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¤Ó¹Ó
  กลุมแมบานเกษตรกร เปนสถาบันเกษตรกร
ภายใตการสงเสริมของกรมสงเสริมการเกษตร 
โดยมอบหมายใหกองพัฒนาเกษตรกรเปนหนวยงาน
รับผิดชอบหลักในการดำเนินงาน มาตั้งแตป 2513 
ซ่ึงปจจุบันมีกลุมแมบานเกษตรกร จำนวน 10,408 กลุม
ม ีสมาช ิก 280,968 ราย โดยส งเสร ิมให สตร ี 
ในภาคเกษตรในหมูบาน/ตำบลเดียวกัน รวมตัวกัน
เปนกลุ มแมบ านเกษตรกรตามความสมัครใจ
มีการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการ เพ่ือรวมกัน
พัฒนา ยกระดับความเปนอยูใหดีข้ึนท้ัง 4 มิติ ไดแก 
ดานคุณภาพชีวิต ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ และ
ดานสิ่งแวดลอม พัฒนาเปนผูประกอบการเกษตร 
มีความรูดานการบริหารจัดการ มีการผลิตอยางเปน
ระบบ สามารถเข าถ ึงบร ิการของร ัฐ มีความรู 
ดานเคหกิจเกษตรในการปรับปรุงความเปนอยูของ
ครอบครัวใหดีขึ้น เพิ่มรายไดใหครอบครัว ชวยกัน
แกไขปญหาสังคม ตลอดจนการดูแลส่ิงแวดลอมชุมชน
ใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน                   
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กลุมพัฒนาแมบานเกษตรกรและเคหกิจเกษตร
กองพัฒนาเกษตรกร

กรมสงเสริมการเกษตร
พฤษภาคม 2563

  คู มือการดำเนินงานกลุมแมบานเกษตรกร
ฉบับน้ี ไดดำเนินการปรับปรุงแกไขจากคูมือการจัดต้ัง
และการดำเนินงานกลุมแมบานเกษตรกร ป 2560 
เพ่ือใหมีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
สงเสริมการเกษตรในพื้นที ่มากยิ่งขึ ้น ซึ ่งจะเปน
ประโยชนตอเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร สามารถใช
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานสงเสริมและพัฒนากลุม
แมบานเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
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1. ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ªÒµÔ (¾.È. 2561 - 2580)
   ยุทธศาสตรชาติ มีวิสัยทัศน คือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง 

ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” มีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน

มีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากร

ธรรมชาติย่ังยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนา

คนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี คนเกง และมีคุณภาพ สรางโอกาส

และความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม 

ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก 

   1) ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 

   2)  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

   3) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

    ทรัพยากรมนุษย 

   4)  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

   5)  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน

    มิตรตอสิ่งแวดลอม

º··Õè 1 º·¹Ó
µÍ¹·Õè 1.1 ¹âÂºÒÂ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹Ê‹§àÊÃÔÁáÅÐ¾Ñ²¹Ò
¡ÅØ‹ÁáÁ‹ºŒÒ¹à¡ÉµÃ¡Ã

   6)  ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

    จัดการภาครัฐ
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2. á¼¹¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊÑ§¤ÁáË‹§ªÒµÔ©ºÑº·Õè 12 
(¾.È. 2560 - 2564)
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใหเกิดบูรณาการ การพัฒนาในทุกมิติอยางสมเหตุสมผล 

และยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มุงสรางคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดี

สำหรับคนไทย พัฒนาคนใหมีความเปนคนที่สมบูรณ มีวินัย ใฝรู มีความรู 

มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบตอสังคม มีจริยธรรม

และคุณธรรม พัฒนาคนทุกชวงวัย และเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ

อยางมีคุณภาพ รวมถึงการสรางคนใหใชประโยชนและอยูกับส่ิงแวดลอมอยาง

เก้ือกูล อนุรักษ ฟนฟู ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมอยาง

เหมาะสม ประกอบดวย 1) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ

ทุนมนุษย 2) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเหล่ือมล้ำในสังคม 

3) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

4) ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 

5) ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศ

สูความม่ังค่ังและย่ังยืน 6) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกัน

การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 7) ยุทธศาสตร

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส 8) ยุทธศาสตรการพัฒนา

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 9) ยุทธศาสตรการพัฒนา

ภาคเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ และ 10) ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศ

เพื่อการพัฒนา
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3. á¼¹»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃ¢Í§¡ÃÐ·ÃÇ§à¡ÉµÃáÅÐÊË¡Ã³� ÃÐÂÐ 3 »‚ 
(¾.È.2563 - 2565) 
     แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ระยะ 3 ป 

มีวิสัยทัศนคือ ภาคเกษตรมั่นคง เกษตรกรมั่งคั่ง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน 

โดยมีเปาหมายคือ 1) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น 

2) ผลิตภาคการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 3) รายไดเกษตรกรเพิ่มขึ้นอยาง

กระจายและตอเนื่อง และ 4) ความมั่นคงดานน้ำทางการเกษตรของประเทศ

เพิ่มขึ้น และมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ไดแก การสงเสริมและสนับสนุน

การรวมกลุมของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร เพื่อสรางความเขมแข็งและ

พัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ รวมถึงเช่ือมโยง

ไปถึงผูประกอบการ ภาคเอกชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในการพัฒนาดาน

การผลิตและดานการตลาดของสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ รวมทั้งสนับสนุน

การขยายเครือขายธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน และสหกรณ และสนับสนุนใหมี

โอกาสในการเขาถึงแหลงทุน ภายใตเงื่อนไขที่ผอนปรนมากขึ้น เพื่อยกระดับ

การพัฒนาเกษตรกรไปสูการเปนผู ประกอบการเกษตรที่มีความเขมแข็ง 

ตลอดจนการใหมีกลไกในการดูแลใหเกษตรกรไดรับประโยชนจากการรวมกลุม 

และการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรอยางแทจริง และการบริหารจัดการแรงงาน

ภาคเกษตร และเกษตรกรสูงวัย โดยการเรงสงเสริมการเตรียมการกอนยาม

สูงอายุ เพ่ือใหสูงวัยในทุกมิติอยางมีคุณภาพ โดยการสรางความตระหนักและ

การเตรียมการเมื่อยามสูงอายุ รวมทั้งสงเสริมใหผูที่จะเปนผูสูงอายุในอนาคต

ไดมีการเตรียมการใหพรอมท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม 

และเปนผูสูงอายุท่ีมีกำลัง มีแรง มีความม่ันคงทางรายได และพ่ึงพาตนเองได 

และเพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของผูสูงอายุ สงเสริมการนำความรู 

ประสบการณ และภูมิปญญาท่ีส่ังสมมาตลอดชวงชีวิตของผูสูงอายุ มาถายทอด

สูคนรุนหลัง เพ่ือใหเกิดการสืบสานและตอยอดการพัฒนาสังคม รวมท้ังสงเสริม
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การรวมกลุมของผูสูงอายุเพ่ือทำกิจกรรมท่ีเปนประโยชน และสามารถชวยเหลือ

ชุมชนและสังคม เพื่อใหผู สูงอายุมีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี

มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักดิ์ศรี และมีความสุขในการดำเนินชีวิตในสังคม และ

สามารถคงไวซึ่งศักยภาพ และมีบทบาทในการสรางสรรคสังคม เปนอีกหนึ่ง

แรงพลังในการชวยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไดเชนเดียวกับชวงวัยอื่น ๆ

4. á¼¹»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃ¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃà¡ÉµÃ ÃÐÂÐ 3 »‚ 
(¾.È. 2563 – 2565)
  แผนปฏิบัติราชการกรมสงเสริมการเกษตร ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 

2565) สอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ต้ังแต

ระดับชาติจนถึงระดับกระทรวง เพ่ือใชเปนกรอบทิศทางในการทำงานสงเสริม

การเกษตรในระยะ 3 ป โดยไดกำหนดวิสัยทัศน คือ “เกษตรกรมีความเขมแข็ง 

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีรายไดท่ีม่ันคง” เปาหมาย
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  สำหรับกลยุทธในการดำเนินงานเพ่ือบรรลุเปาหมายและวิสัยทัศนดังกลาว 

ประกอบดวย 4 กลยุทธ ไดแก 1) สรางความเขมแข็งและความม่ันคงในอาชีพ

แกเกษตรกร โดยสงเสริมโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง 

และศาสตรพระราชา พัฒนาเกษตรกรใหเปน

Smart Farmer พัฒนาองคกรเกษตรกร 

และวิสาหกิจชุมชนใหเปน 
Smart Group สงเสริม

การผลิตเพื่อความมั่นคง

ในอาชีพ และความย่ังยืน

ของภาคเกษตร พัฒนา

แหลงเรียนรูทางการ

เกษตรชุมชน และ

สรางความเขมแข็ง

ของเครือขายในพ้ืนท่ี 

และสนับสนุนการ

มีสวนรวมของชุมชน 

2) สงเสริมการผลิตและ

จัดการสินคาเกษตรตลอด

หวงโซการผลิต โดยสงเสริม

การรวมกลุมของเกษตรกรใน

รูปแบบแปลงใหญ พัฒนาศักยภาพการผลิต 

ในภาพรวมของการดำเนินงานตามแผน ฯ ประกอบดวย 3 เปาหมาย ไดแก 

1) เกษตรกร องคกรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเครือขายมีความเขมแข็ง 

2) การผลิตสินคาเกษตรมีประสิทธิภาพและมูลคาเพ่ิมสูงข้ึน และ 3) เกษตรกร

มีรายไดเพิ่มขึ้น 
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และการปรับตัวเขาสู Smart Farming พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรใหได

มาตรฐาน และสรางมูลคาเพ่ิมแกผลผลิตเกษตร สงเสริมการใชปจจัยการผลิต

ที่มีคุณภาพ และบริหารจัดการศัตรูพืชอยางยั่งยืน พัฒนาตลาด เพิ่มชองทาง

การจำหนาย และเสริมสรางภาพลักษณสินคาเกษตรไทย 3) บริหารจัดการ

ทรัพยากรการเกษตร และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยการสงเสริม 

การมีสวนรวมจากเกษตรกร ในการทำแผนและมาตรการหยุดเผาของชุมชน 

เพื่อปองกันและแกไขปญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร รวมถึงสงเสริมให

เกษตรกรทำการเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ 4) พัฒนาศักยภาพ

องคกรและการบริหารจัดการ โดยพัฒนาบุคลากรใหเปน Smart Officer 

พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ และการทำงานบนฐานขอมูล พัฒนาการจัดทำ

และบริหารจัดการแผนงาน โครงการ และงบประมาณ แบบมุงผลสัมฤทธิ์ 

พัฒนางานสงเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนท่ีและพัฒนาองคกร และระบบการทำงาน
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  การดำเนินงานกลุมแมบานเกษตรกรเริ ่มตนในป พ.ศ. 2510 

ไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกรมสงเสริมการเกษตรขึ้นในกระทรวงเกษตร
และสหกรณ งานสงเสริมและจัดตั้งกลุมแมบานเกษตรกร ไดโอนมาเปน
ภารกิจของกองพัฒนาการบริหารงานเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร 
ตอมาในป พ.ศ. 2511 ไดรับงบประมาณชวยเหลือจากองคการ เอ.ไอ.ดี 
ระยะเวลา 3 ป (พ.ศ. 2511 – 2513) มีเจาหนาที่วุฒิทางดานคหกรรม
ศาสตรที่ผานการอบรมกอนการปฏิบัติงานที่จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนิน
งานสงเสริมวิชาคหกรรมศาสตรใหกับแมบานเกษตรกร และเยาวชนสตรี
ในกลุมชาวนาของกรมการขาว โดยจัดอบรมเปนรุ นๆ ละ 3 เดือน 
วิชาท่ีอบรม ไดแก อาหาร โภชนาการ ตัดเย็บเส้ือผา และศิลปะประดิษฐ 
ที่ศูนยสาธิตกลุมเกษตรกรระดับอำเภอ จำนวน 4 ศูนย คือ ศูนยอำเภอ
กบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ศูนยอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
ศูนยอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา และศูนยอำเภอเชียรใหญ จังหวัด
นครศรีธรรมราช และในป พ.ศ. 2512 ไดสงเสริมงานเคหกิจเกษตรเขาไป
ในหนวยยุวเกษตรกร แมบานเกษตรกร และแมบานชาวนา โดยเจาหนาท่ี
ของกรมสงเสริมการเกษตรไปใหการอบรมตามกลุมในระยะสั้น กลุมละ 
5 – 7 วัน ในจังหวัดตาง ๆ ทั ่วประเทศ 

µÍ¹·Õè 1.2 »ÃÐÇÑµÔ¤ÇÒÁà»š¹ÁÒ¢Í§¡ÅØ‹ÁáÁ‹ºŒÒ¹à¡ÉµÃ¡Ã
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  หลังจากส้ินสุดโครงการเอ.ไอ.ดีแลว กรมสงเสริมการเกษตรไดจัดต้ัง
งบประมาณในการดำเนินการตอไป เกษตรกรที ่ผานการอบรมไดมี
การรวมตัวกันจัดตั้งเปน “กลุมแมบานเกษตรกร” เปนครั ้งแรกในป 
พ.ศ. 2513 ที่หมูบานปาคา อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม และ
ในป พ.ศ. 2518 กรมสงเสริมการเกษตรไดรับอัตรากำลังเจาหนาที่
เคหกิจเกษตรระดับอำเภอ เปนการทดลองใน12 จังหวัด จำนวน 122 อัตรา
ในปตอมาไดรับอัตรากำลังเพิ่มจนครบทุกอำเภอ เพื่อทำหนาที่สงเสริม
วิชาการดานคหกรรมศาสตร และการเกษตร แกสมาชิกครอบครัวเกษตรกร
โดยเนนการดำเนินงานผานแมบานเกษตรกร และบุตรหลานเกษตรกร 
ซ่ึงกรมสงเสริมการเกษตรไดกำหนดนโยบายใหแมบานของครอบครัวเกษตรกร
รวมตัวกันจัดตั ้ง “กลุ มแมบานเกษตรกร” ขึ ้นในหมูบานและตำบล 
เพื่อรับบริการวิชาการทางดานเคหกิจเกษตรและนำความรูที่ไดรับจาก
เจาหนาที่ไปพัฒนาครอบครัว และพัฒนาอาชีพการเกษตร
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  ปจจุบันมีการจดทะเบียนเปนกลุมแมบานเกษตรกร จำนวน 10,408 กลุม
มีสมาชิก 280,968 ราย สามารถพัฒนาตอยอดเปนวิสาหกิจชุมชน 
จำนวน 5,073 กลุม พัฒนาเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตร และเคหกิจ
เกษตร จำนวน 1,294 กลุม และพัฒนาเปนผูประกอบการขั้นตนจำนวน 
41,367 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 13 พฤษภาคม 2563) โดยมีการบริหารงาน
ในรูปแบบของคณะกรรมการ เพื่อรับความรูดานการเกษตรและเคหกิจ
เกษตรและนำไปปฏิบัติในครอบครัว รูจักการทำงานรวมกันในการเสริมสราง
ความเขมแข็งและการมีสวนรวมพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจครัวเรือน
เกษตรกร คุณภาพชีวิตและสิ ่งแวดลอม ทำใหเกิดการสรางอาชีพ 
สรางรายได และสรางความมั่นคงดานอาหารในครัวเรือนและชุมชน 
ตลอดจนมีการเชื่อมโยงเครือขายของกลุมเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกันใน
ชุมชน
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µÍ¹·Õè 1.3 ¤ÇÒÁËÁÒÂ¢Í§¡ÅØ‹ÁáÁ‹ºŒÒ¹à¡ÉµÃ¡Ã
  กลุมแมบานเกษตรกร (Farm women group) หมายถึง การรวม

กลุมของสตรีในภาคเกษตร ตั้งแต 10 คนขึ้นไป รวมตัวกันไปยื่นขอจด

ทะเบียนที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ภายใตชื่อ“กลุมแมบานเกษตรกร” 

เพื่อเปนแหลงรับการสนับสนุน และถายทอดความรูดานการเกษตรและ

เคหกิจเกษตร ทำกิจกรรมรวมกันเพ่ือพัฒนาอาชีพ และยกระดับเศรษฐกิจ

ครัวเรือน
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µÍ¹·Õè 1.4 ËÅÑ¡¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÅØ‹ÁáÁ‹ºŒÒ¹à¡ÉµÃ¡Ã

