
 

 

หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจ าปี 2558  

บ้านท่าชะอม หมู่ที ่ 6  ต าบลเขากวางทอง  อ าเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี 
 

 

 

 

1.ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน 

  1.1  ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านโดยสังเขป 

    หมู่บ้านท่าชะอมแต่เดิมรวมกับหมู่ที่  5  บ้านวังตอยาง  และหมู่ที่  12  บ้านวังสีทา  ต่อมาอยู่   
สักระยะหนึ่งจึงแยกเป็นหมู่ที่  6  บ้านท่าชะอม  เนื่องจากเป็นหมู่บ้านใหญ่  การปกครองไม่ทั่วถึง  หลังจากนั้น
เมื่อแยกหมู่บ้านวังตอยางได้ประมาณ  40 ปี  หมู่บ้านท่าชะอมก็ขยายใหญ่ขึ้น  ผู้น าจึงเสนออ าเภอและจังหวัด  
เพ่ือแยกหมู่บ้าน  ท่าชะอมออกไปอีก  เมื่อ พ.ศ. 2549  จึงมีหมู่บ้านเกิดขึ้นใหม่อีก  หนึ่งหมู่บ้านคือ  หมู่ที่  12  
บ้านวังสีทา   หมู่บ้านท่าชะอม  ได้มีความเป็นมาของชื่อหมู่บ้านท่าชะอม  คือประชาชนในสมัยก่อนได้สัญจรไปมา  
โดยการเดินเท้า  และอาศัยอยู่ร่วมกันแบบเป็นกลุ่มเครือญาติ  มีสัญจรผ่านท่าน้ าหรือคลองวังขอนข่าไปมาอยู่เป็น
ประจ า และที่ท่าน้ านั้นมีต้นชะอมอยู่เป็นจ านวนมาก  ประชาชนจึงเรียกว่า “บ้านท่าชะอม”และได้เรียกกันเรื่อยมา
จนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านท่าชะอม หมู่ที่  6  ต าบลเขากวางทอง อ าเภอหนองฉาง  จังหวัด
อุทัยธานี  ในปัจจุบัน 
 1.2  สภาพทางภูมิศาสตร์ 

  บ้านท่าชะอม  หมู่ที่  6  ต าบลเขากวางทอง  อยู่ห่างจากอ าเภอหนองฉาง  เป็นระยะทาง  14  
กิโลเมตร  อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี  31  กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ  1,520  ไร่ และมี
อาณาเขตติดต่อกับต าบลต่างๆดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่ที่  3  และหมู่ท่ี  11  ต าบลตลุกดู่  อ าเภอทัพทัน 
ทิศใต้   ติดต่อกับ หมู่ที่  5  ต าบลเขากวางทอง 
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ หมูที่ 12  ต าบลเขากวางทอง  
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ หมู่ที่  5  ต าบลเขากวางทอง    

 1.3  จ านวนประชากร  อาชีพ  รายได้ 

  - จ านวนครัวเรือน    79 ครัวเรือน  (ข้อมูล จปฐ.ปี 2558) 
  - จ านวนประชากรทั้งหมด      252     คน    แยกเปน็ 
    ชาย       125     คน 
    หญิง           127     คน 
    
 
 
 
 
 



 

 

                      - อาชีพ 
   เกษตรกรรม ประมาณร้อยละ   80 
   ค้าขาย  ประมาณร้อยละ   10 
   รับจ้างทั่วไป ประมาณร้อยละ    5 
   อ่ืนๆ  ประมาณร้อยละ     5 
             - รายได้         
   รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีประมาณ    97,000  บาท 

            - การศึกษาและศาสนา 
                     โรงเรียนบ้านท่าชะอม  ประถมศึกษา  1 – 6  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1  แห่ง     
            วัดอยู่ในเขตหมู่บ้าน  1  แห่ง  คือวัดผาลาดธาราม  (วัดท่าชะอม) 

            - การคมนาคม 
 การคมนาคมของหมู่  6 บ้านท่าชะอมเป็นไปอย่างสะดวกสบายเนื่องจากมีถนนลาดยาง

ตัดผ่านจากหมู่บ้านถึงจังหวัดและอ าเภอ  มีถนนลาดยางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านกับหมู่บ้าน 
            - แหล่งน  า 

