํ้า
มาเปนทุนในการทํางาน 
ผลของ Best Practice : - มีการจัดกิจกรรมในวัด หรือวันพระ เพื่อใหมีผูเขารวม
กิจกรรมมากขึ้น มีการใชพื้นที่วัดมากขึ้น ทําใหคนเขาวัดมากขึ้น เยาวชนเขาวัด
มากขึ้น 

  
 27. ช่ือ Best Practice : การเช่ือมโยงภาคีเครือขายการทํางาน 
โครงการ : สรางสุขภาวะชุมชนคนเสม็ดเรียง 
วิธีการทําใหเกิด Best Practice : - เช่ือมโยงภาคีการทํางาน หนวยงานที่
สามารถหนุนเสริมการทํางานเขามามีสวนรวมในการสรางการเรียนรู จัดกิจกรรม
รวมกับคนในชุมชน เชน ศูนยศุขภาพชุมชน เทศบาล ภาคเอกชน 
ผลของ Best Practice : - เกิดการมีสวนรวมในการทํางานของทุกภาคสวน - มี
การเอ้ือประโยชนในการทํางานใหชุมชน หนุนเสริมการทํางานของชุมชนดวยการ
มอบที่ดิน เพื่อใหชุมชนไดใชประโยชนอยางเต็มที่ 



5. นวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพ 

5 นวัตกรรม
สรางเสริม
สุขภาพ 

จํานวน 40 กรณี  1. ช่ือนวัตกรรม : เครื่องแกงตานมะเร็ง 
โครงการ : กระจาดสานใจเคร่ืองแกงกูภัยเศรษฐกิจบานนาแยกเหนือ (ตอยอด
ป 2) 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : ขาออน กระชาย พริกไทยออน ใบ
มะกรูด ผิวมะกรูด นอกจากจะเพิ่มรสชาติ ความหอมกรุนที่สามารถชวยดับกล่ิน
คาวไดแลว ยังเปนสมุนไพรชวยยอยอาหาร ชวยตานอนุมูลอิสระ เกิดองคความรูที่
ไดรับจากการแลกเปล่ียนความรูกัน วาเครื่องแกงสามารถฆาเซลลมะเร็งได ตาน
อนุมูลอิสระได ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปญญาของบรรพบุรุษที่สอนให
ลูกหลานทําอาหารใหเปนยาได 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : เกิดการปลูกฝงใหคนในชุมชน
ทําอาหารกินเอง ลดการบริโภคอาหารสะดวกซ้ือ และไดการอนุรักษภูมิปญญาใน
การทําเครื่องแกง 

  
 2. ช่ือนวัตกรรม : กลวยไขบานสานพลัง 

โครงการ : กลวยไขบานลดสารเคมีบานพิตํา 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : กลุมประชาชนที่ปลูกกลวยไขบานใน
หมูบาน รวมตัวกันเพื่อเรียนรูการใชสารอินทรียทดแทนการใชสารเคมีในการปลูก
กลวยไขบาน จนเกิดการเรียนรูในวงกวาาง ขยายผลไปยังกลุมอ่ืนๆ ใหใช
สารอินทรียแทนสารเคมี เพื่อเพิ่มคุรภาพผลผลิต 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : เพิ่มความม่ันใจในการปลูกกลวยไข
บาน ที่ไมใชสารเคมี 