  สงเสริมการรวมกลุมของสตรีในภาคเกษตรโดยใชกระบวนการ

กลุมแมบานเกษตรกรเปนกลไกในการพัฒนา โดยใหกลุมแมบานเกษตรกร

เปนศูนยกลางของการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจของ

ครัวเรือนเกษตรกร โดยมีเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรเปนผูใหคำแนะนำ 

ปรึกษา สงเสริม และสนับสนุน ใหเกิดการพัฒนากลุมที่มีความเขมแข็ง 

พึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
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µÍ¹·Õè 1.5 ÊÑÞÅÑ¡É³�¢Í§¡ÅØ‹ÁáÁ‹ºŒÒ¹à¡ÉµÃ¡Ã

  กลุมแมบานเกษตรกร ภายใตความรับผิดชอบของกลุมพัฒนา
แมบานเกษตรกรและเคหกิจเกษตร กองพัฒนาเกษตรกร กรมสงเสริม
การเกษตร ไดกำหนดสัญลักษณกลุมแมบานเกษตรกรไว ดังรูป

  ความหมายแสดงแนวคิดในการพัฒนาครอบครัวเกษตรกร แมบาน
เกษตรกรจะเปนกุญแจสำคัญในการบริหาร และการจัดการทรัพยากรใน
ครอบครัว ไดแก แรงงาน ทุน เวลา เงิน และวัสดุอุปกรณ ใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ซึ่งจะทำใหครอบครัวเปนสุข มีการกินดี อยูดี มีรายได
เพิ่มจากการประกอบอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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µÍ¹·Õè 1.6 ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢Í§
¡ÒÃ¨Ñ´µÑé§¡ÅØ‹ÁáÁ‹ºŒÒ¹à¡ÉµÃ¡Ã

  1. เพื่อรวมตัวกันดำเนินกิจกรรม

สรางอาชีพ สรางรายไดใหครัวเรือน 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือน

เกษตรกร
  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

ตนเองและกลุม นำไปสู

การเปนผูประกอบการ

ดานการเกษตร

  3. เพื่อสรางความ

มั่นคงดานอาหารในครัวเรือน

และชุมชน 
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  4. เพื่อรับความรู แลกเปลี่ยนเรียนรู และการเขาถึงบริการของ

ภาครัฐและเอกชน 

  5. เพื่อรวมกันแกไขปญหาดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม

ในชุมชน 



µÍ¹·Õè 1.7 »ÃÐâÂª¹�¢Í§¡ÅØ‹ÁáÁ‹ºŒÒ¹à¡ÉµÃ¡Ã
  1. ชวยใหแมบานเกษตรกรไดพัฒนาเต็มศักยภาพ สามารถสรางสุข
ใหครอบครัว ชุมชน และสังคม
  2. มีรายไดในครัวเรือนเพิ่มขึ้น ลดคาใชจาย มีการออมเพิ่มขึ้น 
และสามารถจัดตั้งกองทุนในกลุมของตนเองได 

  3. มีความม่ันคงทางอาชีพ เศรษฐกิจครัวเรือน และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี ตลอดจนสามารถพึ่งพาตนเองไดทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชน
  4. เปนแหลงรับการสนับสนุน และถายทอดความรูดานการเกษตร
และเคหกิจเกษตร 
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  5. สามารถเขาถึงองคความรู/แหลงทุน เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองและกลุมใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ
  6. ไดรับความเชื่อถือจากหนวยงานภาครัฐ และเอกชน ในฐานะ
องคกรตัวแทนของแมบานเกษตรกร 
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º··Õè 2 Í§¤�»ÃÐ¡Íº
µÍ¹·Õè 2.1 ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÅØ‹ÁáÁ‹ºŒÒ¹à¡ÉµÃ¡Ã

¢Í§¡ÅØ‹ÁáÁ‹ºŒÒ¹à¡ÉµÃ¡Ã
  คณะกรรมการกลุมแมบานเกษตรกร คือ สมาชิก จำนวน 5 คน 
ซ่ึงไดรับเลือกจากสมาชิกกลุมน้ัน ๆ ใหเปนตัวแทนในการดำเนินงานของ
กลุมแมบานเกษตรกร มีวาระดำรงตำแหนง 4 ป (ตามระเบียบกรมสงเสริม
การเกษตรวาดวยคณะกรรมการกลุมแมบานเกษตรกร พ.ศ. 2557) 
มีบทบาทและหนาที่ ดังนี้
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º·ºÒ·áÅÐË¹ŒÒ·Õè¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÅØ‹ÁáÁ‹ºŒÒ¹à¡ÉµÃ¡Ã
  1.  กระจายขอมูลขาวสารไปสูสมาชิก และใหสมาชิกมีสวนรวม
ในกิจกรรมกลุม
  2.  กำหนดแผนงานโครงการของกลุมในการพัฒนาและแกไขปญหา
ของสมาชิก
  3.  เปนผูแทนของกลุมในการนำเสนอปญหาความตองการของ
สมาชิกและกลุม 
  4.  ประสานกับภาครัฐหรือเอกชนในการสนับสนุนการพัฒนา
กลุมแมบานเกษตรกร
  5.  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนากิจกรรมของกลุม
  6.  กำกับ ดูแล การดำเนินกิจกรรมของกลุมใหเปนไปตามวัตถุ
ประสงคที่กำหนดไว
  คณะกรรมการกลุมแมบานเกษตรกร 1 กลุม ประกอบดวย ตำแหนง

ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก และประชาสัมพันธ ดังนั้น 

กลุ มจะมั ่นคงและสำเร็จผลแคไหน ขึ ้นอยู กับคณะกรรมการคณะนี้

ท่ีจะตองปฏิบัติงานใหดีท่ีสุด 

และตองรูหนาท่ีของตนเปน

อยางดี ซึ่งคณะกรรมการ

กล ุ มแม บ  านเกษตรกร

ท่ีไดรับการคัดเลือกจะตองมี

หนาที่ ดังนี้
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  1. หนาที่ของประธาน 
   1.1 กำหนดเรื ่องที ่จะเขาประชุม กำหนดแผนการประชุม
ท่ีจะนำเขาประชุมเพ่ือใหไดมติ นโยบาย แผนการ วิธีการและข้ันตอนของ
การปฏิบัติงาน

   1.2 ควบคุม รับผิดชอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
กลุมแมบานเกษตรกรใหเปนไปตามนโยบายและแผนการ วิธีการข้ันตอนและ
เปาหมายของการปฏิบัติงานในแตละเร่ืองตามท่ีประชุมไดลงมติรับรองให
ดำเนินการได
   1.3 เปนผูแทนคณะกรรมการกลุมแมบานเกษตรกรที่ตนเปน
ประธานอยู ในการติดตอประสานงานหรือปฏิบัติงานอ่ืนใดกับคณะกรรมการ
กลุมแมบานเกษตรกรระดับตาง ๆ กับหนวยงานภาครัฐ หนวยงาน
ภาคเอกชน หรือบุคคลภายนอก ในเรื่องซึ่งที่ประชุมลงมติรับรองแลว 
และมอบหมายใหดำเนินการ
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   1.4  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดท่ีจำเปนเรงดวนท่ีไมอาจขอมติท่ีประชุมได 
และหากไมดำเนินการดังกลาว จะไดรับความเสียหายหรือเสียประโยชน
ตอกลุมแมบานเกษตรกร เม่ือประธานดำเนินการดังกลาวแลว ตองรายงาน
การดำเนินการนั้นใหที่ประชุมไดรับทราบในการประชุมครั้งตอไป

  2. หนาที่ของรองประธาน 
   2.1 ติดตอประสานงานและรวมกับประธานในการปฏิบัติงานตาง ๆ
   2.2 ปฏิบัติหนาที่อื่นใดที่ประธานหรือที่ประชุมมอบหมาย
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  3. หนาที่ของเลขานุการ 
   3.1 ดำเนินการติดตอและบันทึกเร่ืองราว รวบรวมขอมูลตาง ๆ 
ในการดำเนินงานของคณะกรรมการ
   3.2 รวบรวมเร่ืองตาง ๆ ใหประธานกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือ
สั่งการใหนำเขาที่ประชุม
   3.3 จดรายงานการประชุม เสนอรายงานการประชุมใหกรมสงเสริม
การเกษตรทราบทุกครั้ง
   3.4 ออกหนังสือเชิญประชุม ประสานงานและจัดเตรียมสถานท่ี
ประชุม
   3.5 ปฏิบัติงานอื่นใดที่ประธาน หรือที่ประชุมมอบหมาย

  4. หนาที่ของเหรัญญิก 
   4.1 จัดทำทะเบียนตาง ๆ หลักฐานการรับ การจายของ
คณะกรรมการหรือของผูเกี่ยวของอื่น ๆ
   4.2 ดำเนินการติดตามและควบคุมเก่ียวกับการเงินและบัญชีของ
คณะกรรมการ
   4.3 รับผิดชอบการเก็บรักษา และการจายเงินในการดำเนินการ
ของคณะกรรมการ
   4.4 ปฏิบัติหนาที่อื่นใดที่ประธานหรือที่ประชุมมอบหมาย
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  5. หนาที่ของประชาสัมพันธ 
   5.1 ดำเนินการติดตอประสานงานและออกขาวสารหรือแจง
เร่ืองราวตาง ๆ ซ่ึงท่ีประชุมไดลงมติไวแลว ใหสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกร
หรือผูเกี่ยวของไดรับทราบ
   5.2 ดำเนินการเพื ่อเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวาง
คณะกรรมการหรือสมาชิกดวยกัน หรือกับหนวยงานภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน
   5.3 ปฏิบัติหนาที ่อื ่นใดที ่ประธานหรือที ่ประชุมมอบหมาย
นอกจากนี้คณะกรรมการกลุมแมบานเกษตรกรยังมีบทบาทในการเปน
คณะกรรมการในระดับตาง ๆ อีกดวย ซ่ึงมาจากการเลือกต้ังของสมาชิก 
มีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป แตไมเกินสองวาระติดตอกันสำหรับผูดำรง
ตำแหนงประธานกรรมการ



• ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¡ÅØ‹ÁáÁ‹ºŒÒ¹à¡ÉµÃ¡Ã • 25

โครงสรางคณะกรรมการกลุมแมบานเกษตรกรระดับตาง ๆ มีจำนวน 

5 ระดับ ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการกลุมแมบานเกษตรกรระดับประเทศ
  2. คณะกรรมการกลุมแมบานเกษตรกรระดับเขต
  3. คณะกรรมการกลุมแมบานเกษตรกรระดับจังหวัด
  4. คณะกรรมการกลุมแมบานเกษตรกรระดับอำเภอ
  5. คณะกรรมการกลุมแมบานเกษตรกรระดับตำบล
  คณะกรรมการกลุมแมบานเกษตรกรแตละระดับ จะประกอบดวย 
ตำแหนง ประธานกรรมการ 1 คน รองประธานกรรมการไมเกิน 2 คน 
เลขานุการ 1 คน เหรัญญิก 1 คน ประชาสัมพันธ 1 คน และกรรมการ
ตามความเหมาะสม โดยมาจากการเลือกต้ัง มีวาระการดำรงตำแหนง 4 ป 
แตไมเกินสองวาระติดตอกัน สำหรับผูดำรงตำแหนงประธานกรรมการ
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  “สมาชิกกลุมแมบานเกษตรกร” คือ สตรีในภาคเกษตรที่มีอายุ
18 ปขึ้นไป มีความสนใจ มีความเสียสละ และตั้งใจรวมกันเปนกลุม
เพื่อรวมกันคิด รวมทำ รวมรับผลประโยชน แกไขปญหาความเปนอยู
และการประกอบอาชีพเกษตร เพ่ือใหครอบครัวเกษตรกรและสังคมเกษตร
มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได โดยมีหนาที่ดังนี้
  1. เขารวมประชุมกลุมและแสดงความคิดเห็น
  2.  รับรูแผน/กิจกรรม ปญหาที่เกิดขึ้น 
รวมรับผิดชอบ รวมแกปญหา
ในการทำงานใหสำเร็จ
  3.  เขาใจบทบาทหนาท่ี
ของสมาชิกและคณะกรรมการ 
กฎระเบียบของกลุม 
ตลอดจนวัตถุประสงค
ในการจัดตั้งกลุม

µÍ¹·Õè 2.2 ÊÁÒªÔ¡¡ÅØ‹ÁáÁ‹ºŒÒ¹à¡ÉµÃ¡Ã
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  4.  สมาชิกมีการพัฒนาตนเอง ใฝหาความรูและถายทอดความรู
แกผูอื่น
  5.  กระตุนใหผูนำกลุมและเพื่อนสมาชิกปฏิบัติงานตาง ๆ ที่เกิด
ประโยชนแกสังคม

  6.  ใหความรวมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมกลุมอยางตอเน่ือง
  7.  แนะนำเพื่อนบานที่ไมไดเปนสมาชิกใหเห็นคุณคาความสำคัญ
ของการทำงานรวมกันเปนกลุม
  8.  ปฏิบัติตามมติและขอบังคับของกลุม และใหความรวมมือ
กับราชการในโอกาสอันสมควร
  9.  ไมกระทำเรื่องที่เสื่อมเสียแกกลุมและสมาชิก
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ตัวอยางเชน มติขอตกลงรวมกันของกลุมแมบานเกษตรกรปาชุมชน
บานหวยสะพานสามัคคี จังหวัดกาญจนบุรี
  1. สมาชิกและกรรมการตองมีค ุณธรรม สรางสรรค ขยัน 
มีจิตสาธารณะ
  2. สมาชิกทุกคนตองมีภูมิลำเนาอยูตำบลหนองโรง และพรอมที่
จะปฏิบัติตามระเบียบของกลุม
  3. สมาชิกแรกเขาถือหุนอยางนอย 1 หุน ๆ ละ 100 บาท และ
ชำระคาหุนเพิ่มในการประชุมใหญสามัญประจำป
  4. คณะกรรมการมีตำแหนงคราวละ 4 ป คัดเลือกผูหมดวาระ
ภายใน 5 วัน
  5. ถาประธาน รองประธานไมสามารถเขาประชุมไดใหที่ประชุม
มีมติเลือกคณะกรรมการขึ้นเปนประธานในครั้งนั้น ๆ 

µÍ¹·Õè 2.3 ÃÐàºÕÂº¢ŒÍºÑ§¤Ñº¢Í§¡ÅØ‹ÁáÁ‹ºŒÒ¹à¡ÉµÃ¡Ã

   ระเบียบขอบังคับของกลุมแมบานเกษตรกร หมายถึง กฎ กติกา

และหนาที่ที่สมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรทุกคนตองปฏิบัติตาม โดยให

สมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรทุกคนมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น 

และใหคณะกรรมการกลุมแมบานเกษตรกรรวบรวมและสรุปเปนมติ

ท่ีประชุมทราบ ในการกำหนดระเบียบขอบังคับของกลุมแมบานเกษตรกร 

จะกำหนดขึ้นภายในของสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรครั้งแรกเมื่อมีการ

รวมกลุมขึ้น เชน คุณสมบัติผูสมัครเปนสมาชิกกลุม ฯ การกำหนดการ

ประชุม การจัดสรรผลกำไร การออม การจัดทำบัญชีของกลุมแมบาน

เกษตรกร เปนตน
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  6. คณะกรรมการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง แตถามีเรื่องเรงดวน
ใหมีการประชุมไดมากกวา 1 ครั้ง
  7. การจัดสรรกำไรสุทธิประจำป
    - เงินปนผล 10%
   - เงินสวัสดิการสมาชิก 5%
   - เงินสมทบกลุม 85%
  8. เงินทุกประเภทตองฝากไวกับธนาคารในนามกลุม มีผูรับผิดชอบ
เบิก - จาย 3 คน
  9. กลุมตองทำบัญชีอยางรอบคอบทุกคร้ัง และปดประกาศใหทราบ
โดยทั่วกัน
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µÍ¹·Õè 2.4 ¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§¡ÅØ‹ÁáÁ‹ºŒÒ¹à¡ÉµÃ¡Ã