           แหล่งต้นน้ าตามธรรมชาติ   มี  1  แห่ง  ซึ่งชาวบ้านเรียกว่าวังขอนข่า  ซึ่งสามารถใช้น้ า
ในการท านาและท าไร่ 
           แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น  ประปาหมู่บ้าน  3  แห่ง 

             - กลุ่มองค์กร 
                    -  กลุ่มจักสานพัด   

           -  กลุ่มจักสานตะกร้า 
           -  กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
           -  กองทุนหมู่บ้าน 
           -  กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาชุมชน 
           -  กองทุนพัฒนาบทบาทตรี 
           -  อาสาสมัครสาธารณสุข 
           -  ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด (ศตส.ม.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

ความเป็นมา 

                 กรมการพัฒนาชุมชน  ก าหนดให้การด าเนินการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ตามแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2555–2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการบริการงานชุมชน  :  กลยุทธ์ 2.1  บรหิารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทไทย      เป้าหมาย ปี 2557 
จ านวนสะสมของหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต    จ านวน  757  หมู่บ้าน 
(ด าเนินการจังหวัดละ 1 หมู่บ้าน)เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต บรรลุตามเป้าหมายที่กรมการพัฒนาชุมชนก าหนด   ซ่ึงจังหวัดอุทัยธานีใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
ตามแนวทางการด าเนินงานที่กรมการพัฒนาชุมชนก าหนด    โดยพิจารณาคุณสมบัติของหมู่บ้านจากอ าเภอต่างๆ
ในพ้ืนที่จังหวัดอุทัยธานี จ านวน 8 อ าเภอๆล ะ  1  หมู่บ้าน   ดังนี้ 

  1. เป็นหมู่บ้านที่มีความพร้อมในเรื่องของสถานที่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ICT และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
            2. มีบุคลากร ที่มีทักษะและสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ 
            3. ผู้น าและคนในหมู่บ้าน มีความสนใจและมีการประสานงาน บูรณาการงาน งบประมาณ ร่วมกับส่วน
ราชการอบต. ในด้านการพัฒนาหมู่บ้านอย่างต่อเนี่อง  
            4. เป็นหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการชุมชนต้นแบบ    ซึ่งมีประชาชนมาศึกษาดูงานเพ่ือเป็นแนวท างาน
ในการบริหารจัดการชุมชน 
            5. เป็นหมู่บ้านที่มีการใช้ข้อมูลเพ่ือการพัฒนาชนบท (จปฐ./กชช 2 ค)   ในการท าแผนชุมชนและแก้ไข
ปัญหาความยากจนของประช าชนในหมู่บ้าน 
            6. เป็นหมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการท างาน การประสานงานและบูรณาการระหว่างราชการและประชาชน
อย่างดี 

กระบวนการขับเคลื่อนหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนี้ 

  1. สร้างความเข้าใจร่วมกัน โดยเน้นความส าคัญของข้อมูลและการน าข้อมูลไปใช้  ซึ่งข้อมูลที่น ามาสร้าง
ความเข้าใจร่วมกนัได้แก่ ข้อมูล จปฐ. กชช.2 ค. ข้อมูลทั่วไป สภาพหมู่บ้าน คุณภาพชีวิต ปัญหาต่างๆของหมู่บ้าน 
สถานะทางเศรษฐกิจ ระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน 

 2. ก าหนดความต้องการร่วมกัน โดยมีการประชุมประชาชนภายในหมู่บ้าน ก าหนดวิสัยทัศน์ของหมู่บ้าน
วิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศของคนในหมู่บ้านและออกแบบระบบสารสนเทศของหมู่บ้านโดยการมีส่วนร่วม 

 3. ด าเนินการจัดท าสารสนเทศ โดยด าเนินการรวบรวมข้อมูลหมู่บ้าน จัดประเภทข้อมูลทั้งด้านเศรษฐกิจ                 
ด้านสังคม คมนาคม และน าข้อมูลเหล่านั้นมาเข้าสู่การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Radar  Analysis  และน าผลการ
วิเคราะห์ ไปจัดท ารายงานการพัฒนาหมู่บ้าน และต าบลต่อไป 

     4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างข้อมูล ,สารสนเทศ รายงานVDR  และ TDR 
     5.เผยแพร่และบ ารุงรักษา 