  
 3. ช่ือนวัตกรรม : นํ้าหมักสูตรนํ้าพอ 

โครงการ : เกษตรอินทรียบานปลักจอกเสริมรายได 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : การทํานํ้าหมักนํ้าพอ ประกอบดวย 
วัสดุที่ใช ไดแก ฟกทอง กลวยนํ้าหวาสุก จุลินทรียหัวเช้ือ และกากนํ้าตาล โดยมีวิธี
ทํา ดังน้ี นํ้าฟกทองและกลวยนํ้าหวาฝานเปนช้ินๆ ขนาดเทาลูกเตา จํานวน อยาง
ละ 3 กิโลกรัม แลวนํ้ามารวมกัน ใชกากนํ้าตาล จํานวน 1.5 ลิตร คนไปในทิดทาง
เดียวกัน ใสหัวเช้ือจุลินทรีย หมักไวประมาณ 15 - 20 วัน บรรจุในถังปดฝาไว
หลวมๆ คนทุกวัน เม่ือครบกําหนดจึงนํ้านํ้าหัวเช้ือเขมขนํ้า จํานวน 10 ชอนโตะ 
ผสมนํ้า 20 ลิตร ฉีดพน 3 -5 วันตอครั้ง 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : ใชในการบํารุงพืชกินผล เชน มะเขือ 
แตงกวา พริก บวบ และพืชกินผลทุกชนิด 

  
 4. ช่ือนวัตกรรม : ประดิษฐของใชจากขยะ 

โครงการ : ขาวยาโค ขาวอาซูรอ สองศาสนาสานสัมพันธที่บานยวนแหล 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : เยาวชนไดนํ้าส่ิงที่เหลือใชมาทําเปน
ของใช ไดแก 1.ไมกวาดจากขวดพลาสติก 2.โคมไฟจากฝาขวดพลาสติก ส่ิงที่ได
เรียนรูคือ 1.ไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนหลังเลิกเรียน2.เปนการนํ้าขยะมาใช
ใหมโดยแปรรูป 3.ลดขยะในชุมชน เพราะขยะบางชนิดขายไมได เชนขวดพลาสติก
ที่เปนสี ไมสามารถขายได จึงนํ้ามาใชประโยชน 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : 1.ลดปริมาณขยะในครัวเรือน 2.ลด



ปริมาณขยะในครัวเรือน 3.สรางรายไดแกเยาวชน 
  
 5. ช่ือนวัตกรรม : ชมรมมวยไทย 

โครงการ : คนบานควน รวมใจ ลงมือ ลดนักเสพหนาใหมในชุมชน 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : เด็ก 7-12 ป จํานวน30คน เรียนรู ฝก
ทักษะมวยไทย ออกทําการแสดงแมไมมวยไทยตามงานเทศกาล 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : ไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน มีพื้นที่
การแสดงออกอยางสรางสรรค เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ไดออกกําลังกาย
อยางสมํ่าเสมอสุขภาพแข็งแรง 

  
 6. ช่ือนวัตกรรม : มูลไสเดือน 
โครงการ : คนเอาถานบานวัดโหนด 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : มีการปรับสภาพดินแลว นํ้าไสเดือนดิน
มาเล้ียงในดินที่มีการเตรียมไว เพื่อใหไสเดือนถายมูลไว แลวนํ้ามูลไสเดือนผสม
กับปุย กอนนํ้าไปปลูกผัก 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : 1.มูลไสเดือน จะนํ้าไปใชในการปลูก
ผักปลอดสารพิษ 2.ไสเดือนเปนเครื่องบงช้ีวาดินปลอดสารพิษ 

  
 7. ช่ือนวัตกรรม : ส่ือเพลงพื้นบาน 
โครงการ : ครัวเรือนสะอาดชุมชนปลอดขยะ หมูที 2 บานสะพานเคียน 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : 1. คณะทํางาน เตรีมขอมูล ประวัติ
หมูบานสถานการณขยะ ชุดขอมูลประเภท วิธีการ กําจัดขยะ ความรูเรื่องโรค เพื่อ
เปนขอมูลดานเน้ือหาในการแตงเพลง ที่ใชเปนส้ือชุมชน 2. ปรึกษาพี่เล่ียงในการ
จัดทําส่ือ 3. คัดหา นักรองในชุมชน เพื่อเปนตนเสียงในการขับรอง 4. ติดตอ นัก
แตงเพลง และตัดตอเพลง 5. เตรียมนํ้าส่ือเพลงในการจัดทําคืนชุมชน 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : เปนส่ือประชาสัมพันธการจัดการขยะ
และกระตุนจิตสํานึกคนในชุมชนเพื่อใหเหมาะสมกับบริบทสอดคลองวิถีชุมชน 
 

