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บทนำ 

ขบวนการพัฒนาสังคมภาคประชาชนเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว  มีกลุ่มองค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน  
กลุ่มภาคประชาสังคมและกลุ่มองค์กรพัฒนาภาคเอกชน  ดำเนินกิจกรรมพัฒนาสังคมในประเด็นที่แตกต่าง
หลากหลาย คู่ขนานไปกับหน่วยงานภาครัฐ  การดำเนินการดังกล่าวก่อให้เกิดชุดบทเรียนประสบการณ์ที่ผ่านการ
ปฏิบัติจริงมาแล้ว  กระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่จำนวนมากและขาดการจัดการความรู้  ไม่มีการจัดเก็บรวบรวม
สังเคราะห์  เป็นความรู้ใหม่เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ 

แนวคิดการจัดการความรู้  การถอดองค์ความรู้ พัฒนามาจากทฤษฎีสามเหลี่ยมเขยื้อนภู เขาของท่าน
อาจารย์ประเวศ วะสี  โดยท่านเสนอว่าการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นนั้น ต้องประสานพลัง 3 ส่วน
และดำเนินการไปพร้อมกัน ได้แก่  พลังความรู้  พลังสังคม  และพลังการเมือง  ทฤษฎีงกล่าวได้รับการขานรับ และ
ถูกแปรไปสู่การปฏิบัติโดยนักพัฒนาที่อยู่ในส่วนต่างๆ ของขบวนการพัฒนาสังคมทั้งในหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน   การถอดองค์ความรู้  เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการความรู้ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสืบค้น  กระบวนการ
วิธีการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา  ไม่เน้นระเบียบวิธีเหมือนงานวิจัย  แต่จะเน้นพูดคุยสัมภาษณ์            
เล่าเรื่อง  และสังเคราะห์จับประเด็นให้ได้กระบวนการวิธีการทำงานในเชิงบทเรียนประสบการณ์ที่ดำเนินการผ่าน
มาจริง  ผลลัพธ์จะเป็นเอกสารที่สื่อแสดงออกมาอย่างง่ายๆเล็กๆบางๆไม่ซับซ้อน  ผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าสามารถ
นำไปปรับใช้ได้โดยง่าย  ซ่ึงการถอดองค์ความรู้สามารถทำได้หลายเครื่องมือ  หลายวิธีการ  องค์ความรู้ทั่วๆไปนั้น
เกิดจากการทดลอง  ปฏิบัติซ้ำ มีการสังเกต  จดบันทึก วิเคราะห์หาเงื่อนไขปัจจัยต่างๆ จนได้ข้อสรุป เป็นความรู้
ใหม่ในเรื่องนั้นๆ  ซึ่งเป็นความรู้ที่เข้าใจได้  ปฏิบัติได้  ขยายผลได้  ประกอบด้วยข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณ  คุณภาพ 
รวมทั้งความรู้ในเชิงเทคนิค  วิธีการด้วย 

องค์ความรู้ชุมชนนั้นเกิดจากการดำเนินชีวิต  และทำงานของชุมชนชาวบ้านจนเกิดเป็นความเข้าใจ  ความ
ชำนาญรู้ลึก  สามารถถ่ายทอดและนำไปใช้ต่อๆกันในวิถีชีวิตประจำวันได้  มีการปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของชุมชน และมีการสืบทอดโดยวิถีทางวัฒนธรรมของชุมชน  เป็น
ทางเลือกในการแก้ปัญหาของชุมชนได้จริง  องค์ความรู้ชุมชน  มีเป้าหมายการเรียนรู้ เพ่ือการดำรงชีวิตของบุคคล
และชุมชน  เพื่อการแก้ไขปัญหาของชุมชน  เมื่อเรียนรู้แล้วสามารถนำไปปฏิบัติได้  เป็นความรู้ที ่นำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันเป็นหลัก 

ความสำคัญขององค์ความรู้ชุมชน  องค์ความรู้ชุมชนเป็นผลิตผลจากกระบวนการทำงานร่วมกันของกลุ่ม
คนที่อยู่ในโครงการเดียวกัน  มีเป้าหมาย  วัตถุประสงค์เดียวกัน  ซึ่งมีหลายฝ่ายที่เกี ่ยวข้อง  คือมีทั้งแกนนำ
ชาวบ้าน  ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ  เจ้าหน้าที่โครงการ  รวมทั้งภาคีความร่วมมือด้วย   จากกระบวนการทำงาน
โครงการได้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนดังกล่าว  องค์ความรู้ชุมชนจึงนับเป็นต้นทุนในการแก้ปัญหา
ชุมชน สังคม สู่ความเข้มแข็งยั่งยืนและมีการเผยแพร่ขยายองค์ความรู้ชุมชนออกไป  เพื่อเป็นทางเลือกทางรอด
ของชุมชนสังคมอย่างกว้างขวางไม่หยุดนิ่ง 
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 ประวัติความเป็นมา 

สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา  อำเภอหันคา  จ ังหวัดชัยนาท  จัดตั ้งขึ ้นตาม
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   เพ่ือเป็นกลไกในการเชื่อมโยง
องค์กรชุมชนและภาคีพัฒนาต่างๆ ในท้องถิ่น  ทั้งภาครัฐ  เอกชน  สถาบันการศึกษา มาทำงานแก้ไขปัญหาของ
ท้องถิ่นร่วมกัน  เป็นองค์กรสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  รวมถึงเป็นเครื่องมือของภาคประชาชน
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  โดยยึดหลักการพัฒนาแบบองค์รวมหรือบูรณาการ  โดยมีเทศบาล
ตำบลสามง่ามพัฒนา อำเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท  ส่งเสริมสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการ
ดำเนินการของสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา 

วิสัยทัศน์  

“ตำบลเกษตรน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง  มุ่งสู่สังคมสมบูรณ์” 

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา อยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา  มีที่ตั้ง
อยู่ในเขตตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ ซึ่งเป็นตำบลหนึ่งใน 8 ตำบลของอำเภอหันคา (อำเภอหันคา มี 8 ตำบล คือ              
1.ตำบลหันคา, 2.ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์, 3.ตำบลหนองแซง, 4.ตำบลบ้านเชี่ยน, 5.ตำบลห้วยงู, 6.ตำบลไพรนกยูง, 
7.ตำบลวังไก่เถื่อน  และ 8. ตำบลเด่นใหญ่ ) ตั้งอยู่เลขที่ 19 หมู่ 1 บ้านวังจิกตะวันตก  ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์                
อำเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท  ห่างจากที่ว่าการอำเภอหันคา ประมาณ 10 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอเมืองชัยนาท  
ประมาณ 50 กิโลเมตร  และห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 180 กิโลเมตร  มีพื้นที่ประมาณ 28.89 ตาราง
กิโลเมตร  หรือประมาณ 18,056.25  ไร่  คิดเป็นร้อยละ 5.30 ของอำเภอหันคา   มีพื้นที่ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ 
แบ่งออกเป็นหมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้าน  ได้แก่ 

หมู่ที่ 1 บ้านวังจิกตะวันตก 
หมูที่ 3 บ้านวงเดือน 
หมู่ที่ 4 บ้านวังจิกตะวันออก 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองหวาย 
หมู่ที่ 6 บ้านท่าโบสถ์ 
หมู่ที่ 8 บ้านท่าฟืน 
หมู่ที่ 9 บ้านทับใต้ 
หมู่ที่ 10 ท่ากรวด 

 

  



-3- 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรแบ่งตามหมู่บ้าน 
 

หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
หมู่ที่ 1 วังจิกตะวันตก 134 156 162 318 
หมูที่ 3 วงเดือน 164 269 260 529 
หมู่ที่ 4 วังจิกตะวันออก 241 361 396 757 
หมู่ที่ 5 หนองหวาย 176 251 282 533 
หมู่ที่ 6 ท่าโบสถ์ 107 127 158 285 
หมู่ที่ 8 ท่าฟืน 160 240 261 501 
หมู่ที่ 9 ทับใต้ 124 211 212 423 
หมู่ที่ 10 ท่ากรวด 92 138 157 295 

รวมทั้งสิ้น 1,798 1,753 1,888 3,641 
 

ข้อมูล : ณ พฤษภาคม พ.ศ.2563 

มีแหล่งน้ำที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ  ทั้งจากผิวดินและใต้ดิน ดังนี้ 
➢ มีแม่น้ำไหลผ่าน 1 สาย คือ แม่น้ำท่าจีน   
➢ มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ หนองน้ำ 3 แห่ง,  ลำคลอง 7 แห่ง,  ลำห้วย  2 แห่ง, บึง 5 แห่ง และ             

ร่องน้ำ 1 แห่ง   ได้แก่ 
1. ห้วยปลาช่อน 
2. หนองหวายใหญ่ 
3. หนองข้อ 
4. หนองคล้า 
5. คลองอโศก 
6. คลองใหม่ 