  กิจกรรมของกลุมแมบานเกษตรกร คือ สิ่งที่สมาชิกดำเนินการ
รวมกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว มี 2 ลักษณะ ดังนี้
  1. กิจกรรมรวม คือ กิจกรรมที่สมาชิกทั้งกลุมรวมกันปฏิบัติและ
รับผิดชอบโดยคณะกรรมการกลุมฯ เปนผูกำกับ ดูแล สถานที่ดำเนิน
                         กิจกรรม อาจเปนสถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึงของ
                              สมาชิก ที่สาธารณะของหมูบาน หรือ
                                ท่ีใดท่ีหน่ึงตามแตพิจารณาเลือกตาม
                                  ความเหมาะสม กิจกรรมรวมน้ีเปน
                                   หัวใจในการดำเนินงานของกลุม 
                                   ที่จะใหสมาชิกมีความสามัคคีกัน 
                                  ชวยเหลือซึ่งกันและกัน เรียนรูวิธี
                                 การทำงานรวมกัน ผลหรือรายได
                               ที่เกิดขึ้นจากการมีกิจกรรมรวมกัน 
อาจแบงปนในหมูสมาชิกหรือใชเปนเงินกองทุนของกลุม ควรดำเนินการ 
ดังนี้
  1) จัดประชุมหารือกันในกลุม
ใหทราบความตองการของ
สมาชิก และทรัพยากร
ที่มีอยู เพื่อวางแผนวา
จะดำเนินการอะไรบาง
ในรอบปโดยสมาชิก
เห็นชอบรวมกัน
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  2) รับความรูดานวิชาการจากเจาหนาที่ หรือใชภูมิปญญามา
ประยุกตในการทำกิจกรรม
  3) ขอคำแนะนำจากเจาหนาที่ในการกำหนดกิจกรรมของกลุม 
ใหสอดคลองกับความตองการของสมาชิก และสภาพทองถิ่น
  4) คณะกรรมการกำหนดกิจกรรมของกลุมในรอบป ซึ่งไดจาก
สมาชิกเห็นชอบรวมกัน อาจเปนกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ครอบครัว 
สิ่งแวดลอมและการประกอบอาชีพเพิ่มรายได
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  2. กิจกรรมกลุมยอย หรืองานกลุมยอย คือ กิจกรรมที่กลุมใหการ

สนับสนุนตามความถนัดของสมาชิก อาจเลือกกิจกรรมดานเคหกิจเกษตร

หรือการเกษตร ตามความสนใจ สมัครใจ และเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ

ของแตละบุคคล เพ่ือใหสมาชิกมีความรู ความชำนาญในวิชาเฉพาะอยาง

จริงจัง ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนในการหารายไดเพิ่ม ตลอดจนเปน

การพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจระดับครัวเรือนและชุมชนใหมีความมั่นคง
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µÍ¹·Õè 2.5 ¡Í§·Ø¹¢Í§¡ÅØ‹ÁáÁ‹ºŒÒ¹à¡ÉµÃ¡Ã
  กองทุนกลุมแมบานเกษตรกร เปนการพัฒนาพ้ืนฐานดานเศรษฐกิจ
ของกลุมแมบานเกษตรกร โดยจัดตั้งขึ้นมาเพื่อใหสมาชิกกลุมรวมกัน
สะสมทุน เพ่ือใหเปนแหลงใชทรัพยากรหลักในการดำเนินกิจการของกลุม 
และบริหารจัดการทุนในการขับเคล่ือนกิจกรรมของกลุม เชน การระดมหุน 
การจัดหาแหลงเงินทุน และเงินอุดหนุนท้ังจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
เปนตน 
   2.5.1  ความหมายของกองทุน
     กองทุน หมายถึง แหลงรวมทุน และทรัพยากร ปจจัย 
เชน เงิน สัตว พืช ปจจัยการผลิต วัสดุอุปกรณ ฯลฯ ท่ีสามารถนำมาใช
หมุนเวียนเพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงคของกลุมหรือชุมชนนั้น 
เชน กองทุนเพื่อการผลิต กองทุนเพื่อการแปรรูป กองทุนปุย กองทุน
ผูปลูกสับปะรด กองทุนอาหาร กองทุนหมูบาน ฯลฯ เปนตน  
   กองทุนมีที่มาได 2 ลักษณะ ดังนี้
   1) กองทุนท่ีเกิดข้ึนโดยเกษตรกร เกิดจากการตระหนักถึงปญหา
ในเร่ืองทุน จึงไดมีการระดมหุนเปนเงินทุนจำนวนหน่ึงจากสมาชิก กำหนด
ระเบียบ กฎ กติกาในการใชเงินทุนใหกระจายไปในหมูสมาชิก และคัดเลือก
สมาชิกที่มีความซื่อสัตย เสียสละ และมีคุณธรรม เปนกรรมการเขามา
บริหารจัดการเงินกองทุนนั้น
   2) กองทุนท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ/กิจกรรมพัฒนาของสวนราชการ 
และองคกรพัฒนาเอกชน โดยการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ
ตามวัตถุประสงคของกิจกรรม/โครงการแกกลุมเกษตรกรซ่ึงสามารถนำมา
เปนทุนริเริ่มดำเนินการในรูปแบบของกองทุน
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  กองทุนกลุมแมบานเกษตรกรมีความสำคัญตอสมาชิก และกลุม
แมบานเกษตรกร ดังนี้
  1) สงเสริมพัฒนาอาชีพของกลุมและสมาชิก ชวยใหกลุมแมบาน
เกษตรกรมีทุนในการขยายการดำเนินกิจการตอไปได รวมถึงการเปน
แหลงทุนใหกับการประกอบอาชีพดานการเกษตร หรือเกี่ยวเนื่องกับ
การเกษตรของครอบครัวสมาชิกกลุ มอีกดวย ซึ ่งการประกอบอาชีพ
ดังกลาวนี ้ จำเปนตองมีทุนที ่จะนำมาใชในการซื ้อปจจัยการผลิต 
การจางแรงงานการเกษตร ฯลฯ เปนตน
  2) บรรเทาเหตุฉุกเฉินและความจำเปนเรงดวนของสมาชิกกลุม 
เชน เจ็บปวย ประสบอุบัติเหตุ เกิดภัยพิบัติ หากกลุมแมบานเกษตรกรมี
กองทุน ก็สามารถบรรเทาความเดือดรอนใหแกสมาชิกกลุมได
  3) ชวยใหเกิดการเรียนรูดานการบริหารจัดการกองทุนในกลุมแมบาน
เกษตรกร การดำเนินงานกองทุนตองมีความรูดานตาง ๆ เชน การบริหารเงิน
การบริหารคน การจัดทำบัญชี เปนตน เมื่อมีการดำเนินงานดานกองทุน
ก็จะเกิดการเรียนรู  การบริหารจัดการกองทุน โดยเฉพาะอยางยิ ่ง
คณะกรรมการกลุมแมบานเกษตรกรและสมาชิกผูดูแลกองทุน

   2.5.2 การสรางกองทุนกลุมแมบานเกษตรกร 
      กองทุนกลุมแมบานเกษตรกร นอกจากเปนเครื่องมือที่
นำมาใชเพ่ือลดปญหาเร่ืองทุน ในการดำเนินกิจการตาง ๆ ของกลุมแลว 
ยังเปนเคร่ืองมือในการสรางกระบวนการเรียนรู การบริหารจัดการการเงิน
ของกลุมซ่ึงจะนำไปสูการพ่ึงพาตนเองได อยางไรก็ตามในการจัดต้ังกองทุน
ของกลุมแมบานเกษตรกร เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรสามารถใหความ
รูเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุน และเปนพี่เลี้ยงใหคำปรึกษาในการสราง
การเรียนรูรวมกันในการบริหารจัดการกองทุน ตามขั้นตอน ดังนี้ 
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  2) การจัดต้ังกองทุนกลุมแมบานเกษตรกร เม่ือสมาชิกกลุมแมบาน

เกษตรกรมีความเห็นตรงกันวาจะดำเนินการจัดตั้งกองทุนกลุมแมบาน

เกษตรกร คณะกรรมการกลุมรวมกับเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร นัดหมาย

สมาชิกกลุมจัดการประชุมเพื่อยกรางระเบียบขอบังคับ โดยกระตุนให

สมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรมีสวนรวมในการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน

ของกองทุนกลุมแมบานเกษตรกรในเรื่องตาง ๆ ไดแก

  1) การสรางความเขาใจรวมกันของสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกร
 คณะกรรมการกลุมแมบานเกษตรกรรวมกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร 
จัดประชุมสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกร เพื่อสรางความเขาใจรวมกันใน
เร่ืองตาง ๆ เก่ียวกับกองทุนกลุมแมบานเกษตรกร ไดแก ความหมายของ
กองทุน ความสำคัญ/ประโยชนของกองทุน แหลงที่มาของกองทุน และ
แนวทางการดำเนินงาน เปนตน 
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   - วัตถุประสงคของกองทุน 
   - คัดเลือกคณะกรรมการในการดำเนินงานกองทุน 
   - กำหนดกฎระเบียบขอบังคับ 
   - วิธีการระดมทุน 
   - กำหนดวันปฏิบัติงาน/การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของ
กองทุน
   - กำหนดการจัดสรรผลประโยชนใหแกสมาชิก
หมายเหตุ ในการระดมทุนเขากองทุนกลุมแมบานเกษตรกร สามารถใช
การระดมทุน การลงหุน และการฝากเงินออมของสมาชิก ตามขอกำหนด
ของที่ประชุม โดยจัดทำสมุดประจำตัวของสมาชิกสำหรับเปนหลักฐาน
การเงินของสมาชิก หรืออาจนำเงิน หรือวัสดุอุปกรณท่ีไดรับจากการสนับสนุน
ของหนวยงานตาง ๆ เขาบัญชีรายไดของกลุม เพื่อเปนกองทุนในการ
ดำเนินกิจการตอไป
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  3) การเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนกลุมแมบานเกษตรกร
 เม่ือมีการดำเนินงานกองทุนกลุมแมบานเกษตรกร อาจมีปญหา อุปสรรค
ในการดำเนินงานบาง นอกจากการไดรับคำแนะนำจากเจาหนาท่ีสงเสริม
การเกษตร และผูท่ีเก่ียวของแลว ควรมีการศึกษาเรียนรูเพ่ิมเติมในกิจกรรม
ท่ีเก่ียวของ ไดแก การเรียนรูเก่ียวกับบัญชีประเภทตาง ๆ การบริหารจัดการ
กองทุน การศึกษาดูงานจากกลุมที่ประสบผลสำเร็จดานกองทุน เปนตน 
  4) การเยี่ยมเยียน ติดตามใหคำแนะนำการดำเนินงานกองทุน
 เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรควรหมั่นเยี่ยมเยียน ติดตาม ใหคำแนะนำ
แกกลุมแมบานเกษตรกรในการดำเนินงานกองทุน เพื่อใหกลุมสามารถ
แกไขปญหาตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได
   2.5.3 การบริหารกองทุน
     การบริหารกองทุนมีขั ้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้
     1) การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน สมาชิกกลุม
ตองต้ังกติกาขอตกลงรวมกัน ตามเง่ือนไขของมติท่ีประชุมกลุมในเร่ืองราว
ตาง ๆ เชน การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุน การกำหนดคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการกองทุน การกำหนดระเบียบ ขอบังคับในการดำเนินงาน
กองทุน กำหนด
บทบาทสมาชิก 
การเปดบัญชีเงินฝาก
ของกองทุน และ
อื่น ๆ ถามี 
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  2) การบริหารเงิน ใหเปนไปตามเงื่อนไขของมติที่ประชุม เชน 
 การเก็บรักษา แตงตั้งคณะกรรมการอยางนอย 3 คน ในการเปดบัญชี
    เก็บเงินไวไดไมเกิน........วัน
    การเบิกเงิน
    การกูยืม การจัดทำบัญชีกูยืม
      กำหนดวงเงินกูยืม
       เงื่อนไขการใหกู
    การสงคืน การกำหนดระยะเวลา
       วงเงิน
  3) การจัดการดานผลประโยชน และการจัดสรรผลประโยชน เชน 
การวางเงื ่อนไขใหการสนับสนุนเงินที ่ไดจากการจำหนายผลผลิต 
ผลประโยชนที่ไดรับของกลุม เงินสมทบจากสมาชิกหรือกลุมตาง ๆ 
ผลประโยชนจากเงินใหกูยืมแกสมาชิก เงินจากการจัดหางานหรือทำ
กิจกรรมของกลุม การเพิ่มเปนเงินทุน เพื่อดำเนินกิจกรรมในปตอ ๆ ไป 
การปนผลใหสมาชิกตามหุน (ถามี) คาดำเนินการของคณะกรรมการ
คาชวยเหลือสวัสดิการของสมาชิก และคาชวยเหลือสังคมและสาธารณะ
ประโยชน เปนตน
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µÍ¹·Õè 2.6 ¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡à¡ÉµÃ¡Ã Ê¶ÒºÑ¹à¡ÉµÃ¡Ã
áÅÐÊË¡Ã³�´Õà´‹¹áË‹§ªÒµÔ (»ÃÐàÀ·¡ÅØ‹ÁáÁ‹ºŒÒ¹à¡ÉµÃ¡Ã)

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีนโยบายใหหนวยงานในสังกัด

ดำเนินการการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณดีเดน

แหงชาติ เปนประจำทุกป เพื่อเปนการยกยองเชิดชูเกียรติแกเกษตรกร 

สถาบันเกษตรกร และสหกรณท่ีมีผลงานดีเดนใหเปนท่ีปรากฏตอสาธารณะ 

ตลอดจนเปนการใหความสำคัญและสรางขวัญกำลังใจใหผูประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมและสหกรณ ใหมีพลังใจสรางผลงานท่ีเปนประโยชนตออาชีพ

การเกษตรและการพัฒนาสหกรณให เก ิดผลดีต อประเทศตอไป 

โดยมอบหมายใหหนวยงานในสังกัดดำเนินการคัดเลือก สำหรับประเภท

กลุมแมบานเกษตรกร ดำเนินการคัดเลือกโดยกรมสงเสริมการเกษตร 

มีหลักเกณฑการคัดเลือกดังนี้ 
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  2.6.1 คุณสมบัติท่ัวไปของกลุมแมบานเกษตรกรดีเดน ท่ีมีสิทธ์ิ
เขารับการคัดเลือกตองมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
    1) เปนกลุ มแมบานเกษตรกร ที่ขึ ้นทะเบียนเพื ่อรับ
การสงเสริมและสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดมาแลวอยางนอย 
3 ป โดยการตรวจสอบเอกสาร
    2) มีผลการดำเนินงานยอนหลังใหคณะกรรมการตัดสิน
ตรวจสอบไดอยางนอย 3 ป
    3) กลุมแมบานเกษตรกรท่ีเคยไดรับพระราชทานโลรางวัล
ดีเดนแหงชาติแลว ไมสามารถสงเขารับการคัดเลือกอีกภายใน 5 ป 
พิจารณาจากปปฏิทินวันที่ไดรับพระราชทานโลรางวัลจนถึงวันสงเขารับ
การคัดเลือกระดับจังหวัดอีกครั้ง



  2.6.2 หลักเกณฑการคัดเลือกกลุมแมบานเกษตรกรดีเดน 

ตองผานเกณฑการคัดเลือกดวยคะแนนรวม ไมต่ำกวารอยละ 80

มีรายละเอียดดังนี้       
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พิจารณาจาก
หลักเกณฑการคัดเลือก

(100 คะแนน)

 1. ความคิดริเริ่ม  1.1 ความคิดริเริมจัดตั้งกลุม เหตุผลในการดำเนิน

 (10 คะแนน) กิจกรรม ความคิดสรางสรรค   

  1.2 การขยายผลตอยอด นำภูมิปญญามาประยุกตใช

  ในการพัฒนางานในภาพรวมของกลุม

  1.3 การนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกตใชใน

  การพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

  สามารถใชทรัพยากรและวัตถุดิบอยางคุมคา 

  ผลิตสินคาที่มีคุณภาพโดยใชตนทุนต่ำ

 2. ความสามารถใน 2.1 โครงสราง บทบาทหนาที่ชัดเจน

 การบริหารและ 2.2 ระบบเอกสารตรวจสอบได พิจารณาจากการบันทึก

 การจัดการสถาบัน การประชุม การกำหนดวัตถุประสงค การมอบงาน

 (35 คะแนน) การจัดทำบัญชีตาง ๆ ไดแก รับ - จาย เงินทุน

  หมุนเวียน การออมของสมาชิก และการจัดสรร

  ผลประโยชน

   2.3 มีแผนการพัฒนากลุม  

  2.4 มีกฎระเบียบชัดเจนและสมาชิกถือปฏิบัติ

  2.5 การพัฒนาทุน และประสานแหลงทุน

  2.6 มีการแจงขาวสารที่เปนประโยชนตอสมาชิก

  อยางสม่ำเสมอ 
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พิจารณาจาก
หลักเกณฑการคัดเลือก