 8. ช่ือนวัตกรรม : คลังอาหารชุมชน 
โครงการ : คลังอาหารบานดอนโรง(ตอยอดป 2) 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : 1.รับสมัครกลุมเปาหมายเขารวม
กิจกรรม 2.กําหนดกระบวนการพัฒนาคลังอาหารชุมชน 3.กําหนดกิจกรรมแตละ
ครัวเรือน 4.เปนการเรียนรุดานเศรษฐกิจพอเพียง โดยทุกบานนํ้าประยุกตใชตาม
ความถนัดของตนเอง 5.คลังอาหารที่สรางขึ้น เปนอาหารที่ปลอดภัย ไมมีสารเคมี 
เชน ผัก ไก ปลา เปด 6.ทุกครัวเรือน สามารถผลิตอาหารไดเอง ลดคาใชจายใน
ครัวเรือน 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : 1.ทุกครัวเรือนไดมีอาหารไวบริโภค
ตลอดเวลา ไมอด 2.ทุกครัวเรือนลดรายจายในการซ้ือผัก หรือปลา ในการ
ประกอบอาหาร 3.ทุกครัวเรือนบริโภคอาหารที่ปลอดสารเคมี 

  
 9. ช่ือนวัตกรรม : เครือขายรวมลดอุบัติเหตุ 
โครงการ : คุณคาเด็กแวน็ซ ที่บานปากคลองวัดแดง(ตอยอดป2) 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : 1.มีการประสานกับเครือขายในการ
ทํางาน ซ่ึงประกอบดวย ผูใหญบาน ผูชวย สารวัตรกํานัน นายกอบต.เขาพระบาท 



รพ.สต.เขาพระบาท ชมรมผูสูงอายุสถานีภูธรการะเกด กลุม อสม.บานปากคลอง
วัดแดง กลุม EMS 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : 1.ไดมีการประสานงานและขอความ
รวมมือเครือขายภายนอก เขามารวมมือในการลดอุบัติเหตุในชุมชนและทุก
หนวยงานยินดีเขามารวมพัฒนา 
 

 10. ช่ือนวัตกรรม : โคมไฟ ดอกไม จากขยะ 
โครงการ : ชุมชนบานบาลาเพิ่มมูลคาขยะเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอม 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : การนํ้าขยะมาประดิษฐโคมไฟ นํ้า
ขวดนํ้ามาทําเปนดอกไมในแจกัน นํ้าแกวนํ้าพลาสติกมาทําเปนโคมไฟ 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : สามารถนํ้าไปขายใหนักทองเที่ยวที่
เขามาเที่ยวปาฮาลา บาลา ไดซ้ือปนของที่ระลึก 

  
 11. ช่ือนวัตกรรม : การทําขอมูลสถานการณดานคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน 
โครงการ : ซีจันตุงฮาตี รวมพลอาบะ อาบี น้ําชีวีดวยจริยธรรมแบบโคกทราย 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : การสํารวจความพึงพอใจของ
ผูปกครองตอการมีคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน3กลุมวัย คือ เด็ก วันรุน และ
เยาวชน 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : อยูในขั้นสํารวจขอมูล 

  
 12. ช่ือนวัตกรรม : ดาวเรืองเช่ือมชุมชน 
โครงการ : ดาวเรืองสรางสุขคนปากตรัง 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : - การนํ้าดาวเรืองมาเปนตัวกลางใน
การเช่ือมคนในชุมชน เช่ือมโรงเรียน เช่ือมภาคีเครือขาย และสรางรายไดเสริมให
คนในชุมชน 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : - คนในชุมชนมีรายไดเสริมเพิ่มขึ้น มี
ความเขาใจกันมากขึ้น มีการพูดคุยปรึกษาหารือ รวมตัวกันเปนกลุมเพื่อปลูกดาว 