7. คลองประดา 
8. คลองเคียน 
9. คลองตลุง 
10. คลองชำแหละ 
11. คลองควาย 
12. บึงคลองลัด 

13. บึงคลองเก่า 
14. บึงตะพาบ 
15. บึงม่วง 
16. บึงกระจับ 
17. ร่องปลาแปป 

 
 

➢ มีแหล่งน้ำใต้ดินจากบ่อบาดาลสาธารณะ 
 

 ➢ มีระบบชลประทาน ในการบริหารจัดการน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการอุปโภคบริโภคและเพ่ือ
การเกษตรกรรม  โดยมีโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์  ทำหน้าที่ในการให้บริการด้านการจัดสรรน้ำ 
 

ระบบการคมนาคม  
1.ถนนเชื่อมระหว่างเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา  กับอำเภอหันคา  มีจำนวน  2  สาย  

สายที่  1  ถนนสายเลียบคลองชลประทานฝั่งซ้าย   
สายที่  2  ถนนสายเลียบคลองชลประทานฝั่งขวา   

2.ถนนเชื่อมโยงหมู่บ้านต่างๆ ภายในเขตพ้ืนทีเ่ทศบาล 
3.ถนนเชื่อมระหว่างเขตเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา กับอำเภอเมืองชัยนาท มี ๒  สาย 

  สายที่  1 ถนนเลียบแม่น้ำท่าจีนฝั่งซ้าย  ผ่านตำบลสามง่ามท่าโบสถ์  ตำบลห้วยงู  ตำบลนางลือ  
เข้าสู่อำเภอเมืองชัยนาท 
  สายที่  2  ถนนเลียบแม่น้ำท่าจีนฝั่งขวา  ผ่านตำบลหันคา  ตำบลวังไก่เถื่ อน  ตำบลแพรกศรี
ราชา  อำเภอสรรคบุรี  ตำบลเที่ยงแท้  ตำบลชัยนาท  ตำบลบ้านกล้วย  เข้าสู่อำเภอเมืองชัยนาท 
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ข้อมูลสภาพทางสังคม 
➢  ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 98%  นับถือศาสนาอื่นๆเช่น ศาสนาอิสลาม 
ศาสนาคริสต์  ประมาณรอ้ยละ 2% 
 

➢  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา ระดับก่อนวัยเรียน  โดยแบ่งสถานที่ ออกเป็น 2 แห่ง  
ดังนี้  1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศิษย์เก่าร่วมใจพัฒนา   หมู่ที่ 3 บ้านวงเดือน       

2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเกษม  หมู่ที่ 4 บ้านวังจิกตะวันออก  ปัจจุบันย้ายสถานที่ใหม่มาที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา หมู่ที่ 1 บ้านวังจิกตะวันตก  

 

➢  มีโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท (สพป.) ระดับประถมศึกษา  2  แห่ง  ได้แก่ 
1.  โรงเรียนวัดใหม่วงเดือน หมู่ที่  ๓  บ้านวงเดือน      
2.  โรงเรียนวัดคลองเกษม  หมู่ที่  ๔  บ้านวังจิกตะวันออก 
 

➢  มีวัด 2 แห่ง  ได้แก่ 1.วัดใหม่วงเดือน  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านวงเดือน  ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ 
2.วัดคลองเกษม  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านวังจิกตะวันออก   ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ 
 

➢  ด้านการให้บริการด้านสุขภาพ  อยู่ในการดูแลรับผิดชอบของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลสาม
ง่ามท่าโบสถ์  โดยดำเนินการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ   
 

➢  ด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย
ของประชาชน อยู่ในเขตพ้ืนที่การดูแลรับผิดชอบของ  สถานีตำรวจภูธรห้วยงู 
 

➢  ตารางแสดงจำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพจากเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ประเภท ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย HIV 
จำนวน (คน) 744 121 3 

ข้อมูล : ณ พฤษภาคม พ.ศ.2563 

 