(100 คะแนน)

  2.7 มีการบูรณาการการทำงานเชื่อมโยงการประสาน

  งานกับหนวยงานตางๆ

  2.8 การแกไขปญหา แนวคิดผูนำ

  2.9 ความเสียสละ

  2.10 สามารถส่ือสาร ถายทอด ขยายผล มีผูอ่ืนทำตาม

  2.11 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเกษตรกร

  และชุมชน 

  2.12 การสรางความมั่นคงดานอาหารในครัวเรือน 

  และชุมชน

  2.13 การสรางสุขภาวะในครัวเรือนและอาชีพ

  การเกษตร

 3. บทบาทและการมี 3.1 สมาชิกรวมรูปญหา รูแผน กิจกรรมกลุม

 สวนรวมของสมาชิกตอ เขาประชุม รับความรู รวมรับผิดชอบทำงานใหเสร็จ

 สถาบัน (25 คะแนน) 3.2 ความรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่ของสมาชิก

  และคณะกรรมการรวมถึงวัตถุประสงคของ

  การรวมกลุมแมบานเกษตรกร

  3.3 สมาชิกมีการพัฒนาตนเอง ใฝหาความรู และ

  สามารถถายทอดสูบุคคลอื่นไดทั้งระดับครอบครัว

  และชุมชน

  3.4 ความรู ความเขาใจของสมาชิกตอกฎระเบียบ

  ของกลุม และปฏิบัติตามกฎระเบียบ

  3.5 การแตงตั้งคณะกรรมการกลุมแมบานเกษตรกร 

  โดยมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหมแทนชุดเกา

  ที่ครบวาระ

2. ความสามารถใน

การบริหารและ

การจัดการสถาบัน

(35 คะแนน)

(ตอ)
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 4. ความมั่นคงและ 4.1 การเพิ่มขึ้นของจำนวนสมาชิก 

 ฐานะทางเศรษฐกิจ 4.2 ความมั่นคง ตอเนื่อง สม่ำเสมอของการดำเนิน

 ของสถาบัน กิจกรรม 

 (15 คะแนน) 4.3 ความสามารถในการจัดหาทุน พิจารณาจาก 

   เงินทุน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ บุคลากร เพื่อใชใน

  การบริหารดำเนินกิจกรรมกลุม

  4.4 ความสามารถในการบริหารทุนอยางมีประสิทธิผล

  และประสิทธิภาพ    

  4.5 การเติบโตและความมั่นคงทางฐานะการเงินของ

  กลุม ยอนหลัง 3 ป พิจารณาจากสินทรัพย เงินทุน

  หมุนเวียน หน้ีสิน รายได ผลกำไร ขาดทุน เงินปนผล

  4.6 การออมเพื่อการผลิต สวัสดิการที่เอื้อตอสมาชิก 

  การจัดสรรผลประโยชน

  4.7 แผนและโอกาสในการพัฒนากลุมในอนาคต

พิจารณาจาก
หลักเกณฑการคัดเลือก

(100 คะแนน)

5. การทำกิจกรรมดาน 5.1 การดำเนินกิจกรรมของกลุมแมบานเกษตรกร

สาธารณประโยชนและ อยูบนพื้นฐานการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

การอนุรักษธรรมชาติ 5.2 การเปนวิทยากรถายทอดความรู

และสิ่งแวดลอม 5.3 การใชสถานที่ตั้งและดำเนินกิจกรรมของ

(15 คะแนน) กลุมแมบานเกษตรกรเปนแหลงเรียนรู ฝกอบรม

 และศึกษาดูงาน เปนตน

 5.4 การใชสถานที่ตั้งกลุมแมบานเกษตรกรเปน

 ศูนยกลางประสานงานใหความชวยเหลือในชุมชน

 5.5 การบำเพ็ญสาธารณประโยชน/จิตอาสา



• ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¡ÅØ‹ÁáÁ‹ºŒÒ¹à¡ÉµÃ¡Ã •44

 2552 กลุมแมบานเกษตรกรบานโนนยาง ยโสธร

 2553 กลุมแมบานเกษตรกรบานประทุน สุรินทร

 2554 กลุมแมบานเกษตรกรบานคันนา ตราด

 2555 กลุมแมบานเกษตรกรบานหนองเตา นาน

 2556 กลุมแมบานเกษตรกรบานสันบัวบก พะเยา

 2557 กลุมแมบานเกษตรกรบานกกตอง อุตรดิตถ

 2558 กลุมแมบานเกษตรกรบานลำสินธุ พัทลุง

 2559 กลุมแมบานเกษตรกรบานสรางแปน ยโสธร

 2560 กลุมแมบานเกษตรกรทาศาลา จันทบุรี

 2561 กลุมแมบานเกษตรกรบานหนองเหรียง พัทลุง

 2562 กลุมแมบานเกษตรกรบานหัวฝาย ขอนแกน

 2563 กลุมแมบานเกษตรกรจักสานตนคลุมบานวังตง สตูล

  2.6.3 รางวัล

    กลุมแมบานเกษตรกรที่ไดรับการประกาศรายชื่อเปน

กลุมแมบานเกษตรกรดีเดนแหงชาติ จะไดรับพระราชทานโลรางวัลจาก

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล

แรกนาขวัญประจำป ณ พลับพลาที่ประทับ มณฑลพิธีทองสนามหลวง 

ซ่ึงมีกลุมแมบานเกษตรกรท่ีเคยไดรับพระราชทานโลรางวัลดีเดนแหงชาติแลว เชน 

 ปที่ ชื่อกลุมแมบานเกษตรกร จังหวัด



º··Õè 3 ÇÔ¸Õ¡ÒÃ
´Óà¹Ô¹§Ò¹¡ÅØ‹ÁáÁ‹ºŒÒ¹à¡ÉµÃ¡Ã
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  นโยบายในการจัดต้ังกลุมแมบานเกษตรกร กรมสงเสริมการเกษตร

มีนโยบายสงเสริมสตรีในภาคเกษตร รวมตัวกันเปนกลุมแมบานเกษตรกร

ใหทำงานรวมกันและเชื่อมโยงเปนเครือขายระดับตำบล อำเภอ จังหวัด

ในการเสริมสรางเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรกร พัฒนาคุณภาพชีวิตและ

µÍ¹·Õè 3.1 ¡ÒÃ¨Ñ´µÑé§¡ÅØ‹ÁáÁ‹ºŒÒ¹à¡ÉµÃ¡Ã

สิ่งแวดลอม สามารถสรางสุขใหกับครอบครัว ชุมชนและสังคม สงผลให

เกษตรกรมีการ กินดี อยูดี และมีรายไดที่พอเพียง โดยในการจัดตั้ง

กลุมแมบานเกษตรกร สามารถทำได 2 ลักษณะ ดังนี้ 
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  1) การจัดตั้งโดยความริเริ่มของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร 
    1.1) เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรดำเนินงานจัดการประชุม 
ช้ีแจงหัวหนาครอบครัว แมบานเกษตรกร และบุตรหลานของสมาชิกกลุม
เกษตรกรหรือเกษตรกร ถึงวัตถุประสงคในการจัดต้ังกลุมแมบานเกษตรกร 
ผลประโยชนของสมาชิกท่ีไดรับ และผลประโยชนตอชุมชนและส่ิงแวดลอม 
เปนการหยั่งเสียงและรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก และเปดโอกาสให
ซักถามขอสงสัยตางๆ จนเปนที่แนใจวาแมบานเกษตรกรตองการจัดตั้ง
กลุมแมบานเกษตรกรขึ้น

   1.2) แจกใบสมัครแกผูสนใจ อธิบายวิธีการกรอกใบสมัคร
   1.3) การประชุมครั้งตอไป เปนการประชุมเฉพาะผูสงใบสมัคร 
และผูสนใจเขารวมประชุม และดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการจัดตั้ง
กลุมแมบานเกษตรกร 
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  2) การจัดตั้งโดยความริเริ่มของแมบานเกษตรกรเอง ซึ่งแมบาน

เกษตรกรมีบทบาทสำคัญท้ังในดานความคิดในการพัฒนาการเกษตร สังคม

เกษตรกร พัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน ดังนั้นการจัดตั้ง

กลุมแมบานเกษตรกรจึงเปนความริเร่ิมของแมบานเกษตรกร ท่ีมองเห็นถึง

ประโยชนของการรวมกลุม กอนที่เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจะไป

ดำเนินการจัดตั้งกลุม โดยมีกระบวนการ ดังนี้
   2.1) ผูริเริ่มจัดประชุมหารือกันเอง เพื่อหยั่งเสียงกันกอนวา
สมควรจะจัดต้ังกลุมข้ึน แลวจึงแจงใหเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรมาชวย
ประชุม ชี้แจงรายละเอียดใหสมาชิกทราบอีกครั้งหนึ่ง 
   2.2) เมื่อที่ประชุมตกลงใจจะจัดตั้งกลุมขึ้น ก็ใหเจาหนาที่
สงเสริมการเกษตรแจกใบสมัคร และดำเนินการตามขั้นตอนและวิธี
การจัดตั้งกลุมแมบานเกษตรกร 
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µÍ¹·Õè 3.2 ¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ¨Ñ´µÑé§¡ÅØ‹ÁáÁ‹ºŒÒ¹à¡ÉµÃ¡Ã 
  1)  แจกใบสมัครแกผูสนใจ อธิบายวิธีการกรอกใบสมัคร 
  2)  รวบรวมใบสมัคร และเรียกประชุมผูสงใบสมัครและผูสนใจ ท้ังน้ี 
การจัดตั้งกลุมตองมีสมาชิก จำนวนไมนอยกวา 10 คน พรอมทั้งจัดทำ
รายงานการประชุมการจัดตั้งกลุมแมบานเกษตรกร
  3)  ตั้งชื่อกลุมตามความเห็นชอบของสมาชิก ใหขึ้นตนดวยคำวา 
“กลุมแมบานเกษตรกร”
  4)  เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรอธิบายหลักการ ความสำคัญ 
และวิธีการดำเนินงานของกลุมแมบานเกษตรกร 
  5)  เลือกคณะกรรมการประกอบดวยตำแหนงประธาน รองประธาน 
เลขานุการ เหรัญญิก และประชาสัมพันธ โดยสมาชิกในกลุมเลือกกันเอง 
เพื่อเปนตัวแทนของกลุมในการติดตอ ประสานงาน และการดำเนินงาน
ตาง ๆ กับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
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  6)  รวมกันกำหนดกิจกรรมตามความตองการของสมาชิก ใหเหมาะสม
และสอดคลองกับวัตถุประสงคการจัดต้ังกลุม โดยคำนึงถึงบริบทของชุมชน
  7)  รวมกันกำหนดขอบังคับกลุมหรือขอตกลงรวมหรือขอกำหนด 
เพื่อใชในการบริหารจัดการกลุม
  8)  คณะกรรมการกลุมแมบานเกษตรกรจัดเตรียมเอกสาร ในการขอ
หนังสือรับรองการจัดตั้งกลุมแมบานเกษตรกร ยื่นตอสำนักงานเกษตร
อำเภอ ดังนี้
   8.1) หนังสือคำขอรับรองการจัดตั้งกลุมแมบานเกษตรกรตาม
แบบฟอรมที่กรมสงเสริมการเกษตรกำหนด
   8.2) รายงานการประชุมการจัดตั้งกลุมแมบานเกษตรกร
   8.3) ทะเบียนสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกร
   8.4) ขอบังคับกลุมหรือขอตกลงรวมหรือขอกำหนด
  9) สำนักงานเกษตรอำเภอ พิจารณาตรวจสอบเอกสาร เสนอเกษตร
จังหวัดลงนามหนังสือรับรองการจัดตั้งกลุม และสำนักงานเกษตรจังหวัด
สำเนาหนังสือรับรองพรอมกับจัดทำทะเบียนขอมูลกลุมแมบานเกษตรกร
ไวเปนหลักฐาน
  10) สำนักงานเกษตรอำเภอ มอบหนังสือรับรองการจัดต้ังกลุมใหแก
กลุมแมบานเกษตรกร และสำเนาหนังสือรับรองพรอมกับจัดทำทะเบียน
ขอมูลกลุมแมบานเกษตรกรไวเปนหลักฐาน

ËÁÒÂàËµØ : 
  1.  กรณีหนังสือรับรองการจัดตั้งกลุมแมบานเกษตรกร ชำรุดหรือ
สูญหาย ใหดำเนินการดังนี้
   1.1 ผูแทนกลุมแมบานเกษตรกร ทำหนังสือแจงสำนักงานเกษตร
อำเภอ เพื่อขอหนังสือรับรองการจัดตั้งกลุมแมบานเกษตรกรฉบับใหม
   1.2. สำนักงานเกษตรอำเภอ ทำหนังสือแจงสำนักงานเกษตร
จังหวัด เพื่อออกหนังสือรับรองการจัดตั้งกลุมแมบานเกษตรกรฉบับใหม
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  2. การพิมพหนังสือรับรองการจัดตั้งกลุมแมบานเกษตรกร ควรใช
กระดาษอารตดานสีขาว ขนาด 180 แกรม ขึ้นไป

µÍ¹·Õè 3.3 ¡ÒÃ¢ÍÂ¡àÅÔ¡¡ÅØ‹ÁáÁ‹ºŒÒ¹à¡ÉµÃ¡Ã
  การยกเลิกกลุมแมบานเกษตรกร สามารถขอยกเลิกได 3 กรณี ดังน้ี
  1.  กลุมไมมีการดำเนินกิจกรรม ไมมีการประชุมติดตอกัน 2 ป หรือ
  2.  เม่ือมีสมาชิกเหลือนอยกวา 10 คน เปนเวลามากกวา 1 ป หรือ
  3.  เมื่อที่ประชุมกลุมมีมติใหยกเลิกกลุม

  โดยใหดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
  1. ผูแทนกลุม ย่ืน/แสดงหลักฐานการขอยกเลิกกลุมใหกับสำนักงาน
เกษตรอำเภอ ดังนี้
   1.1 หนังสือจากคณะกรรมการกลุ ม แสดงความประสงค
ขอยกเลิกกลุม
   1.2 รายงานการประชุมกลุม ที่มีมติใหยกเลิก
  2.  สำนักงานเกษตรอำเภอ จัดทำหนังสือพรอมหลักฐานการขอ
ยกเลิกกลุม แจงสำนักงานเกษตรจังหวัด และระบุสถานะยกเลิกกลุม
ในทะเบียนขอมูลกลุมแมบานเกษตรกรของสำนักงานเกษตรอำเภอ
  3.  สำนักงานเกษตรจังหวัด ระบุสถานะยกเลิกกลุม ในทะเบียน
ขอมูลกลุมแมบานเกษตรกรของสำนักงานเกษตรจังหวัด และรายงาน
กรมสงเสริมการเกษตรทราบ
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µÍ¹·Õè 3.4 ÃÐàºÕÂº¡ÒÃÊÁÑ¤Ãà¢ŒÒà»š¹ÊÁÒªÔ¡¡ÅØ‹ÁáÁ‹ºŒÒ¹à¡ÉµÃ¡Ã
  ผูท่ีสนใจสมัครเขาเปนสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกร มีรายละเอียด
ดังนี้
  1. เปนสตรีในภาคเกษตร อายุ 18 ปขึ้นไป
  2. สมัครใจเขารวมเปนสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกร โดยมีความรู
ความเขาใจในวัตถุประสงคของกลุมแมบานเกษตร
  3. ผูสมัครตองกรอกใบสมัคร
ใหเรียบรอย ย่ืนตอคณะกรรมการ
กลุม ในกรณีที ่เปนกลุม
จัดต้ังใหมใหย่ืนใบสมัคร
ตอเจาหนาที่สงเสริม
การเกษตรท่ีดำเนินการ 
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  4. ผูสมัครตองรวมมือรวมใจ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทำกลุมใหมี
ความเขมแข็ง มั่นคง รวมกันวางแผนการดำเนินงานในกิจกรรมตาง ๆ 
ของกลุม แลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกัน ในการพัฒนาการประกอบอาชีพ 
เพื่อเพิ่มรายไดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวเกษตรกร
  5. ใหความชวยเหลือ และเผยแพรความรูแกผูอื่น และมีความ
รับผิดชอบตอชุมชน มีการชวยใหชุมชุนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
  6. ใหความรวมมือกับทางราชการในโอกาสอันสมควร
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 1.  กำหนดแนวทาง/วิธีปฏิบัติงานการสงเสริมกลุมแมบานเกษตรกร

ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ใหสอดคลองกับนโยบายและแผนงานของกรมสงเสริม

การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

และกลุมจังหวัด 

 2. ศึกษาและประเมินสถานการณในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ โดยการสำรวจ 

รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม และสภาพแวดลอมอื่น ๆ ที่มีในชุมชน เพื่อนำมาวิเคราะห 

พัฒนารูปแบบ การสงเสริมและพัฒนากลุมแมบานเกษตรกร โดยจัดทำ

แผนพัฒนางานดานสงเสริมและพัฒนากลุมแมบานเกษตรกร ใหบรรจุใน

แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล

 3. สงเสริม ถายทอดความรู และเทคโนโลยีดานการเกษตร 
ดานการบริหารจัดการกลุม ดานความมั่นคงดานอาหาร โภชนาการ 
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การจัดการบานเรือน และการปรับปรุง
สภาพแวดลอมในการทำงาน และประสานการถายทอด ความรูงาน
วิชาการตาง ๆ
 4. ฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีดานเคหกิจเกษตรใหแก
กลุมแมบานเกษตรกร 
 5. สงเสริม สนับสนุนการรวมกลุมแมบานเกษตรกร ตลอดจนสราง
และเชื่อมโยงเครือขายการทำงาน

µÍ¹·Õè 3.6 º·ºÒ·¢Í§à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õèã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹Ê‹§àÊÃÔÁáÅÐ
¾Ñ²¹Ò¡ÅØ‹ÁáÁ‹ºŒÒ¹à¡ÉµÃ¡Ã
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 6. สงเสริมการมีสวนรวม และกระตุนใหสมาชิกกลุ มแมบาน

เกษตรกรไดรับรูและเขาใจปญหาท่ีแทจริง และจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพ

กลุมและตนเองใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง

 7. ประสานงาน และบูรณาการการทำงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ
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¤ÇÒÁ¤Ô´ÃÔàÃÔèÁ
 สมาชิกกลุมฯ สวนใหญมีอาชีพทำนา และทำไรมันสำปะหลัง 

แตรายไดไมเพียงพอกับรายจาย เนื่องจากราคาผลผลิตตกต่ำและเกิด

วิกฤติภัยแลง ทำนา ทำไรไดผลไมดี จึงมีความคิดท่ีจะนำวัตถุดิบการเกษตร

ในชุมชนท่ีมีจำนวนมาก ไดแก “ไมไผ” มาแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคา จึงมีการระดม

หุนจากสมาชิกเพื่อทำกิจกรรมไมปงไก จนเปนที่ตองการของรานคา

ขายไกยางอยางกวางขวาง เนื ่องจากไกยางตัวจะโตเนื ้อไมหดเล็ก 

กลายเปนเอกลักษณเดนของชุมชนเรียกวา ไมปงไกบานสรางแปนเงินลาน

นอกจากน้ีมีการขยายผลตอยอดโดยการนำภูมิปญญาทองถ่ินมาประยุกต

ใชในการพัฒนาผลิตภัณฑผาไหมทอมือจากฟมเปนการทอผาลายงาย ๆ เชน 

การทอผาฟม 14 ผาขาวมาลายขาวดำ และผาขิดหมอน เปนตน 
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 ตอมามีการพัฒนาการทอผาโดยใชภูมิปญญาทองถ่ินผสมผสานกับ

เทคโนโลยีสมัยใหม จึงทำใหผลิตภัณฑผาไหมทอมือมีหลากหลายชนิด

มากขึ ้น มีคุณภาพไดมาตรฐานเปนที ่ต องการของตลาด สามารถ

สรางงานสรางรายไดใหครอบครัวและชุมชนอยางเพียงพอ และลด

การเคล่ือนยายแรงงานจากชนบทเขาสูเมือง และสามารถพัฒนากิจกรรม

ของกลุมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เชน ทำไมปงไก เพาะเห็ดและผลิตกอน

เชื้อเห็ด เย็บถุงมือ เลี้ยงไหม แปรรูปผลิตภัณฑขาวหอมมะลิคุณภาพ 

เชน ขาวหอมนิล ขาวไรซเบอรร่ี และขาวกลอง ปจจุบันมีสถานท่ีจำหนาย

สินคาของกลุม โดยใชงบประมาณของกลุมและสวนราชการสนับสนุน

บางสวน สงเสริมการออมในชุมชน ดำเนินการโดยสถาบันการเงินชุมชน

ตำบลสงยาง ปจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียน 18 ลานบาท และทำปุยอินทรีย

ชีวภาพใชเองในไรนา เปนตน
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¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃáÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÊ¶ÒºÑ¹
 1.  กลุมมีการแบงโครงสรางการบริหารงานของกลุมอยางชัดเจน 

คณะกรรมการบริหารกลุม จำนวน 15 คน มาจากการเลือกต้ังของสมาชิก 

มีวาระ 4 ป ประธานกลุมมีความเสียสละ อดทน และมีความมุงมั่น

ในการพัฒนากลุมใหเจริญกาวหนา โดยไดรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการ

และสมาชิก แบงเปนฝายบริหาร ฝายตรวจสอบ และมีคณะกรรมการ

กลุมยอยท่ีบริหารจัดการกลุมกิจกรรมตางๆ และมีคณะกรรมการท่ีปรึกษา

กลุม มีระเบียบขอบังคับกลุม และกำหนดวัตถุประสงคอยางชัดเจน และ

สามารถดำเนินกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงคที่กำหนดไว และเปนที่

พึงพอใจของสมาชิก ระบบเอกสาร การบริหารงานมีความโปรงใส ชัดเจน 

สามารถตรวจสอบไดและเปนปจจุบัน 
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 2.  การจัดสรรกำไรสุทธิประจำป ไดจัดสรรไวเปนทุนสำรองไมนอย

กวารอยละ 30 ของกำไรสุทธิประจำป ท่ีเหลือจากการจัดสรรนำไปเปนทุน

สำรอง และมีการปนผลกำไรดังนี้

   -  ปนผลคาหุนสมาชิก รอยละ 35

   -  สมทบเขากองทุนออมทรัพย รอยละ 30

   -  คาตอบแทนคณะกรรมการ รอยละ 30

   -  สวัสดิการแกสมาชิก รอยละ 5

 3.  การเติบโต และความมั่นคงทางฐานะการเงินของกลุมปจจุบัน

    -  ทรัพยสินทั้งหมด 1,850,000 บาท

   -  เงินทุนหมุนเวียน 4,000,000 บาท

   -  ทุนเรือนหุน 480,000 บาท

   -  เงินฝากออมทรัพยของกลุม 130,000 บาท

   -  รายไดเฉลี่ยของสมาชิก/ป/คน 120,000 บาท

º·ºÒ·áÅÐ¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ¢Í§ÊÁÒªÔ¡µ‹ÍÊ¶ÒºÑ¹
 1.  ประชุมรวมกันระหวางประธานฝายตางๆ เดือนละ 1 ครั้ง 

เพื่อรับทราบความกาวหนาการดำเนินงานของแตละฝายและการแกไข

ปญหาตาง ๆ

 2. ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุม เดือนละ 1 คร้ัง การวางแผน

การผลิต การตลาด และการแกไขปญหาตางๆ ของกลุม

 3.  ประชุมสมาชิก 3 เดือน/ครั้ง เพื่อรับทราบความกาวหนา

การดำเนินงานของแตละฝาย และการแกไขปญหาตาง ๆ

 4.  ประชุมใหญสามัญประจำป ปละ 1 คร้ัง เพ่ือการวางแผนพัฒนา

กลุมและสมาชิก การเลือกตั้งคณะกรรมการและการแกไขปญหาตางๆ 

ของกลุม
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 5.  ประชุมวาระจร เมื่อมีเหตุการณที่ตองแกปญหาและตัดสินใจ

อยางเรงดวน

 6.  สมาชิกรับรูและเขาใจในบทบาทหนาท่ีของตนเอง มีความเสียสละ

ชวยเหลือกลุม และพัฒนากลุมและสามารถปฏิบัติหนาที่ใหงานสำเร็จ

ลุลวงได

 7.  สมาชิกไดรับการสงเสริมในการพัฒนาศักยภาพ เชน การฝก

อบรม การศึกษาเรียนรู  และมีบทบาทในชุมชน เชน เปนกรรมการ

ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ผูใหญบาน กรรมการ

กองทุนหมูบาน และกรรมการหมูบาน เปนตน 

 8.  คณะกรรมการกลุมแมบานเกษตรกรชุดปจจุบันมาจากการเลือกต้ัง

 9.  การตัดสินใจและการแกไขปญหาตาง ๆ ของกลุมสมาชิกจะมี

สวนรวมในการตัดสินใจและการแกไขปญหาโดยใชกระบวนการกลุมและ

การประชุม

¤ÇÒÁÁÑè¹¤§áÅÐ°Ò¹Ð·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨¢Í§Ê¶ÒºÑ¹
 1. มีการรับสมาชิกใหมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จากป 2532 จำนวน 

40 คน ปจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 105 คน

 2. ความม่ันคงตอเน่ืองสม่ำเสมอของการดำเนินกิจกรรม ประกอบดวย

11 กิจกรรมหลัก ไดแก การทำไมปงไก การเพาะเห็ด การเย็บถุงมือ 

การเลี้ยงไหม การแปรรูปผลิตภัณฑขาวหอมมะลิ สถานที่จำหนายสินคา

ของกลุม สงเสริมการออมเพื่อการผลิตดานการเกษตร จัดสวัสดิการ

เพ่ือการสงเคราะหแกสมาชิกและครอบครัว สงเสริมการปลูกไมไผ การทำ

ปุยอินทรียชีวภาพใชเองในไรนา และรานคาชุมชน ทั้ง 11 กิจกรรม 
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มีการดำเนินการอยางตอเนื่องเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน และมีการพัฒนา

อยางเปนระบบ โดยการบริหารจัดการกลุมของคณะกรรมการฯ และ

สมาชิก ภายใตการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ

 3. ความสามารถในการจัดหาทุนและการบริหารทุน

  -  กลุมมีประวัติทางการเงินท่ีดี เปนท่ีเช่ือถือของสถาบันการเงิน 

โดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณใหการสนับสนุนการดำเนินงานเพ่ือ

ขยายกำลังการผลิตของชุมชน

  -  มีการระดมหุน และการออมเงินเปนทุนสำหรับการดำเนิน

กิจกรรม 

  -  การบริหารทุนผานมติท่ีประชุมใหญของสมาชิกและขอบังคับกลุม

  -  ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน
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 4.  แผนการพัฒนากลุม

  -  สงเสริมการปลูกไผเพื่อการแกไขปญหาวัตถุดิบ ไมเพียงพอ

ในการผลิต  

  -  พัฒนาบรรจุภัณฑใหรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

  -  พัฒนาสถานท่ีผลิตผลิตภัณฑแปรรูปขาวใหไดมาตรฐานสากล 

เนนการผลิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และขยายอัตรากำลังการผลิตเพ่ิมข้ึน

  -  เพิ่มอุปกรณการผลิตใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

  -  พัฒนาผลิตภัณฑตัวใหม ๆ โดยใชภูมิปญญาทองถ่ินผสมผสาน

กับเทคโนโลยีสมัยใหม ใหตรงกับความตองการของตลาดมากขึ้น

  -  สงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรและโฮมสเตย

 5.  คุณภาพชีวิตของครอบครัวเกษตรกรและชุมชน

  -  สมาชิกแมบานเกษตรกรมีเวลาดูแลครอบครัวมากข้ึน เน่ืองจาก

ไมตองไปทำงานตางจังหวัด และกรุงเทพฯ ทำใหครอบครัวอบอุน

  -  สมาชิกที่มีลูกออนมีโอกาสไดเลี้ยงลูกดวยนมแมมากขึ้น

  -  สภาพบานเรือนจัดเปนสัดสวนถูกสุขลักษณะ

  -  ลดรายจายท่ีไมจำเปนได เน่ืองจากมีการจัดทำบัญชีครัวเรือน

  -  มีเงินออมทุกครัวเรือน เน่ืองจากกลุมมีการสงเสริมการออม

ในชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กและเยาวชนในชุมชนไดเกิดการเรียนรู

และรูจักการออมเงิน

  -  เกิดความเขมแข็งและสามัคคีในชุมชน
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¡ÒÃ·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁ´ŒÒ¹ÊÒ¸ÒÃ³»ÃÐâÂª¹�áÅÐ¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐ
ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
 1.  กิจกรรมอยูบนพื้นฐานการอนุรักษธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

และเนนการผลิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เชน การปลูกขาวหอมมะลิและ

การปลูกมันสำปะหลังโดยใชปุ ยอินทรียชีวภาพ ลดการใชสารเคมี 

การผลิตเนนความสะอาดและรับผิดชอบตอผูบริโภค ทำใหไดรับมาตรฐาน

ตางๆ เชน อย. ปลูกตนไมบริเวณบาน/การสรางปาชุมชน และการใช

ทรัพยากรในทองถิ่นอยางเหมาะสมและมีการปลูกทดแทน เปนตน

 2.  การพัฒนาศักยภาพของผูนำกลุมและสมาชิกอยางตอเนื่อง 

จนสามารถเปนวิทยากรเกษตรกรประจำศูนยเรียนรูใหแกผูมาศึกษาดูงาน 

เชน การทำไมป งไก การเพาะเห็ด การเย็บถุงมือ การเลี ้ยงไหม 

การแปรรูปผลิตภัณฑขาวหอมมะลิคุณภาพ การออมเพื่อการผลิตดาน

การเกษตร จัดสวัสดิการเพื่อการสงเคราะหแกสมาชิกและครอบครัว 

การปลูกไมไผ การทำปุยอินทรียชีวภาพ

ใชเองในไรนา การบริหารจัดการกลุม

ใหประสบความสำเร็จ การจัดทำ

บัญชีครัวเรือน และการดำรง

ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง เปนตน
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 3.  การใชสถานที่ตั้งและดำเนินกิจกรรมกลุม เปนแหลงฝกอบรม/

ดูงาน และเปนศูนยกลางประสานงานใหความชวยเหลือในชุมชน เชน 

สถานท่ีทำกิจกรรมแปรรูป ท่ีทำการออมทรัพย ศูนยจำหนายสินคาเปนท่ี

ประชุมกลุม เปนที่ศึกษาดูงาน เปนศูนยเรียนรูวิสาหกิจชุมชนตนแบบ 

เปนกลุมแมบานเกษตรกรตนแบบ เปนที่ทำการศูนยถายทอดเทคโนโลยี

การเกษตรประจำตำบล เปนแหลงรวบรวมองคความรูตาง ๆ ของชุมชน 

เปนตน

 4.  รวมจัดงาน/บำเพ็ญสาธารณะประโยชน เชน เปนพลังสำคัญ

ในการสนับสนุนชวยเหลือกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน วัด และโรงเรียน 

สมาชิกชวยกันดูแลไมใหมีการตัดไมทำลายปา บริจาคทุนการศึกษา

ใหนักเรียน ปละ 1 คร้ัง เปนเงินจำนวน 1,000 บาท และรณรงคการแตงกาย

ดวยผาพ้ืนเมือง เปนตน
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¤ÇÒÁ¤Ô´ÃÔàÃÔèÁ
 สมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรทาศาลาสวนใหญประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม เชน ทำสวนมังคุด สวนยางพาราและทำนา เมื่อวางจาก