  
 13. ช่ือนวัตกรรม : บัญชีครัวเรือน 
โครงการ : ทุนชุมชนสรางรายไดบานสวนขัน (ตอยอดป 2) 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : 1.นํ้าบัญชีครัวเรือน จากแหลงตางๆ 
มาปรับประยุกต โดยสอดคลองกับขอมูลชุมชน 2.เนนใหทุกคนในหมูบาน ทําบัญชี
ครัวเรือนได 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : 1.ทุกครัวเรือนไดเรียนรูการลด
รายจายและวิเคราะหเสนทางการเกิดหน้ีครัวเรือนได 2.เปนการกระตุนเตือนให
ทุกคนไดตระหนัก 

  
 14. ช่ือนวัตกรรม : กระบวนการผลิตขาวปลอดภัย 
โครงการ : นาอินทรียคืนวิถคีนไทรงาม (ตอเนื่อง) 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : เรียนรูระบบการผลิตขาวปลอดภัย 
จํานวน 3 รูปแบบ คือ แบบหวาน แบบดํา และแบบโยน เพื่อใหเห็นถึงขอมูลการ
เปรียบเทียบดานตนทุนการผลิตและกระบวนการทํานาแบบปลอดภัย 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : - แปลงนาหวาน จํานวน 31 ไร - 
แปลงนาดํา จํานวน 1 ไร - แปลงนาโยน จํานวน 1 ไร 



  
 15. ช่ือนวัตกรรม : ปุยหมักชีวภาพสูตรผสม 
โครงการ : บานควนหนองหงสเรียนรูการลดหนี้ดวยวิถีพอเพียง 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : 1.เปนการนํ้าเศษใบไม เศษมูลไก และ
เศษอาหารครัวเรือน มาทําการผสมและหมักเปนปุยหมักชีวภาพ 2.สูตรดังกลาว 
เปนปุยผสม และมีสารอินทรียที่มีประโยชนตอตนไม 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : 1.ลดการใชสารเคมีในครัวเรือน 2.ลด
ตนทุนในการปลูกผัก 

  
 16. ช่ือนวัตกรรม : สภาขับเคล่ือนแกปญหา 
โครงการ : บานมะนังเขมแข็งดวยเศรษฐกิจพอเพียงที่ย่ังยืน 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : 1.แกนนํ้าประชุมอยางไมเปนทางการ
กอนทํากิจกรรมในโครงการบอย เดือนละ1-2 ครั้ง 2.นํ้ามาขับเคล่ือนในสภา
หมูบาน ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 3.ชาวบานยอมรับและใหความรวมมือเพิ่มมากขึ้น
มีผูเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นทุกเดือน 4.มีการเชิญหนวยงานราชการเขามารวม เชน 
โรงเรียน อําเภอ เปนตน 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : สภาผูนํ้าชุมชนขับเคล่ือนกิจกรรมที่
ไดรับมอบหมายจนประสบผลสําเร็จได 

  
 17. ช่ือนวัตกรรม : ผังฟารมลดหน้ี 
โครงการ : บานสหกรณ เรียนรูวิธีลดหนี้ดวยวิถีพอเพียง 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : 1.การเขียนผังฟารม โดยใหทุกคนเขียน
ผังการดําเนินงานพัฒนาครัวเรือนตนเอง 2.กลุมเปาหมายพัฒนาบานตนเองตาม
ผังฟารมที่ตนเองเขียนได 3.เปนการสรางรายไดครัวเรือน โดยใชผังฟารมเปน
ตัวกําหนดกิจกรรม 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : 1.ครัวเรือนเปาหมายมีแนวทางลดหน้ี
ของตนเอง 2.การจัดทําผังฟารมเปนการกระตุนใหเกิดการทําอยางตอเน่ือง 3.ใช
เปนตัวช้ีวัดในการประเมินกิจกรรม 

  
 18. ช่ือนวัตกรรม : เรียนรูภูมิปญญาขนมจี 
โครงการ : บานหวยแหยง สืบสานภูมิปญญา 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : 1.เปนการเรียนรูภูมิปญญา เรียนรุ
วิธีการทําเสนขนมจีน โดยเยาวชนไดเรียนรูการนํ้าแปง มาทําเปนเสนขนมจีน 2.
เยาวชนไดเรียนรู วิธีการแปรรุปอาหาร 3.เยาวชนไดเรียนรูเสนทางภูมิปญญา และ
เห็นคุณคา 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : 1.เปนการอนุรักษภูมิปญญา 2.เปน
การสรางกระบวนการลดการปนเปอนในขนมจีน และสรางสุขภาพ 