ระบบเศรษฐกิจ 

 ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตร ค้าขายและรับจ้างทั่วไป  ซึ่งพื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็น
พื้นที่ทำนา ทำสวน  เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มมีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่านจึงมีการเลี้ยงปลาในกระชังสำหรับค้าขายในเชิง
พาณิชย์  นอกจากนั้นยังมีแหล่งน้ำธรรมชาติหลายแห่ง จึงมีการทำประมงน้ำจืดเพ่ือค้าขายและบริโภคในครัวเรือน   
ด้านการปศุสัตว์ในพื้นที่ส่วนมากนิยมการเลี้ยงโค นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงแพะ และสุนัขสายพันธุ์   สำหรับค้าขาย
ในเชิงพาณิชย์อีกด้วยแต่เป็นส่วนน้อย  กิจการพาณิชย์ส่วนมากเป็นกิจการพาณิชย์ขนาดเล็ก  เช่น ร้านอาหาร 
ร้านค้าปลีกและส่งขนาดเล็ก  ร้านให้บริการทำผมและเสริมสวยสำหรับสตรี และตัดผมสำหรับสุภาพบุรุษ  บริการ
อู่ซ่อมรถ  มีลานข้าวรับซื้อข้าว  และมีปั้มบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดเล็ก 
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 กระบวนการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาของชุมชน 
กลไกในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนกิจกรรมแบบบูรณาการร่วมกันกับหลายภาคส่วน และใช้แกนนำ

สำคัญๆ เช่น  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชน  กลุ่มสตรี ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ฯลฯ เป็นแกน
นำหลักในการดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ  โดยมีการจัดประชุมร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ ร่วมแก้ไข
ปัญหาและรับผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมีแผนการทำงานร่วมกัน  โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้  การวิเคราะห์
ศักยภาพชุมชน  2 ส่วน คือ    1.การวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนโดยการจัดเวทีวิเคราะห์ระดับหมู่บ้าน   

2.การวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนจากข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้านตำบล 
ข้อมูลด้านสังคม เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ เช่น เรื่องอาชีพ กลุ่มอาชีพต่างๆ  
สถาบันการเงิน หนี้สิน พื้นที่การเกษตร เป็นต้น ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น แหล่งน้ำ พื้นที่
สีเขียว เป็นต้น ข้อมูลด้านการเมืองการปกครอง  ฯลฯ    

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดระบบฐานข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำแผนชุมชนระดับหมู่บ้านและเป็นแผนชุมชนระดับตำบล 
และนำแผนชุมชนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีท่ีเกี่ยวข้องมาแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

การวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพของชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  การวิเคราะห์ผลกระทบจากภายนอกที่มีผลต่อชุมชน  การวิเคราะห์สภาพปัญหาของชุมชนและ
ร่วมกันค้นหาสาเหตุของปัญหา  การวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดข้ึนแก่ชุมชนในอนาคต  จะทำให้
ชุมชนมีความเข้าใจในสภาพปัญหา  รู้ศักยภาพของชุมชน   มีเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน   
โดยสามารถกำหนดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่สามารถนำมาสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน  และ
กำหนดทิศทางการพัฒนาตามศักยภาพของชุมชน  กำหนดประเด็นหลักที่จะพัฒนาพร้อมระบุกลุ่มเป้าหมายได้  
นำไปสู่การสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชน 
ที่อยู่อาศัยถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ นับเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่เป็นความจำเป็นขั้นมูลฐานในการดำรง

ชีพและประกอบกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์  เพราะชีวิตของมนุษย์ส่วนใหญ่ เวลาสองในสามของแต่ละวัน มักจะใช้
ชีวิตอยู่ที่บ้านพักอาศัย ทั้งการพักผ่อนหลับนอน และการทำกิจกรรมต่างๆ ภายในครอบครัว ส่วนเวลาที่เหลือเป็น
เวลาของการทำงานหรือทำกิจกรรมในสถานที่อื ่นๆ   มนุษย์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีที่อยู่อาศัย เพื่อปกป้อง
ร่างกายจากฝน ลม หรือสัตว์ร้ายต่างๆที ่จะมาทำอันตรายต่อมนุษย์เอง ดังนั้นมนุษย์จึงต้องอาศัยในพื้นที ่ที่
เหมาะสมต่อการดำรงชีวิต   