การทำสวนทำนา ผูนำแมบานมาพูดคุยปรึกษาหารือ เพ่ือตองการพัฒนา

คุณภาพชีวิต ของครอบครัวและชุมชนใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ทำใหเกิด

ความมุงหวังที่จะรวมแกไขปญหาของครอบครัวและชุมชน จึงไดมารวม

กลุมกันและจัดตั้งเปนกลุมแมบานเกษตรกรทาศาลา โดยมีเจาหนาที่ 

เคหกิจเกษตรเปนท่ีปรึกษา เร่ิมแรกทำน้ำพริกแกงโดยใชวัตถุดิบในชุมชน

เชน ตะไคร พริก และขา ผลิตเพื่อใชในครัวเรือน ที่เหลือนำไปจำหนาย 

ตอมาเห็นวาในชุมชน มีปลาซึ่งราคาถูกและหาไดงาย จึงผลิตน้ำปลา

เพื่อใชในครัวเรือน ที่เหลือจำหนาย สามารถลดรายจาย เพิ่มรายไดใน

ครัวเรือนไดระดับหนึ่ง ในชวงป 2552 ผลผลิตมังคุดลนตลาดและราคา

ตกต่ำมาก จึงคิดหาวิธีเพิ่มมูลคามังคุดโดยนำมาแปรรูปเปนมังคุดกวน 

                                และน้ำมังคุด แตไมไดรับความนิยม

                                  จากผูบริโภคเทาท่ีควร มีการจำหนาย

                                     ภายในชุมชนเทาน้ัน ไมสามารถ

                                       เก็บรักษาไวไดนาน เน่ืองจาก

                                         กระบวนการผลิตที ่ไมมี

                                          คุณภาพ และบรรจุภัณฑ

                                          ยังเปนขวดพลาสติก  
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 กลุมแมบานเกษตรกรทาศาลาใชเทคโนโลยีการผลิตมังคุดแบบ

สวนเกษตรอินทรีย ซ่ึงผานการรับรองมาตรฐาน GAP ทำใหมังคุดท่ีใชเปน

วัตถุดิบหลักในการนำมาแปรรูปมีความปลอดภัย มีการพัฒนาผลิตภัณฑ

แปรรูปมังคุดไดหลากหลายมากขึ้น เชน น้ำมังคุด พัฒนาเปนบรรจุดวย

ขวดแกว ทำใหเก็บไดนานมากขึ้น สบูมังคุด สบูเหลวมังคุด ยาหมอง

จากเปลือกมังคุด น้ำมังคุดผสมหมอน และน้ำหมอน เปนตน ผลิตภัณฑ

มีคุณภาพไดมาตรฐาน สามารถเก็บรักษาไดนานขึ้น เปนที่ตองการของ

ตลาดระดับบน สามารถวางจำหนายไดที่หางเดอะมอลล รานภัทรพัฒน  

และมูลนิธิชัยพัฒนา สนามเสือปา เปนตน กิจกรรมของกลุมฯ สามารถ

ตอบสนองความตองการและแกไขปญหาผลผลิตมังคุดราคาตกต่ำของ

ชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากกลุมฯ สามารถรับซื้อวัตถุดิบมา

แปรรูปไดมากขึ้นและเปนแบบอยางที่ดีใหแกกลุมอื่น ๆ ได
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¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃáÅÐ¨Ñ´¡ÒÃÊ¶ÒºÑ¹
 1. กลุมมีการแบงโครงสรางการบริหารงานของกลุมอยางชัดเจน 

คณะกรรมการบริหารกลุม จำนวน 6 คน มาจากการเลือกต้ังของสมาชิก 

มีวาระ 2 ป ประธานกลุมมีความเสียสละ อดทน และมีความมุงมั่นใน

การพัฒนากลุมใหเจริญกาวหนา โดยไดรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการ

และสมาชิก แบงเปนฝายบริหาร และฝายตรวจสอบ และมีคณะกรรมการ

กลุ มยอยที ่บริหารจัดการกลุ มกิจกรรมตางๆ และมีคณะกรรมการ

ท่ีปรึกษากลุม มีระเบียบขอบังคับกลุม และกำหนดวัตถุประสงคอยางชัดเจน

และสามารถดำเนินกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงคที่กำหนดไว และ

เปนที่พึงพอใจของสมาชิก ระบบเอกสารมีความโปรงใส ชัดเจน และ

สามารถตรวจสอบได และเปนปจจุบัน โดยมีหนวยงานภาครัฐ เอกชน 

สถาบันการศึกษาและชุมชน ใหการสนับสนุนและรวมมือ ในการดำเนิน

กิจกรรม และเปนที่ปรึกษาดานวิชาการ งบประมาณ และปจจัยการผลิต 

เปนตน



º·ºÒ·áÅÐ¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ¢Í§ÊÁÒªÔ¡µ‹ÍÊ¶ÒºÑ¹
 คณะกรรมการกลุมแมบานเกษตรกรชุดปจจุบันมาจากการเลือกต้ัง 

การตัดสินใจและการแกไขปญหาตาง ๆ ของกลุม สมาชิกจะมีสวนรวม

ในการตัดสินใจและการแกไขปญหาโดยใชกระบวนการกลุ ม และ

การประชุม
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 2. การจัดสรรกำไรสุทธิประจำป ดังนี้

  -  แบงเขาทำประโยชนเพื่อสาธารณะ รอยละ 2

  -  แบงเขากลุม รอยละ 45

  -  สวัสดิการสมาชิก รอยละ 3

   (กรณีเสียชีวิต ชวยศพละ 3,000 บาท)

  -  ปนผลหุน รอยละ 30

  -  ตอบแทนคณะกรรมการ รอยละ 20

 3. การเติบโตและความมั่นคงทางฐานะการเงินของกลุมปจจุบัน

  -  ทรัพยสินทั้งหมด 954,917.50 บาท

  -  เงินทุนหมุนเวียน 49,500 บาท

  -  ทุนเรือนหุน 13,600 บาท

  -  เงินฝากออมทรัพยของกลุม 49,594 บาท

  -  รายไดเฉลี่ยของสมาชิก/ป/คน 100,000 บาท

  -  ไมมีหนี้สิน
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 กลุมฯ กำหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุม เดือนละ

1 ครั้ง เพื่อการวางแผนการผลิต และการแกไขปญหาของกลุม มีการ

ประชุมสมาชิกทุกเดือน เพื่อรับทราบความกาวหนาการดำเนินงานกลุม

และการแกไขปญหาตางๆ มีการประชุมใหญสามัญประจำป ปละ 2 คร้ัง 

เพื่อการวางแผนพัฒนากลุม การเลือกตั้งคณะกรรมการ และการแกไข

ปญหาตางๆ ของกลุม และจะประชุมวาระจรเมื่อมีเหตุการณที่ตอง

แกปญหาและตัดสินใจอยางเรงดวน สมาชิกรับรูและเขาใจบทบาทหนาที่

ของตนเอง มีความเสียสละ สามารถปฏิบัติตามหนาท่ีใหงานสำเร็จลุลวงได 

และไดรับการสงเสริมในการพัฒนาศักยภาพ เชน การฝกอบรม การศึกษา

เรียนรู และสมาชิกมีบทบาทในชุมชน เชน กรรมการหมูบาน กรรมการ

กองทุนหมูบาน เปนตน

¤ÇÒÁÁÑè¹¤§áÅÐ°Ò¹Ð·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨¢Í§Ê¶ÒºÑ¹
 1. ปจจุบันมีสมาชิกท้ังหมด 24 คน เปนเพศหญิงและเปนคนรุนใหม 

เพื่อสานตอกิจกรรมของกลุมใหมีการพัฒนาตอเนื่อง

 2. ความม่ันคงตอเน่ืองสม่ำเสมอของการดำเนินกิจกรรม ประกอบดวย

7 กิจกรรม ไดแก

  -  การแปรรูปผลผลิตการเกษตร เชน น้ำมังคุด มังคุดกวน 

น้ำลูกหมอนและการทำพริกแกง

  -  สถานที่จำหนายสินคาของกลุม

  -  จัดสวัสดิการเพื่อการสงเคราะหแกสมาชิกและครอบครัว

  -  สงเสริมการปลูกหมอนกินผล

  -  สงเสริมการทำสารชีวภัณฑใชในสวนผลไม นาขาว และ

พืชหลังนา
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  -  การจัดดอกไมและการผูกผาในงานพิธีตาง ๆ หลังจาก

เสร็จงานในสวน

  -  การออมเงินเพื่อการผลิตดานการเกษตรทั้ง 7 กิจกรรม 

มีการดำเนินการอยางตอเนื่องเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน และมีการพัฒนา

อยางเปนระบบ โดยการบริหารจัดการกลุมของคณะกรรมการฯ และ

สมาชิก ภายใตการสนับสนุนหนวยงานตางๆ

 3. ความสามารถในการจัดหาทุนและการบริหารทุน

  -  มีการระดมหุน เพื่อใชเปนทุนสำหรับการดำเนินกิจกรรม 

แตในปจจุบันกลุมมีทุนเพียงพอในการบริหารจัดการ หุนดังกลาวจึงเปน

เสมือนเงินออมของสมาชิก

  -  การบริหารทุนผานมติที ่ประชุมใหญของสมาชิกและ

ขอบังคับกลุม

  -  ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน

  -  บริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงไมมีหน้ี

 4. แผนการพัฒนากลุม

  -  จัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ำ เพ่ือแกปญหาตองซ้ือน้ำในการผลิตสินคา

  -  พัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายใหกับ

สินคาของกลุม

  -  สงเสริมสมาชิกใหปลูกหมอนกินลูก เพื ่อใชในการผลิต

น้ำลูกหมอน

  -  เพิ่มอุปกรณการผลิตใหทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

  -  พัฒนาผลิตภัณฑตัวใหม ๆ โดยใชภูมิปญญาทองถิ ่น

ผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม ใหตรงกับความตองการของตลาดมากข้ึน

  -  สงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรและโฮมสเตย
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 5. คุณภาพชีวิตของครอบครัวเกษตรกรและชุมชน

  -  สมาชิกแมบานเกษตรกรมีเวลาดูแลครอบครัว สมาชิกที่มี

ลูกออนมีโอกาสไดเล้ียงลูกดวยน้ำนมแมมากข้ึน เน่ืองจากไมตองไปทำงาน

ตางจังหวัด ทำใหครอบครัวอบอุน

  -  สภาพบานเรือนจัดเปนสัดสวนถูกสุขลักษณะ

  -  ลดรายจายท่ีไมจำเปนได เน่ืองจากมีการจัดทำบัญชีครัวเรือน

  -  ชุมชนไดเกิดการเรียนรู และรูจักการออมเงิน

  -  เกิดความเขมแข็งและสามัคคีในชุมชน

  -  ลดปญหายาเสพติดในชุมชน

¡ÒÃ·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁ´ŒÒ¹ÊÒ¸ÒÃ³»ÃÐâÂª¹�áÅÐ¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐ
ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
 1. รวมพัฒนาหมูบาน/ปลูกปาในชุมชนเนื่องในวันสำคัญตาง ๆ

 2. รวมสืบสานวัฒนธรรมในชุมชน

 3. เปนวิทยากรใหโรงเรียนในชุมชนตามนโยบาย ลดเวลาเรียน 

เพิ่มเวลารูใหกับนักเรียนในชุมชน

 4. บริจาคเงินสมทบพัฒนาวัด/โรงเรียน/ชุมชน
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¤ÇÒÁ¤Ô´ÃÔàÃÔèÁ
 สมาชิกกลุมฯ สวนใหญมีอาชีพทำสวนยางพารา สวนไมผล พืชไร 

และพืชผัก ดังนั้นหลังจากกรีดยางพาราเสร็จแลวจะมีเวลาวาง จึงพูดคุย

และปรึกษาหารือกันเพ่ือตองการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน โดยนำวัตถุดิบ

ที่มีอยูในชุมชน ไดแก กลวยน้ำวาและกลวยไข มาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา

สรางรายไดใหกับครอบครัวและชุมชน จึงรวมกลุมกันจัดต้ังเปนกลุมแมบาน

เกษตรกรบานหนองเหรียง มีการระดมหุนจากสมาชิกเพื่อทำกิจกรรม 

โดยมีเจาหนาที่เคหกิจเกษตร เปนที่ปรึกษา และถายทอดความรูดาน

การแปรรูปผลิตภัณฑ จากกลวยใหแกสมาชิกกลุม และในป พ.ศ. 2540 

สำนักสงฆพุทธโคดมไดบริจาคที่ดินใหกับกลุมฯ เพื่อใชในการกอสราง

อาคารที่ทำการกลุม สมาชิกกลุมและคนในชุมชนจึงไดรวบรวมเงินทุน

เพ่ือใชในการกอสราง และมีการดำเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง มีการผลัดเปล่ียน

เวรเพื่อทำการผลิตเปนประจำทุกวัน 
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 กลุมฯ มีการขยายผลตอยอดนำภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตใช

ในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีเอกลักษณ ไดแก “กลวยฉาบมวน” เปน

แหงแรกของจังหวัดพัทลุง และเปนสินคาแบรนดเนมของกลุม นอกจากน้ี

ยังมีผลิตภัณฑแปรรูปอื่น ๆ ไดแก กลวยเสน อบเนย กลวยแวนอบเนย 

กลวยไขกรอบแกวรสเค็มและรสหวาน และกลวยกวน เปนตน มีชองทาง

การตลาด ไดแก ที่ทำการกลุม รานคาในจังหวัด โลตัสพัทลุง OTOP 

พัทลุง และกลุมเครือขายตาง ๆ ปจจุบันมีกิจกรรมทั้งหมด 5 กิจกรรม 

ไดแก กลุมแปรรูปผลผลิตจากกลวย กลุมออมทรัพย กลุมเศรษฐกิจพอเพียง

กลุมกองทุนขาวสาร และศูนยจำหนายสินคา

¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃáÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÊ¶ÒºÑ¹
 1. กลุมมีการแบงโครงสรางการบริหารงานของกลุมอยางชัดเจน 

มีคณะกรรมการบริหารกลุม จำนวน 9 คน มาจากการเลือกต้ังของสมาชิก 

มีวาระ 4 ป แบงเปนฝายบริหาร และฝายจัดการ ประกอบดวย ฝายจัดหา

วัตถุดิบ ฝายผลิต ฝายตลาด ฝายบัญชี และฝายการเงิน และมี

คณะกรรมการ ที่ปรึกษากลุม ประธานและคณะกรรมการกลุม มีความ

เสียสละ อดทน มุงมั่นในการพัฒนากลุม ใหมีความกาวหนาเทาทันกับ

สถานการณปจจุบัน โดยไดรับการสนับสนุนและใหความรวมมือจาก

สมาชิกกลุมเปนอยางดี

 2. ระเบียบขอบังคับกลุม มีการกำหนดวัตถุประสงคอยางชัดเจน 

สามารถดำเนินกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงคที่กำหนดไว และเปนที่

พึงพอใจของสมาชิก
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 3.  หนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และชุมชน 

ใหการสนับสนุนและรวมมือในการดำเนินกิจกรรมกลุมอยางตอเนื่อง 

ซึ่งกลุมฯ ไดขอใหหนวยงานตาง ๆ มาเปนที่ปรึกษาเทานั้น ในสวนของ

เรื่องงบประมาณจะชวยตนเองกอนเสมอ ซึ่งตอมาก็ไดรับการสนับสนุน

ดานวิชาการ ปจจัยการผลิตและงบประมาณ รวมทั ้งสิ ้นเปนเงิน 

2,432,500 บาท เปนตน

 4.  ยึดหลักการทำงานใหบรรลุเปาหมายโดยมุงเนนการพัฒนา 

5 Smart 

 5.  พัฒนากลุมเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตร ดานเคหกิจเกษตร 

ดานการบริหารจัดการกลุม และเปนศูนยประสานงานการทองเท่ียวเชิงเกษตร

ในพื้นที่ โดยมีคณะกรรมการกลุมและสมาชิกเปนวิทยากรเกษตรกร 

มีการเช่ือมโยงเครือขายวัตถุดิบและการตลาดท้ังภายในและภายนอกชุมชน

 6.  ระบบเอกสาร มีความโปรงใส ชัดเจน สามารถตรวจสอบไดและ

เปนปจจุบัน ไดแก สมุดบันทึกการประชุมกลุม ระบบการบัญชีกลุมออมทรัพย 

ระบบบัญชีรายรับ – รายจาย กิจกรรมกลุม ระบบการปฏิบัติงานของสมาชิก 

และสมุดเยี่ยมกลุม/ผูมาศึกษาดูงาน เปนตน

 7.  การแบงผลประโยชนจากกิจกรรมกลุม มีการจัดสรรกำไรสุทธิ

ประจำปไวเปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละ 10 ปนผลสมาชิกรอยละ 65 