  
 19. ช่ือนวัตกรรม : กลวยรังนก 
โครงการ : ปลดหนี้ดวยวิถีพอเพียงบานคลองเล 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : คนที่มีหน้ีไดเรียนรูนํ้าวัสดุในทองถิ่นมา
คิดเปนอาหารแปรรูปเปนส่ิงประดิษฐของหมูบาน ที่ใชความรูภูมิปญญาชาวบาน 
ทําแลวเปนผลิตภัณฑชุมชน เพิ่มรายได 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : ความรูในการแปรรูปกลวยใหมี



รูปแบบนาสนใจ เพิ่มความตองการของตลาด เพิ่มรายได เกิดคุณคากับผูคิดคน 
  
 20. ช่ือนวัตกรรม : ปนตงสรางสุข 
โครงการ : ปนตงสรางสุขบานส่ีแยกวัดโหนด (ตอยอดป 2) 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : คนสามวัย รวมฟนฟูการละเลนรวมกัน 
ใชการส่ือสารเชิงบวกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน สรางครอบครัวอบอุน 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : พัฒนาเด็กและเยาวชนรวมกับ
สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 

  
 21. ช่ือนวัตกรรม : สภาขับเคล่ือนแกปญหา 
โครงการ : ผังนิคมเขมแข็ง เสริมสรางสุขภาพเด็กเยาวชนอยางย่ังยืน 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : 1.แกนนํ้าประชุมอยางไมเปนทางการ
กอนทํากิจกรรมในโครงการบอย เดือนละ1-2 ครั้ง 2.นํ้ามาขับเคล่ือนในสภา
หมูบาน ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 3.ชาวบานยอมรับและใหความรวมมือเพิ่มมากขึ้น
มีผูเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นทุกเดือน 4.มีการเชิญหนวยงานราชการเขามารวม เชน 
โรงเรียน อําเภอ เปนตน 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : สภาผูนํ้าชุมชนขับเคล่ือนกิจกรรมที่
ไดรับมอบหมายจนประสบผลสําเร็จได 

  
 22. ช่ือนวัตกรรม : ขอมูลชุมชน 
โครงการ : ผังฟารมลดรายจายที่บานทรายขาว 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : 1.เปนการสํารวจขอมูลที่มาจากความ
ตองการของชุมชน รวมกันคิดขอคําถามจากชุมชน และออกแบบโดยคนในชุมชน
ไดขอมูลที่ตองการ และทราบสถานการณปญหา 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : 1.เปนขอมูลและคําถามจากชุมชน 
และนํ้าไปใชพัฒนาชุมชนได 2.ขอมูลที่ไดเปนขอมูลจริงของคนในชุมชน 3.เปน
ฐานขอมูลชุมชนและนํ้ามาใชพัฒนาชุมชน 

  
 23. ช่ือนวัตกรรม : เกษตรผสมผสาน 
โครงการ : ภูมิปญญา เพิ่มรายได สรางสุขที่บานยางในลุม (ตอยอดป 2) 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : 1.เปนการทําฐานเรียนรูเกษตร
ผสมผสาน โดยใชวัสดุที่เหลือในครัวเรือน มาทําเปนปุยชีวภาพ นํ้าหมักชีวภาพ 
และนํ้าไปใชในการปลูกผัก 2.เปนการเรียนรูเกษตรผสมผสานเพื่อนํ้าไปลดหน้ี ลด
รายจายในครัวเรือน 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : 1.มีการเรียนรูเรื่องเกษตรผสมผสาน 
2.มีการจัดทําบัญชีเปรียบเทยบรายรับ จาย 