1) หมู่บ้าน น าสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านเผยแพร่ผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
2) หมู่บ้านประสานหน่วยงานและองค์กรในชุมชน ให้มารองรับการด าเนินงานของระบบสารสนเทศ     
    ชุมชนที่พัฒนาขึ้น เพ่ือบ ารุงรักษาให้ระบบสารสนเทศมีความต่อเนื่องและยั่งยืน 

 



 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน 

 
วิสัยทัศน์ของหมู่บ้าน 
                               “ ประชาชนร่วมใจ  ใส่ใจอาชีพเสริม  เพิ่มรายได้ให้เป็นสุข” 
 
การวิเคราะห์สภาพหมู่บ้านโดยเทคนคิ SWOT Analysis 

ปัจจัยภายในชุมชนที่เป็นจุดแข็ง : S ( Strength ) 
         - มีคลองชลประทาน  คลองธรรมชาติที่ใช้ในการเกษตรอย่างพอเพียง 
         - เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ดินอุดมสมบูรณ์ เหมะกับการท าเกษตร 
         -  มีศาลาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน 
         -  มีกลุ่มออมทรัพย์ และกองทุนหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็ง 
         -  มีกลุ่มจักสานพัด  และกลุ่มจักสานตะกร้าเพ่ือการสร้างรายได้เสริม 
         -  ผู้น าชุมชนและประชาชนในหมู่บ้านมีความสามัคคีกัน 
         -  ผู้น าชุมชนมีความทุ่มเทและตั้งใจในการท างาน 
         -  มีการจัดกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านอย่างสม่ าเสมอ 
         -  ผู้น าชุมชน กรรมการหมู่บ้าน และแกนน ากลุ่มต่างๆ ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานจากการ

สนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง 
ปัจจัยภายในชุมชนที่เป็นจุดอ่อน : W (Weakness) 
          - เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืชในการท าการเกษตรท าให้ต้นทุนสูง 
          - ดินในการเพาะปลูกเสื่อมโทรมเนื่องจากใช้สารเคมีกันมาเป็นระยะเวลานาน 
ปัจจัยภายนอกชุมชนที่เปน็โอกาส  :  O  (Opportunty) 
          - ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอหนองฉางให้การสนับสนุนการจัดท าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
          - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองฉางได้สนับสนุนในการจัด      

วิชาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง 
          - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้งบประมาณในการกระตุ้นเศรษฐกิจหมู่บ้าน 
          - ศูนย์ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานีได้สนับสนุนการฝึกอบรมพัฒนาลวดลาย การย้อมสี 

รูปแบบพัดให้กับกลุ่มจักสานพัด 
- ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จากกลุ่มจักสานพัดและกลุ่มจักสานตะกร้าได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าหนึ่ง

ต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของกรมการพัฒนาชุมชน 
                     - ได้รับงบสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชน 
OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดอุทัยธานี และได้เพ่ิมประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP  
ด้านการผลิต ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗    
                     - ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองฉางได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการท าเกษตรอินทรีย์ 



 

 

หมูท่ี่ 6   ชื่อบ้าน

  ต าบล เขากวางทอง      อ าเภอ

จงัหวัด

ข้อมูล จปฐ. ร้อยละที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ข้อมูลกชช.2ค ระดบัปญัหา

1.เด็กแรกเกดิมีน ้ำหนักไม่น้อยกว่ำ 2500 กรัม 1. ถนน 3

2.เด็กแรกเกดิถงึ 12  ปไีด้รับกำรฉดีวัคซีนปอ้งกนัโรค 2. น ้ำด่ืม 3

3. เด็กแรกเกดิได้กนินมแมอ่ย่ำงเดียวอย่ำงน้อย 6 เดือน ติดต่อกนั 3. น ้ำใช้ 3

4. ทุกคนในครัวเรือนกนิอำหำรถกูสุขลักษณะ ปลอดภัย 4. น ้ำเพือ่กำรเกษตร 3

5. คนในครัวเรือนมกีำรใช้ยำเพื่อบ้ำบัด บรรเทำกำรเจ็บป่วยเหมำะสม 5. กำรไฟฟำ้ 2

6. คนอำยุ 35 ปขีึ นไป ได้รับกำรตรวจสุขภำพประจ้ำปี 6. กำรมีที่ดินท้ำกนิ 3

7. คนอำยุ 6 ปีขึ นไป ออกกำ้ลังกำยอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 3 วันๆละ30นำที 7. กำรติดต่อส่ือสำร 3