คาตอบแทนคณะกรรมการรอยละ 15 และทุนสวัสดิการสาธารณะรอยละ

10 นอกจากน้ีในแตละกลุมกิจกรรม ยังมีการจัดสรรกำไรสุทธิเปนรายเดือน

โดยเก็บเปนทุนสำรอง รอยละ 5 ปนผลสมาชิกกลุมรอยละ 80 และ

ทุนสวัสดิการรอยละ 15
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º·ºÒ·áÅÐ¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ¢Í§ÊÁÒªÔ¡µ‹ÍÊ¶ÒºÑ¹
 1.  คณะกรรมการบริหารงาน และคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม

ฝายตางๆ มาจากการคัดเลือกมีวาระ 4 ป โดยสมาชิกกลุมมีการผลัดเปล่ียน

หมุนเวียนตามความเหมาะสม

 2. สมาชิกมีสวนรวมในการตัดสินใจและแกไขปญหาตาง ๆ 

โดยใชกระบวนการกลุมเปดใหสมาชิกไดแสดงความคิดเห็น และตรวจสอบ

การทำงานของคณะกรรมการ โดยมีการประชุมคณะกรรมการและสมาชิก

ทุก 3 เดือน ตามวาระการประชุม และมีการจดบันทึกการประชุมทุกคร้ัง

 3. สมาชิกยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุม รับรูและ

เขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง มีความเสียสละ ชวยเหลือ และพัฒนา

กลุมใหสามารถปฏิบัติงานสำเร็จลุลวงไดเปนอยางดี เชนการมาปฏิบัติงาน

แปรรูปตามเวลาที่กำหนด และแตงกายถูกตองตามขอกำหนดมาตรฐาน

การผลิตอาหาร และสมาชิกไดรับการสงเสริมในการพัฒนาศักยภาพ เชน 

การฝกอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในกลุม เปนตน



¤ÇÒÁÁÑè¹¤§áÅÐ°Ò¹Ð·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨¢Í§Ê¶ÒºÑ¹
 1. กลุมมีการรับสมาชิกใหมเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง จากป พ.ศ. 2534

จำนวน 13 คน ปจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 60 คน ซึ่งรอยละ 58 ของ

ครัวเรือนเกษตรกรในพ้ืนท่ี เปนสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกร และสวนใหญ

เปนคนรุนใหม

 2. การดำเนินกิจกรรมกลุมอยางตอเนื่องตั้งแต ป 2534 เรื่อยมา

จนถึงปจจุบัน และมีการพัฒนาอยางเปนระบบ โดยการบริหารจัดการ

กลุมของคณะกรรมการฯ และสมาชิก ภายใตการสนับสนุนหนวยงาน

ตาง ๆ เชน กิจกรรมการแปรรูปผลผลิตจากกลวย กิจกรรมการออมทรัพย 

กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมกองทุนขาวสาร และกิจกรรม

ศูนยจำหนายสินคา เปนตน

 3. กลุมมีประวัติการเงินที่ดี เปนที่เชื ่อถือของสถาบันการเงิน 

ในป 2559 ไดรับการอนุมัติเงินกูยืมจาก ธกส. จำนวน 500,000 บาท 

ผอนชำระ 5 ป เพื่อเปนทุนสำรองในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ และขยาย

กำลังการผลิต ผอนชำระแลว 120,000 บาท

 4. การเจริญเติบโต และความมั่นคงทางฐานะการเงินของกลุม 

ปจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียน 1,170,930 บาท ทุนเรือนหุน 20,400 บาท 

เงินออมทรัพย 426,677 บาท รายไดเฉลี่ยของกลุม 1,273,042 บาท

 4. กลุมมีแผนพัฒนาธุรกิจ และแผนการใหความรูในการประกอบ

อาชีพแกสมาชิก มีการเช่ือมโยงเครือขายการผลิต การตลาด และแลกเปล่ียน

เรียนรูท้ังในและนอกชุมชน เปนแหลงผลิตภัณฑหน่ึงตำบลหน่ึงผลิตภัณฑ 

และเปนจุดสาธิตของศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ

ตำบลบานนา
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 5. รายไดของสมาชิกที่รวมทำกิจกรรม เชน การแปรรูปกลวย 

เฉลี่ยเดือนละ 4,000 - 5,000 บาท/เดือน การปลูกกลวยเพื่อเปนวัตถุดิบ

ในการแปรรูป เฉลี่ยเดือนละ 3,000 บาท และรายไดจากการปลูกผัก

สวนครัว เฉลี่ยเดือนละ 1,000 บาท

 6. มีแผนการพัฒนากลุมอยางชัดเจน และมีการดำเนินงานตามแผน

ดังนี้ แผนดานการดำเนินธุรกิจ เชน เพิ่มปริมาณการผลิตขึ้นรอยละ 20 

การพัฒนาบรรจุภัณฑใหทันสมัย การจัดซื้อเครื่องกรองน้ำเพื่อแกปญหา

การซื้อน้ำในการผลิตสินคา แผนการถายทอดเทคโนโลยี เชน การศึกษา

ดูงานการแปรรูปผลผลิตจากกลวย การอบรมมัคคุเทศกเพื ่อรองรับ

การทองเที่ยวเชิงเกษตร และแผนพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

 7. คุณภาพชีวิตของครอบครัวเกษตรกรและชุมชนดีขึ ้นและ

มีความมั่นคงดานอาหาร เชน สมาชิกมีเวลาดูแลครอบครัวมากขึ้น 

มีโอกาสเลี้ยงดูดวยนมแมมากขึ้น มีบานเกษตรสมบูรณเพิ่มพูนสุขภาพ 

รอยละ 83 ของสมาชิกกลุม สามารถลดรายจาย มีการทำบัญชีครัวเรือน 

เด็กและเยาวชนไดเรียนรู และรู จักการออมเงิน ลดปญหายาเสพติด 

เกิดความเขมแข็งและสามัคคีภายในชุมชน  

¡ÒÃ·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁ´ŒÒ¹ÊÒ¸ÒÃ³»ÃÐâÂª¹�áÅÐ¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐ
ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
 1.  กิจกรรมการผลิตของกลุมอยูบนพื้นฐานการอนุรักษธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมและเนนการผลิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เชน การอนุรักษ

พันธุกลวยในชุมชน การใชเปลือกกลวยในการผลิตปุยอินทรีย น้ำมันพืช

ที่ใชแลวนำไปบำบัดน้ำเสียกอนทำใหไดรับมาตรฐานการผลิต ไดแก 

GMP อย. OTOP มผช. และฮาลาล 
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 2.  มีการพัฒนาศักยภาพของผูนำกลุมและสมาชิกอยางตอเนื่อง 

จนสามารถเปนวิทยากรใหกับศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี

การเกษตรประจำตำบล และศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินคาเกษตรในเรื ่องการแปรรูปผลิตภัณฑจากกลวย การจัดดอกไม 

การทำปุยหมัก การออมเพ่ือการผลิตดานการเกษตร และการจัดทำบัญชี

ครัวเรือน

 3.  การใชท่ีทำการกลุมเปนศูนยกลางประสานงานใหความชวยเหลือ

ในชุมชน ดานการทองเท่ียวเชิงเกษตรของอำเภอ ดานการแปรรูปผลผลิต

เกษตรของศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร และ

เปนศูนยจำหนายสินคาและผลิตภัณฑของชุมชน

 4.  รวมกับเทศบาลตำบล ผูใหญบาน รณรงคการไมตัดไมทำลายปา 

และกำชับสมาชิกกลุมใหดูแลไมใหมีการลักลอบตัดไมทำลายปาในพื้นที่

 5. รวมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน/บริจาคทรัพยเพื ่อ

สาธารณกุศล เชน บริจาคเงินใหแกสำนักสงฆพุทธโคดม และหมูบาน

หนองเหรียงเปนประจำทุกเดือน ๆ ละ 300 บาท เปนพลังสำคัญ

ในการสนับสนุนชวยเหลือกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน บริจาคทุนการศึกษา

และเปนวิทยากรใหโรงเรียนตามนโนบาย ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ใหกับ

นักเรียนในชุมชน เปนตน
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¤ÇÒÁ¤Ô´ÃÔàÃÔèÁ
 สมาชิกกลุมฯ สวนใหญมีอาชีพทำนา ปลูกหมอนเลี้ยงไหมและ

ทอผาไหม แตรายไดไมเพียงพอในการดำรงชีวิต เนื่องจากราคาผลผลิต

ตกต่ำและเกิดวิกฤติภัยแลงทำนาไมไดผลดี บางสวนจึงอพยพแรงงานไป

ทำงานรับจางกอสรางท่ีกรุงเทพมหานคร จึงไดมีการรวมตัวกันและจัดต้ังเปน

กลุมแมบานเกษตรกร เพื่อตองการสรางอาชีพ สรางรายได และแกไข

ปญหาความยากจนใหกับครอบครัวและชุมชน แรกเร่ิมทำกิจกรรมทอผาไหม

เปนหลักเน่ืองจากสมาชิกกลุมฯ มีภูมิปญญา และมีการปลูกหมอนเล้ียงไหม

ทุกครัวเรือน โดยมีเจาหนาที่เคหกิจเกษตรเปนพี่เลี ้ยงใหคำปรึกษา

ในการดำเนินกิจกรรมตางๆ ของกลุม ตอมาใน ป 2524 สมาชิกกลุมฯ 

รับฟงขาวจากสถานีวิทยุแหงประเทศไทยวาพระราชวังสวนจิตรลดา



 ปจจุบันกลุมฯ ดำเนินกิจกรรมปลูกหมอนเลี้ยงไหมและทอผาไหม

ครบวงจร ดวยการใชภูมิปญญาทองถิ่นผสมผสานกับเทคโนโลยีและ

ภูมิปญญาสมัยใหมๆ เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑโดยการทอผาไหมมัดหมี่ลาย

ตางๆ ดวยความประณีตวิจิตรบรรจง มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ โดยเฉพาะ

ลายแคนแกนคูณ ลายผาไหมประจำจังหวัดขอนแกน อีกท้ังมีลายผาไหม

มัดหมี่ที่เปนเอกลักษณของบานหัวฝายตั้งชื่อวา “ลายหมี่น้ำพอง” และ

มีกิจกรรมตาง ๆ เชน การสรางความมั่นคง

ดานอาหารในครัวเรือนและชุมชน ปลูกผัก

ปลอดภัยจากสารพิษ และการเพาะเห็ดนางฟา

ภูฐาน เปนตน กลุมฯ จัดแบงโครงสรางหนาท่ี

การบริหารอยางชัดเจน มีการเชื ่อมโยง

การทำงานรวมกันกับทุกภาคสวน มีการสืบทอด

ทายาทจากรุนไปสูรุน มีการรวมหุนจากสมาชิก

กลุมฯ เพ่ือนำมาใชเปนทุนในการทำกิจกรรม 

ตลอดจนไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน
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ใหประชาชนผูท่ีสนใจไปขอรับเสนไหมท่ีพระราชวัง สมาชิกกลุมฯ จำนวน 

5 คน จึงไปขอรับเสนไหม และไดเสนไหมมาคนละ 10 กิโลกรัม จากน้ัน

ก็ทอเปนผาผืนมามอบคืนใหโครงการสวนพระองคฯ ตามเง่ือนไข ทานผูหญิง

สุประภาดา เกษมสันต เกิดความประทับใจจึงไดรับซื้อทั้งหมด พรอมกับ

ใหเงินทุนเพื ่อไปใชในการทอผา ปลูกหมอน และเลี ้ยงไหม คนละ 

15,000 บาท รวม 75,000 บาท จากนั้นกลุมฯ ไดดำเนินกิจกรรมผลิต

เสนไหมดิบและทอผาไหมเปนผืนสงพระราชวังสวนจิตรลดา และไดรับเลือก

เปนสมาชิกมูลนิธ ิส งเสร ิมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาสิร ิก ิต ิ ์ 

พระบรมราชินีนาถ 
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ภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาในพื้นที่เปนอยางดี จนสามารถ

ยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนใหแกสมาชิกกลุมฯ ครัวเรือน และ

ชุมชน ทั้งนี ้กลุ มฯ ไดนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปน

แนวทางการดำเนินกิจกรรมจนประสบความสำเร็จ

¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃáÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÊ¶ÒºÑ¹
 1. โครงสรางการบริหารงานของกลุม    

  -  กลุมมีโครงสรางการบริหารงานของกลุมชัดเจน มีคณะกรรมการ

บริหารกลุม จำนวน 13 คน ซ่ึงมาจากการเลือกต้ังของสมาชิก มีวาระ 2 ป 

ประธานกลุมมีความเสียสละ อดทน มีทัศนคติที่ดี มีความเขาใจในดาน

การบริหาร มีแรงบันดาลแนวคิดในการพัฒนากลุม ยึดมั่นในความดีและ

ทำงานเพ่ือชุมชน บริหารตามหลักธรรมมาธิบาล ไดรับการสนับสนุนจาก

คณะกรรมการและสมาชิก 

  -  มีคณะกรรมการกลุมยอยท่ีบริหารกิจกรรมตาง ๆ มีการแบง

เปนฝายตาง ๆ ฝายการผลิต ฝายการตลาด ฝายตรวจสอบคุณภาพ 

ฝายชาง นอกจากนี้ยังมีคณะทำงานกิจกรรมยอยตาง ๆ เชน กิจกรรม

เลี้ยงไหมวัยออน กิจกรรมผลิตเสนไหมดิบ กิจกรรมทอผาไหม กิจกรรม

ออมทรัพย กิจกรรมเพาะเห็ด กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑจากไหม กิจกรรม

ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ (กิจกรรมแปลงรวม) จำนวน 15 ไร เปนตน 

ซ่ึงแตละฝายมีความเช่ียวชาญของบุคลากรท่ีแตกตางกัน และมีคณะกรรมการ

ที่ปรึกษากลุม มีระเบียบขอบังคับกลุม วัตถุประสงคชัดเจน และสามารถ

ดำเนินกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวไดอยางชัดเจน
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 2. ความสามารถในการสื่อสาร ถายทอด และขยายผล

  -  สงเสริมและจัดใหสมาชิกเขารับการอบรมจากภาครัฐ 

ภาคเอกชน เพื่อนำความรูมาถายทอดและพัฒนากระบวนการผลิตและ

สรางทักษะในการประกอบอาชีพที่ไดมาตรฐาน

  -  สมาชิกไดเขาอบรมเพ่ิมความรูในเร่ืองตาง ๆ จะตองกลับมา

ถายทอดความรูตอใหสมาชิก และนำมาปรับใชในการปฏิบัติงาน

 3. ระบบเอกสาร มีความโปรงใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได 

ไดแก

  -  รายงานการประชุมกลุม/ทะเบียนสมาชิก

  -  ระบบการเงิน - การบัญชี (ไดรับคำแนะนำจากสำนักงาน

ตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดขอนแกน)

  -  ระบบการปฏิบัติงานของสมาชิกและกลุม

  -  ระเบียบขอบังคับของกลุม 

  -  สมุดฝากเงินของสมาชิก

  -  ทะเบียนรายการวัตถุดิบ/พัสดุ

 4. การแบงผลประโยชนจากกิจกรรมกลุม ดังนี้

  -  สมทบกองทุน รอยละ 40

  -  ปนผลตามหุน รอยละ 20

  -  คาตอบแทนผูดูแลศูนย

จำหนายผลิตภัณฑ รอยละ 20

  -  ตอบแทนคณะกรรมการ

รอยละ 10

  -  สวัสดิการสมาชิกและสาธารณประโยชน รอยละ 10 
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 5. การเจริญเติบโต และความมั ่นคงทางฐานะการเง ินของ