  
 24. ช่ือนวัตกรรม : ยาเหลืองสูตรคุณยาย 
โครงการ : ยาเหลืองสูตรคุณยายที่บานกาโหใต 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : 1.นํ้าความรูจากภูมิปญญาเรื่องยา
เหลือง มาถายทอด โดยนางเคล่ือม ขวัญทอง และอาจารยณรงค เนาวสุวรรณ 
เปนผูถายทอด 2.ครูภูมิปญญา สาธิตวิธีการทํายาเหลืองใหกับชุมชน และกลุมคน
ที่สนใจ 3.ครูภูมิปญญา ยินดีมอบสูตรในการทํายาเหลือง ไวใหกับบานกาโหใต 4.
ทํายาเหลือง และมอบใหทุกบานนํ้าไปใช จนกลายเปนยาสามัญประจําบาน แก



ปวดเม่ือย และรักษาแผลถลอก 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : 1.เปนการอนุรักษภูมิปญญา 2.นํ้าไป
ใชในการดูแลสุขภาพ 3.ลดคาใชจายครัวเรือน 

  
 25. ช่ือนวัตกรรม : ทีมเยี่ยมบานเยาวชน 
โครงการ : เยาวชนคนแป-ระใตสามัคคี ทําดีเพื่อชุมชน 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : อบรมแกนนํ้าทีมเยี่ยมบานใหมีความรู 
ทักษะในการเปนที่ปรึกษา ใหกําลังใจแกเยาวชนและครอบครัว จัดทําแผนการ
เยี่ยม ทําแนวคําถามเพื่อเปนเครื่องมือในการเยี่ยมและประเมินผล 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : ทีมมีความรู ทักษะในการเยี่ยม 
สามารถปฏิบัติได 

  
 26. ช่ือนวัตกรรม : ตะแกรงคัดแยกขยะในชุมชน 
โครงการ : เยาวชนนาโตะขุน คนรุนใหม ใสใจจัดการขยะ (ตอเนื่อง ป 2) 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : ทําตะแกรงขนาด 1.5 x 4.5 x 1.5 
เมตร จํานวน 3 ช้ิน วาง3 จุดในชุมชนที่มีขยะจํานวนมาก 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : ชาวบาน เยาวชนใหความรวมมือใน
การคัดแยกลงตะแกรง ทําใหขยะในจุดที่วางลดลง 

  
 27. ช่ือนวัตกรรม : เวปเพจ ช่ือ รวมใจสานสัมพันธ บานกุบังจามังเหนือ จ.สตูล 
โครงการ : รวมใจ สานสัมพันธ บานกุบังจามังเหนือ 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : - จัดอบรมเยาวชนใหรูจักวิธีการสราง
เวปเพจ ของเฟสบุค การถายรูป การเขียนบรรยายใหนาสนใจ 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : - เยาวชนมีพื้นที่ในการเผยแพร
กิจกรรมการแสดงออกมนทางที่สรางสรรค - มีพื้นที่บนโซเชียล เนตเวิรคในการ
เผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมโครงการ 

  
 28. ช่ือนวัตกรรม : ธนาคารขยะ 
โครงการ : รวมสรางชุมชนใหนาอยูบานหวยลึก จัดการขยะชุมชน 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรูในการ
จัดการขยะ และมีการรวมตัวกันเพื่อจัดทําธนาคารขยะชุมชน 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : ทําใหชุมชนมีความสามัคคีเห็นปญหา
ของสวนรวมและรวมมือกันจัดการขยะ เกิดการเพิ่มมูลคาใหกับชุมชนและลดการ
เกิดแหลงโรคสําคัญ เชน ไขเลือดออกไดอีกดวย 

  
 29. ช่ือนวัตกรรม : ชุดขอมูลขยะบานหัวหิน 
โครงการ : รวมสรางชุมชนใหนาอยูบานหัวหนิปลอดขยะ 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : ชุมชนไดมีการคิดจัดทําฐานขอมูลขยะ
ในชุมชน โดยนํ้าเยาวชนในพื้นที่มาใหความรูในการจัดเก็บขอมูลและสํารวจขอมูล
ขยะในชุมชนตลอดจนคืนขอมูลใหชุมชนรับทราบเพื่อรวมกันจัดการขยะในชุมชน 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : นํ้าขอมูลไปใชวางแผนการจัดทํา
กระบวนการจัดการขยะในชุมชน 