8. ครัวเรือนมคีวำมมุน่คงในที่อยู่อำศัยและบ้ำนมสีภำพมัน่คงถำวร 8. กำรมีงำนท้ำ 2

9. ครัวเรือมีน้ำสะอำดส้ำหรับด่ืมและบริโภคเพยีงพอตลอดปี 9. กำรท้ำงำนในสถำนประกอบกำร 1

10. ครัวเรือนมีน ้ำใชเ้พยีงพอตลอดปี 10. ผลผลิตจำกกำรท้ำนำ 3

11. ครัวเรือนมกีำรจัดบ้ำนเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกสุขลักษณะ 11. ผลผลิตจำกกำรท้ำไร่ 3

12. ครัวเรือนไม่ถกูรบกวนจำกมลพษิ 12. ผลผลิตจำกกำรท้ำกำรเกษตรอืน่ๆ
13. ครัวเรือนมีกำรปอ้งกนัอบุติัภัยอย่ำงถกูวิธี 13. กำรประกอบอตุสำหกรรมในครัวเรือน
14. ครัวเรือนมีควำมปลอดภัยในชวิีตและทรัพย์สิน 14. กำรได้รับประโยชน์จำกกำรมีสถำนท่ีทอ่งเที่ยว
15. ครัวเรือนมีควำมอบอุน่

15. ควำมปลอดภัยในกำรท้ำงำน 3

16. เด็กอำยุ 3-5 ปีเต็มได้รับกำรเลี ยงดูเตรียมควำมพร้อมกอ่นวัยเรียน 16. กำรปอ้งกนัโรคติดต่อ 3

17. เด็กอำยุ 6-14 ป ีได้รับกำรศึกษำภำคบงัคับ 9 ปี 17. กำรกฬีำ 2

18. เด็กจบชั น ม.3 ได้เรียนต่อชั น ม.4 หรือเทียบเท่ำ
19. เด็กจบกำรศึกษำภำคบงัคับ 9 ป ีได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนอำชพี 18. กำรได้รับกำรศึกษำ 2

20. คนอำยุ 15-60 ปีเต็ม อำ่น เขียน ภำษำไทย และคิดเลขอย่ำงง่ำยได้ 19. อตัรำกำรเรียนต่อของประชำชน
20. ระดับกำรศึกษำของประชำชน 3

21. คนอำยุุ 15-60 ปเีต็มมีอำชพีและรำยได้
22. คนอำยุมำกกว่ำ 60 ปเีต็มขึ นไป มีอำชพีและมีรำยได้ 1.59 21. กำรเรียนรู้โดยชมุชน 3

23. คนในครัวเรือนมรีำยได้เฉล่ียไมน่้อยกว่ำคนละ 30000 บำทต่อปี 1.27 22. กำรได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคม 3

24. ครัวเรือนมีกำรออมเงิน 23. กำรมีส่วนร่วมของชมุชน 3

24. กำรรวมกลุ่มของชมุชน 3

25. คนในครัวเรือนไม่ด่ืมสุรำ 0.4 25. กำรเขำ้ถงึแหล่งเงินทนุของประชำชน 3

26. คนในครัวเรือนไม่สูบบหุรี 0.79

27. คนอำยุ 6 ปีขึ นไปปฏิบัติกจิกรรมทำงศำสนำอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 1ครั ง 26. คูณภำพดิน 3

28. คนสูงอำยุได้รับกำรดูแลจำกคนในครัวเรือน หมูบ่้ำน/ชุมชนหรือภำครัฐ 27. คุณภำพน ้ำ 2

29. คนพกิำรได้รับกำรดูแลจำกคนในครัวเรือน หมูบ่้ำน/ชุมชน หรือภำครัฐ 28. กำรปลูกปำ่หรือต้นไม้ยืนต้น
30. คนในครัวเรือนมส่ีวนร่วมท้ำกจิกกรมสำธำรณะเพื่อประโยชน์ชุมชน 29. กำรใชป้ระโยชนท่ีดิน 2