ความสำคัญของที่อยู่อาศัย 
          1. เป็นสถานที่คุ้มแดด คุ้มฝน ลม ความร้อน ความหนาว และอันตรายต่างๆ จากสิ่งแวดล้อมทั้งท่ีเป็นภัย
ธรรมชาติ รวมถึงภัยที่อาจเกิดจากมนุษย์ สัตว์ และแมลง  
          2. เป็นสถานที่สำหรบัประกอบกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างสะดวก สบาย ได้แก่ การพักผ่อน 
นอนหลับ การกิน การขับถ่าย การสังคมของครอบครัว การศึกษา เป็นต้น  
          3. บ้านเป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างความภาคภูมิใจ และช่วยสร้างความรู้สึกเข้าหมู่พวกทาง เศรษฐกิจ เพราะบ้าน
เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเป็นหลักเป็นฐาน ความเป็นผู้ใหญ่ และความมีชีวิตที่สมบูรณ์ ผู้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
จึงรู้สึกภาคภูมิใจในทรัพย์สินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตน ความมีหน้ามีตาได้รับการยอมรับนับถือทางสังคม  
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          4. บ้านเป็นแหล่งผลติพลเมืองดีให้แก่สังคม “ คนดีมักมาจากครอบครัวที่มีพ้ืนฐานดี ” ครอบครัวที่มี
ความสุข ไม่จำเป็นจะต้องอยู่บ้านหลังใหญ่ แต่ขอให้เป็น “ บ้านที่น่าอยู่ น่าอาศัย ” เพราะที่อยู่อาศัยมีผลต่อการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้มีพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านอารมณ์ และด้านสติปัญญา
โดยตรงและผลโดยอ้อมที่ตามมาคือนำความเจริญก้าวหน้ามาสู่ประเทศชาติต่อไป 

 

สภาองค์กรชุมชนตำบลสามง่ามพัฒนา ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล และประชุมร่วมกันในชุมชนในแต่ละ
หมู่บ้านทั้งตำบล จำนวน 8 หมู่บ้านแล้ว ทำให้ทราบและเข้าใจในปัญหาและความต้องการในการแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในชุมชนนั้น  โดยพบว่าในพ้ืนที่ยังมีประชาชนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ที่มีความเดือดร้อนด้านที่อยู่
อาศัย ซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย  ในการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้อยู่ในสภาพ
ที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิต  ที่สามารถปกป้องร่างกายจากแดด ฝน ลม และอันตรายต่างๆ จากสิ่งแวดล้อมทั้งที่
เป็นภัยธรรมชาติ รวมถึงภัยที ่อาจเกิดจากมนุษย์ สัตว์ และแมลง   และสามารถประกอบกิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกสบาย  เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน   

จึงได้กำหนดเป้าหมายและทิศทางในการพัฒนา เพื่อเป็นการดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์
ของสภาองค์กรชุมชนตำบลสามง่ามพัฒนา “ตำบลเกษตรน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง  มุ่งสู่สังคม
สมบูรณ์” นี้   ดังนั้นจึงได้กำหนด“ โครงการบ้านพอเพียงชนบท ” ขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น และเป็นการสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

สภาองค์กรชุมชนตำบลสามง่ามพัฒนา ร่วมกับเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา และผู้นำชุมชน จึงได้
ดำเนินการสำรวจข้อมูลและจัดทำบัญชีผู ้ยากไร้และด้อยโอกาสที่มีความเดือดร้อนและจำเป็นต้องได้รับการ
ช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยไว้แล้ว จำนวน  54 ราย  เพื่อดำเนินการประสานกับเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา  
องค์กรชุมชนและภาคีพัฒนาต่างๆ ในท้องถิ่น  ทั้งภาครัฐ  เอกชน ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณมา
ช่วยเหลือในการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยต่อไป  ซึ่งปัจจุบันได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 7 ราย  
และกำลังดำเนินการอีก จำนวน 8 ราย   ทั้งนี้ยังได้มีการสำรวจรวบรวมข้อมูลและจัดทำบัญชีผู้ยากไร้และด้อย
โอกาส ที่มีความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือรายใหม่เพ่ิมเติมได้ตลอดเวลา 
 

 รูปธรรมความสำเร็จ 
1.ได้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้  ประสบการณ์ตรงที่ได้ปฏิบัติจริง   
2.เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนโดยใช้กระบวนการคิดร่วมกันของชุมชน คนในชุมชนได้เรียนรู้

ปัญหา  ค้นหาสาเหตุ วิธีการและแนวทางแก้ไขร่วมกัน   
3.เป็นการปลูกจิตอาสาช่วยเหลือสังคม รวมทั้งสร้างสังคมไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืน 
4.เกิดการบูรณาการการทำงานจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชน  ร่วมผนึกกำลัง

ของภาคีการพัฒนาต่างๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้ และเป็นการสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
6.สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนที่เป็นผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสด้านที่อยู่อาศัยให้มีที ่อยู่

อาศัยที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตได ้
7.การดำเนินโครงการ/กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของสภาองค์กรชุมชนตำบลสามง่าม

พัฒนา 
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ประมวลภาพถ่าย 

 
    
 

 
 

 