  
 30. ช่ือนวัตกรรม : นํ้าสมุนไพรสกัดลดสารเคมี 



โครงการ : รวมสรางผลไมอินทรียจากสวนสมรมบานหวยพาน 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : ใชสมุนไพรพื้นบานหาไดบนเขาเหล้ียม 
เขานางหงส มาทําเปนนํ้าสมุนไพรสกัด ใชฉีดพนพืชผักเพื่อไลแมลง แทนการใชยา
ฆาแมลง 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : นํ้านํ้าสมุนไพรมาสกัดเปนสารไล
แมลง ใชแลวปลอดภัยตอผูผลิตและผูบริโภค 

  
 31. ช่ือนวัตกรรม : ปะการังเทียม 
โครงการ : รวมอนุรักษปากน้ํากะแดะใหชุมชนนาอยู 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : - มีการใชทอปูนซีเมนตมาทําเปน
ปะการังเทียม สรางบานปูบานปลา สรางพื้นที่อนุรักษ 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : - เปนการสรางแบบก่ึงถาวร ทําใหมี
อายุในการทํางานนานขึ้น ไมไหลไปตามกระแสนํ้า 

  
 32. ช่ือนวัตกรรม : รานคาคุณธรรม 
โครงการ : รานคาคุณธรรมน้ําวิถีเดิมลดสารเคมีบานปากลง 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : ชาวบานรวมมือกันทํา และให
ความหมายคําวา "คุณธรรม" คือผูผลิตมีคุณธรรมโดยไมใชสารเคมี" ขยายผลให
เกิดพื้นที่ปลอดสารเคมีในอนาคต 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : ใชความรวมมือรวมใจและรวมรับ
ผลประโยชน เปนกลยุทธการสรางเสริมสุขภาพ 

  
 33. ช่ือนวัตกรรม : การจัดทําขอมูลหมูบานดวยระบบGIS ในโปรแกรมQuatum 
โครงการ : รูเร็ว รูไว จัดการภัยพิบัติ บานปลายทับใหม 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : เปนการจัดเก็บขอมูลหมูบานดวยการ
ใชเทคโนโลยี ทําใหเห็นภาพของหมูบานไดอยางเปนปจจุบัน real time 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : สามารถทราบขอมูลในหมูบานเม่ือ
เกิดวาตภัยทําใหการเขาชวยเหลือเปนไปอยางทันทวงที 

  
 34. ช่ือนวัตกรรม : โรงเรียนรางสรางสุข 
โครงการ : โรงเรียนรางสรางชีวิตบานทุงหนองควาย (ตอยอดป 2) 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : ชาวบานรวมตัวกันทําจุดเรียนรูทั้งใน
โรงเรียนและในครัวเรือน ใชโรงเรียนรางเปนจุดเริ่มตน ขยายผลสูครัวเรือน ใชผัง
ครัวเรือนเปนเครื่องชวยเรียนรู 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : เปนตัวอยางของการพัฒนาองค
ความรูของชุมชน จากภูมิปญญาทองถิ่น 

  
 35. ช่ือนวัตกรรม : มโนราหสรางสุข 
โครงการ : วัฒนธรรมน้ําสุขคนกงตาก 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : - การสืบสาวเรื่องราวชุมชนทําใหพบ
ของดี คนดีที่มีภูมิปญญา และมีการนํ้ามาตอยอด ถายทอดใหกับเยาวชน 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : - เยาวชนมีโอกาสไดแสดงในงานวัน
เด็กที่ทางเทศบาลจัด และมีการฝกซอมอยางสมํ่าเสมอ เพื่อจะแสดงในงานสําคัญ
ของชุมชนตอไป 