30. กำรจัดกำรสภำพแวดล้อม 3

31. ควำมปลอดภัยจำกยำเสพติด 3

32. ควำมปลอดภัยจำกภัยพบิติั 3

33. ควำมปลอดภัยจำกควำมเส่ียงในชมุชน 2

ดา้นที่ 6 ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม

ดา้นที่ 7 ความเส่ียงของชุมชนและภยัภบัิติ

หมวดที่ 4 รายไดก้า้วหนา้

สรุปขอ้มูลชุมชน/หมู่บ้าน

 บา้นท่าชะอม  

หนองฉาง 

อุทัยานี

หมวดที่ 1 สุขภาพดี

หมวดที่ 2 มีบ้านอาศยั

หมาดที่ 3 ฝักใฝ่การศกึษา

หมวดที่ 5 ปลูกฝังคา่นยิมไทย

ดา้นที่1 ดา้นโครงสร้าง

ดา้นที่ 2 ดา้นสภาพพ้ืนฐานทางเศรษฐกจิ

ดา้นที่ 3 สุขภาพอนามัย

ดา้นที่ 5 ดา้นการมีส่วนร่วมและความเขม้แขง็ของชุมชน

ดา้นที่ 4 ความรู้และการศกึษา

ปัจจัยภายนอกชุมชนที่เปน็ข้อจ ากัด  :  T  (Threat) 
          - ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรมีราคาสูง แต่ผลผลิตต่ าและไม่สามารถก าหนดราคาและ 

กลไกทางการตลาดของสินค้าทางการเกษตร 
         การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้ข้อมูลชุมชน 
          - ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ชุมชน ประกอบด้วย ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน ( จปฐ.) ปี 2558 
และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช 2 ค.) ปี 2558 
                   - การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน ใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชน             
( Community Information Radar Analysis)  
                   - การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน โดยใช้ Radar Diagram 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

จากการน าข้อมูล จปฐ.ปี 2558 และข้อมูล กชช.2 ค. ปี 2558 ของบ้านท่าชะอม หมู่ที่ 6 ต าบลเขากวางทอง 
อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม ( Community Information Radar Analysis) 
ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
               อันดับ 1     ประเด็นการบริหารจัดการชุมชน ( จุดมีค่า = 2.4) 
               อันดับ 2     ประเด็นการพัฒนาด้านอาชีพ ( จุดมีค่า = 2.6)   
              อันดับ 3    ประเด็นการพัฒนาการจัดการทุนชุมชน ( จุดมีค่า = 2.6) 
               อันดับ 4     ประเด็นการพัฒนาด้านการแก้ปัญหาความยากจน ( จุดมีค่า = 2.65) 
               อันดับ 5     ประเด็นการพัฒนาด้านการจัดการความเสี่ยงชุมชน  ( จุดมีค่า = 2.95)        
ซึ่งจากการจัดเวทีน าเสนอแนวทางการขับเคลื่อนหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้เข้าร่วม
เวทีประชาคมได้เสนอประเด็นการพัฒนาอาชีพ เป็นประเด็นเร่งด่วนในการพัฒนาโดยเสนอโครงการพัฒนาอาชีพ
ต่างๆ ในแผนพัฒนาหมู่บ้าน เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาอาชีพต่อไป 

การขับเคลื่อนหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต (การพัฒนาด้านอาชีพ) 
             การพัฒนาด้านอาชีพ 
               จากการวิเคราะห์สภาพของหมู่บ้าน  บ้านท่าชะอม  หมู่ที่ ๖  ต าบลเขากวางทอง   อ าเภอหนองฉาง 
จังหวัดอุทัยธานี  ด้วยเทคนิค SWOT ด้านอาชีพ     ผลปรากฏว่าบ้านท่าชะอมเป็นหมู่บ้านที่ผู้น ามีความเข้มแข็ง
ประชาชนมีความรักความสามัคคี มีกลุ่มทุนชุมชนหลายกลุ่มที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาให้มีประสิทธิภาพได้  และมี
หน่วยงานราชการหลายหน่วยงานให้ความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านนี้
เช่น ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ศูนย์ฝีมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอหนองฉาง เป็นต้น คณะกรรมการหมู่บ้านจึงได้ก าหนดแผนการพัฒนาหมู่บ้าน
สารสนเทศต้นแบบเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านอาชีพ ดังนี้ 

             แผนการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านอาชีพ 
 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ ว.ด.ป.ที่ด าเนินการ พื นที่ด าเนินการ หมายเหตุ 
๑ ลงทะเบียน OTOP ม.ค.-มี.ค.๕๘ สพอ.หนองฉาง  
๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์OTOP ม.ค.-มี.ค.๕๘ จังหวัดอุทัยธานี  
๓ เพ่ิมประสิทธิภาพกลุ่มออมทรัพย์

เพ่ือการผลิต 
ต.ค.๕๗-ก.ย.๕๘ ม.๖ ต.เขากวางทอง  

อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 
 

๔ เพ่ิมประสิทธิภาพกองทุนหมู่บ้าน ต.ค.๕๗-ก.ย.๕๘ ม.๖ ต.เขากวางทอง  
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 

 

๕ เพ่ิมประสิทธิภาพกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี 

ต.ค.๕๗-ก.ย.๕๘ ม.๖ ต.เขากวางทอง  
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 

 

๖ โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ 

ต.ค.๕๗-ก.ย.๕๘ ม.๖ ต.เขากวางทอง  
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 

 

๗ การปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ชุมชน ต.ค.๕๗-ก.ย.๕๘ ม.๖ ต.เขากวางทอง  
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 

 



 

 

๘ การจัดเก็บองค์ความรู้ด้านอาชีพ ต.ค.๕๗-ก.ย.๕๘ ม.๖ ต.เขากวางทอง      
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 

 

๙ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ต.ค.๕๗-ก.ย.๕๘ ๑.เว็บไซด์ สพอ.หนอง
ฉาง/สพจ.อุทัยธานี/
โรงเรียนบ้านท่าชะอม 
๒.เฟสบุ๊ค 
 

 

       ผลการขับเคลื่อนหมูบ่้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านอาชีพ 
       ๑.  ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP ประจ าปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
 จ านวน ๑ กลุ่ม ๓ ผลิตภัณฑ์ คือ กลุ่มอาชีพจักสานพัด ตะกร้า กระเป๋า 
     
 
        ๒. จัดตั้งกลุ่มอาชีพ จ านวน ๑ กลุ่ม คือ กลุ่มตะกร้าใยสังเคราะห์  
สมาชิก ๒๕ คน เงินทุน ๓๐,๐๐๐ บาท 
   
 
        ๓. สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ      
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต ปี ๒๕๕๘ จ านวน ๑ ครั้ง  
งบประมาณ 6,500 บาท และโครงการการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชน 
และผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จ านวน ๒ ผลิตภัณฑ์      
   
         ๔. สนับสนุนการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต เพื่อเป็นแหล่ง 
เงินทุนในหมู่บ้าน ปัจจุบันมีสมาชิกจ านวน ๔๔๐ คน เงินสัจจะสะสม  
จ านวน  ๓,๐๐๑,๕๔๐ บาท 
   
 
 
           ๕.  สนับสนุนการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ปัจจุบันมีสมาชิก  
จ านวน  ๒๐๙ คน เงินทุน ๒,๗๒๖,๙๑๐.๗๕ บาท 
 
 
           ๖.  สนับสนุนการด าเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปัจจุบัน 
มีสมาชิก ๑๒๐ คน เงินทุนหมุนเวียน  จ านวนเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 



 

 

          ๗.  สนับสนุนให้ประชาชนด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ปัจจุบันมีครัวเรือนต้นแบบ ๓๐ ครัวเรือน 
     
 
 
           ๘.  การจัดเก็บองค์ความรู้เรื่องการจักสานพัด  
  
   
 
           ผลที่เกิดขึ นต่อครัวเรือนและชุมชน 

การพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการพัฒนาอาชีพ มีผลต่อครัวเรือนและ
ชุมชน ดังนี้ 
             1. ครัวเรือนมีรายได้เพ่ิมข้ึน   จากการส ารวจข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๕๗ รายได้เฉลี่ย
ครัวเรือนละ ๑๑๐,๙๘๑ บาท/คน/ปี   ปี ๒๕๕๘ รายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ ๑๑๒,๔๘๓  บาท/คน/ปี            
          2. คนในครัวเรือนมีความสุขมากข้ึน  จากการส ารวจข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๕๗ 
ความสุขของคนในหมู่บ้านอยู่ในระดับ  ๙.๗๘  ปี ๒๕๕๘ ความสุขของคนในหมู่บ้านอยู่ในระดับ   ๙.๙๔ 
                 3. คนในครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       