 36. ช่ือนวัตกรรม : 1.สังฆทานดิน 
โครงการ : วัด ชุมชน รวมจัดการทุนที่บานทองพูน (ตอยอดป 2) 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : 1.จิตอาสาและเครือขายมีการเรียนรุ
เรื่องการทําปุยหมักและนํ้าหมักชีวภาพ โดยใชวัดทองพูนเปนศูนยกลางการพัฒนา 
2.มีการปุยหมักรวมกัน โดยจัดทําเปนโรงปุยหมักที่วัดทองพูน 3.ปุยที่แพคเปน
กระสอบ และจัดจําหนายใหกับประชาชนที่มาทําบุญที่วัด โดยทําบุญปุยและนํ้าไป
ใสตนไม เรียกวา สังฆทานดิน 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : 1.ประชาชนที่มาทําบุญที่วัด ไม
จําเปนตองซ้ือชุดสังฆทานที่ไมมีประโยชนหรือใชการไมได 2.สังฆทานดิน เปนการ
ใสปุยใหกับตนไมที่วัด 3.เปนการสงเสริมเรื่องการอนุรักษธรรมชาติ 4.เปนการ
กระตุนใหเกิดกระบวนการหวงแหนธรรมชาติ 

  
 37. ช่ือนวัตกรรม : การผลิตเมล็ดพันธุของขาวชุมชน 
โครงการ : ศูนยเรียนรูนาอินทรียที่บานโคกแยม (ตอเนื่อง) 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : ชุมชนผลิตพันธุขาวที่นิยมปลูก(ขาว
เล็บนก) และพันธุขาวราคาแพง(ขาวไรซเบอรี่) โดยไดรับการพัฒนาความรูจาก
นักวิชาการเกษตร และนักวิชาการจากศูนยวิจัยขาวพัทลุง 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : ไดเมล็ดพันธุขาวที่ผลิตตามหลัก
วิชาการ 

  
 38. ช่ือนวัตกรรม : ขอมูลชุมชน 
โครงการ : สมุนไพรชวยสรางสามัคคีและลดหนี้ ที่บานไรเหนือ 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : 1.ขอมูลที่สํารวจ เปนการคิดขอคําถาม
รวมกันจากชุมชน และออกแบบโดยคนในชุมชน วาตองการขอมูลอะไร อยากได
ขอมูลอะไร หรือตองการทราบสถานการณปญหาอะไร 2.ขอมูล สํารวจโดยคนใน
ชุมชนที่สมัครใจ 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : 1.เปนขอคําถามที่คิดจากชุมชน โดย
คนในชุมชน 2.ขอมูลที่ไดเปนขอมูลจริงของคนในชุมชน 3.เปนฐานขอมูลชุมชน
และนํ้ามาใชพัฒนาชุมชน 

  
 39. ช่ือนวัตกรรม : วิธีลางผักภูมิปญญาชาวบาน 
โครงการ : สองขางทางสรางรายได บานตีนคลอง 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : คิดสูตรลางผักแบบภูมิปญยาชาวบาน 
คือใชนํ้าสมสายชู ผงฟู 
ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : นํ้าไปถายทอดใหหมูบานอ่ืนได เพื่อ
ลดสารเคมีตกคางในพืชผัก ผลไม 

  
 40. ช่ือนวัตกรรม : ไบซิเคิลทัวร 
โครงการ : หมูบานสีเขียว ปลอดโรค ปลอดสารเคมี ดวยแนวทางเกษตร
อินทรีย หมูที่ 4 บานควนโตะเหลง 
คุณลักษณะ/วิธีการทําใหเกิดนวัตกรรม : 1. การคัดเลือกเยาวชนรวมเปน
เครือขาย 2. รวมกลุมในการเรียนรูวิถีชีวิตชุมชน 3. จัดกระบวนการพี่สอนนอง 4. 
ออกปฏิบัติการรวมกันในการ เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลและการติดตามเยียม
ผูดอยโอกาสในชุมชน 



 
 

ผลของนวัตกรรม/การน้ําไปใชประโยชน : เครือขาย/โครงสรางใหมในชุมชนใน
การทํางานรวมกัน 