กลุมปจจุบัน

  -  ทุนเรือนหุน 106,080 บาท

  -  เงินฝากออมทรัพยของกลุม 81,944 บาท

  -  เงินทุนหมุนเวียน 1,410,910 บาท

  -  ทรัพยสินทั้งหมด 1,106,200 บาท

  -  รายไดเฉลี่ยของสมาชิก 148,600 บาท/คน/ป 

º·ºÒ·áÅÐ¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ¢Í§ÊÁÒªÔ¡µ‹ÍÊ¶ÒºÑ¹
 สมาชิกกลุมฯ มีสวนรวมในการบริหารจัดการกลุมอยางแทจริง 

โดยเขาไปมีสวนรวมในการดำเนินกิจกรรมกลุม ดังนี้

 -  ประชุมคณะกรรมการทุกเดือน เพื่อพัฒนาปรับปรุงและแกไข

ปญหาในการดำเนินงาน

 -  ประชุมคณะกรรมการและสมาชิกกลุมฯ ทุกเดือน เพื่อรายงาน

ผลการดำเนินงานและพัฒนา ปรับปรุง แกไขปญหาในการดำเนินงาน 

 -  ประชุมใหญสามัญประจำป ปละ 1 ครั้ง เพื่อการวางแผน

พัฒนากลุม จายเงินปนผล และเลือกตั้งคณะกรรมการ 

 -  ประชุมวาระจร เพื่อแกไขปญหาและตัดสินใจเรงดวน

 -  ไดรับการพัฒนาศักยภาพตามความถนัดของแตละคนอยาง

ทั่วถึงและเทาเทียมกันสงผลใหมีบทบาทที่สำคัญในชุมชน
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¤ÇÒÁÁÑè¹¤§áÅÐ°Ò¹Ð·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨¢Í§Ê¶ÒºÑ¹
 1. การเพิ่มขึ้นของจำนวนสมาชิก

  ระยะเวลาจัดตั ้งกลุ ม 40 ป มีการรับสมาชิกใหมเพิ ่มขึ ้น

ทุกป จากป 2522 จำนวน 17 คน ปจจุบัน มีสมาชิกทั้งหมด 114 คน 

หรือ 114 ครัวเรือน (จากทั้งหมด 227 ครัวเรือน) สมาชิกใหมที่มาสมัคร

รวมกิจกรรมสวนใหญเปนลูกหลานของสมาชิกกลุมฯ และคนในชุมชน

ที่ไปรับจางทำงานในกรุงเทพฯ รายไดไมเพียงพอกับรายจายจึงกลับมา

ทำงานที่ภูมิลำเนาเดิมเพื่อดูแลครอบครัว และตองการสรางทายาท

สืบทอดกิจกรรมกลุม  

 2. การดำเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องทำใหเกิดรายไดตอป จำนวน

22,044,760 บาท ดังนี้

  1)  การเลี้ยงตัวไหม รายได 312,000 บาท/ป

  2)  การผลิตและจำหนายเสนไหมดิบ รายได 5,440,000 บาท/ป

  3)  การทอและจำหนายผาไหม รายได 14,850,000 บาท/ป 

  4)  การออมทรัพย จำนวน

494,760 บาท

  5)  การเพาะเห็ดนางฟาภูฐาน

รายได 140,000 บาท/ป

  6)  การแปรรูปผลิตภัณฑจาก

ไหม รายได 200,000 บาท/ป

  7)  การปลูกผักปลอดภัยจาก

สารพิษ 15 ไร (แปลงรวม) รายได 

608,000 บาท/ป
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จากการดำเนินกิจกรรมสงผลใหสมาชิกกลุมฯ มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ

ดีขึ้น ดังนี้

  -  มีรายไดเพิ่มขึ้นเฉลี่ยครัวเรือนละ 148,600 บาทตอป

  -  รายจายลดลงเฉลี่ยครัวเรือนละ 27,400 ตอป 

  -  มีเงินออมเฉลี่ยครัวเรือนละ 7,980 บาทตอป

 3. ความสามารถในการจัดหาทุนและการบริหารทุน

  -  กลุมมีประวัติทางการเงินท่ีดี เปนท่ีเช่ือถือของสถาบันการเงิน 

โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณใหการสนับสนุนการดำเนินงาน

เพื่อขยายกำลังการผลิตของชุมชน

  -  มีการระดมหุน และการออมเงินเปนทุนสำหรับการดำเนิน

กิจกรรม 
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  -  การบริหารทุนผานมติท่ีประชุมใหญของสมาชิกและขอบังคับกลุม

  -  ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน ใหการ

สนับสนุนและรวมมือในการดำเนินกิจกรรมกลุมอยางตอเนื่อง ซึ่งกลุมฯ 

ไดขอใหหนวยงานตางๆ มาเปนท่ีปรึกษาเทาน้ัน ในสวนของเร่ืองงบประมาณ

จะชวยตัวเองกอนเสมอ ซึ ่งตอมาก็ไดรับการสนับสนุนดานวิชาการ 

งบประมาณ และปจจัยการผลิต จากสวนราชการตางๆ

 4. แผนการพัฒนากลุม

  -  พัฒนาลายผาไหมมัดหมี่ใหสมัยใหมและรักษาลายดั้งเดิม

เพื่อเพิ่มความหลากหลาย

  -  พัฒนาเปนหมูบานโฮมสเตย เพื่อรองรับกิจกรรมหมูบาน

ทองเที่ยวโอทอปนวัตวิถี 2561 

  -  สรางทายาทเกษตรกรรุนใหม เพื่อการสืบทอดกิจกรรมกลุม

 5. คุณภาพชีวิตของครอบครัวเกษตรกรและชุมชน

  -  มีความมั่นคงดานอาหารในครัวเรือนและชุมชน 

  -  มีเวลาดูแลครอบครัวมากขึ้น 

  -  สภาพบานเรือนจัดเปนสัดสวน นาอยูอาศัย

  -  เกิดความเขมแข็งและสามัคคีในชุมชน

  -  ไมมีปญหายาเสพติดในชุมชน



 -  การเปนวิทยากรถายทอดความรู

 -  การใชสถานที่ตั้งและดำเนินกิจกรรมกลุมเปนแหลงฝกอบรม/

ดูงาน และเปนศูนยกลางประสานงานใหความชวยเหลือในชุมชน

 -  รวมจัดงาน/บำเพ็ญสาธารณประโยชน

 -  การผลิตและทอผาไหมจากสีธรรมชาติ ในการฟอกยอมไดรับ

มาตรฐาน มผช.

 -  การปลูกผักและทำนาโดยใชปุยอินทรียชีวภาพ ลดการใชสารเคมี

 -  ปลูกตนไมบริเวณบาน/การสรางปาชุมชน

 -  การใชทรัพยากรในทองถ่ินอยางเหมาะสมและมีการปลูกทดแทน

¡ÒÃ·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁ´ŒÒ¹ÊÒ¸ÒÃ³»ÃÐâÂª¹�áÅÐ¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐ
ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
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ÊÁÒªÔ¡»˜¨¨ØºÑ¹  ¨Ó¹Ç¹ 65 ¤¹ (ÍÒÂØà©ÅÕèÂ 45 »‚)
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¤ÇÒÁ¤Ô´ÃÔàÃÔèÁ
 เกษตรกรสวนใหญในพื้นที่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา เมื่อป 

พ.ศ. 2555 ราคายางพาราตกต่ำ ประกอบกับในพื้นที่มีฝนตกชุกตลอดป 

ไมสามารถกรีดยางไดทุกวัน ทำใหรายไดไมเพียงพอกับรายจาย จึงได

รวมกลุม เพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน เพื่อใหสามารถดำรงชีวิต

อยูไดอยางมีความสุข มีอาชีพและมีรายไดที่มั่นคงใหกับครอบครัว โดย

การทำกิจกรรมจักสานตนคลุม เนื่องจากตนคลุมเปนวัตถุดับในทองถิ่น

ซึ่งพบมากในสวนยางพารา ประกอบกับมีภูมิปญญาทองถิ่นที่ไดรับการ

ถายทอดจากรุ นสู ร ุ น และสมาชิกในครอบครัวสามารถทำไดทุกคน 

เมื่อยามวางจากงานในสวน ไรนา งานประจำหรือหลังจากเลิกเรียน 

(ฝาชี 1 ใบ สรางงานได 6 คน) และจัดตั้งเปนกลุมแมบานเกษตรกร

โดยใชชื่อวา “กลุมแมบานเกษตรกรจักสานตนคลุมบานวังตง” ปจจุบัน

กิจกรรมจักสานตนคลุมเปนอาชีพหลักและรายไดหลักของสมาชิกกลุมฯ 

และมีการขยายผลตอยอด โดยการนำภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตใช

ในการพัฒนาผลิตภัณฑรวมกับเทคโนโลยี

ที่เหมาะสม ในการพัฒนารูปแบบของ

ผลิตภัณฑใหทันสมัยตอบโจทยความ

ตองการของตลาด ซึ่งเดิมมีเฉพาะ

ฝาชี และตะกรา ปจจุบ ันได

ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบตางๆ

ใหมีความหลากหลายยิ่งขึ้น ไดแก 

โคมไฟ กระเปา และหมวก เปนตน 
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 ไดจดทะเบียนการคาภายใตช่ือ คลุมวัง และขอจดสิทธิบัตรในการ 

ประดิษฐ/การออกแบบผลิตภัณฑ คือ ลวดลายหมวกจากตนคลุมหมวก

      ลายสอง หมายถึง หมวกท่ีข้ึนรูปสานเปนลายสอง

      เพราะลายสองจะมีความโปรงมากกวาทำใหมี

      ร ูระบายมากกว าลายข ัดธรรมดา ขณะนี ้

      อยูในขั้นตอนการตรวจสอบของกรมทรัพยสิน

      ทางปญญา 

¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÊ¶ÒºÑ¹
 โครงสรางการบริหารงานของกลุมมีความเขมแข็ง มีคณะกรรมการ

บริหารกลุมซ่ึงมาจากการเลือกต้ังของสมาชิก มีวาระ 4 ป  มีคณะกรรมการ

กลุ มยอยแบงเปนฝายตางๆ ไดแก ฝายการผลิต ฝายการตลาด 

ฝายตรวจสอบคุณภาพ และฝายจัดหาวัตถุดิบ ซ่ึงแตละฝายมีความเช่ียวชาญ

ของบุคลากรท่ีแตกตางกัน และมีคณะกรรมการ ท่ีปรึกษากลุม มีระเบียบ

ขอบังคับกลุม มีการจัดการระบบเอกสารมีความโปรงใส ชัดเจน และ

สามารถตรวจสอบได ตลอดจนมีการแบงผลประโยชนจากกิจกรรม

กลุมการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป ดังนี้

 -  รอยละ 50 เปนเงินทุนหมุนเวียน

 -  รอยละ 15 เปนคาซอมแซมวัสดุอุปกรณที่ชำรุดเสียหาย

 -  รอยละ 15 เพื่อสวัสดิการของสมาชิก 

 -  รอยละ 10 เปนคาน้ำ คาไฟ

 -  รอยละ 10 เปนคาใชจายในการถายทอดความรูใหกับผูสนใจ
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 จากการดำเนินกิจกรรมตั ้งแตอดีตจนถึงปจจุบันทำใหกลุ มฯ 

มีความเจริญเติบโตและมีความมั่นคงทางการเงิน ดังนี้

 -  เงินทุนหมุนเวียน 5,781,580 บาท

 -  ทุนเรือนหุน  208,300  บาท

 -  เงินฝากออมทรัพยของกลุม 96,200 บาท

 -  รายไดเฉลี่ยของสมาชิก 135,600 บาท/คน/ป

 -  ทรัพยสินทั้งหมด 5,206,500 บาท

 -  ไมมีหนี้สิน

¤ÇÒÁÁÑè¹¤§áÅÐ°Ò¹Ð·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨¢Í§Ê¶ÒºÑ¹
 ปจจุบันกิจกรรมของกลุมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยนอมนำหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางดำเนินกิจกรรม ไดแก การสงเสริม

ใหสมาชิกกลุมฯ จัดการบานเกษตรสมบรูณทำใหมีอาหารบริโภคอยาง

พอเพียงและปลอดภัย การสงเสริมลดการใชสารเคมีในทำการเกษตรโดย

สงเสริมการทำปุยจากวัสดุและเศษอาหารในครัวเรือน การสงเสริมการ

ออมทรัพยเพื่อการผลิต สามารถลดปญหาเงินกูนอกระบบใหแกสมาชิก

กลุมและชุมชนได การจัดสวัสดิการคารักษาพยาบาลใหกับสมาชิกกลุมฯ

ทำใหเกิดความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น การจัดตั้งศูนยแสดงและจำหนาย

สินคาของกลุมฯ สงเสริมการอนุรักษปาชายเลน โดยจัดตั้ง “กลุมอนุรักษ

ปาชายเลนบานวังตง” ซึ ่งเริ ่มตนไดรวมกันปลูกปาชายเลนจำนวน 

1,500 ตน จนกระท่ังปจจุบันมีพ้ืนท่ีปาชายเลน 1,695 ไร ทำใหปาชายเลน

กลับมาสมบูรณดังเดิม การสงเสริมทองเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงอนุรักษ 

ซึ่งกลุมฯ เปนเครือขายอุทยานธรณีโลก (Satun Geopark) ของอำเภอ

ทุงหวา จังหวัดสตูล เปนแหลงศึกษาเรียนรูเรื ่องการจักสานตนคลุม 



• ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¡ÅØ‹ÁáÁ‹ºŒÒ¹à¡ÉµÃ¡Ã • 103

ซ่ึงตนคลุมอยูในพ้ืนท่ีอุทยานธรณีโลก (Satun Geopark) มาอยางยาวนาน

จนกอเกิดภูมิปญญาในการนำตนคลุมมาใชประโยชนดังเชนปจจุบัน และ

มีโฮมสเตยเพื่อบริการนักทองเที่ยว และสงเสริมการสรางความมั่นคง

ดานอาหารในครัวเรือนและชุมชน โดยการสงเสริมใหสมาชิกกลุมฯ และ

ชุมชนปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตวปก เลี้ยงปู และเลี้ยงปลา เปนตน 

ไวบริโภคในครัวเรือน มีการเก็บสำรองเมล็ดพันธุเพื่อเพาะปลูกในฤดูกาล

ตอไป และนำผลผลิตจากครัวเรือนมาปรุงประกอบ จัดเล้ียงสมาชิกกลุมฯ 

ตลอดจนนำไปประกอบเปนอาหารกลางวันใหแกเด็ก ๆ ในศูนยเด็กเล็ก

ในชุมชน ซ่ึงจากการดำเนินกิจกรรมดังกลาวขางตน สงผลใหสมาชิกกลุมฯ

มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจดีขึ้น ดังนี้

 -  มีรายไดเพิ่มขึ้นเฉลี่ยครัวเรือนละ 135,600 บาทตอป

 -  มีรายจายลดลงเฉลี่ยครัวเรือนละ 23,700 บาทตอป

 -  มีเงินออมเฉลี่ยครัวเรือนละ 29,500 บาทตอป

¡ÒÃ·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁÊÒ¸ÒÃ³»ÃÐâÂª¹�áÅÐ¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐ

ดานสาธารณประโยชน

 -  การเปนวิทยากรถายทอดความรู

 -  การใชสถานที ่ต ั ้งกลุ มเปนแหลงเรียนรู /ฝกอบรม/ดูงาน

และเปนศูนยกลางประสานงานในชุมชน

 -  รวมจัดงาน/บำเพ็ญสาธารณประโยชนทั้งภายในและภายนอก

ชุมชน

 -  สมาชิกกลุมฯ เปน “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.” 

ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
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ดานการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 -  การอนุรักษพันธุตนคลุม 

 -  การผลิตเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ไมใชสารเคมีในกระบวนการผลิต 

 -  การปลูกตนไมบริเวณบาน/การสรางปาชุมชน

 -  การใชทรัพยากรในทองถิ่นเหมาะสมและปลูกทดแทน

 -  ไดรับรางวัลลูกโลกสีเขียว ประจำป 2562

สรุปจุดเดนของกลุมแมบานเกษตรกรจักสานตนคลุมบานวังตง แบงเปน 
3 ดาน ดังนี้
 1. มิติดานคุณภาพชีวิตของสมาชิกกลุมฯ 
  - มีความมั่นคงดานอาหารในครัวเรือนและชุมชน 
  -  มีเวลาดูแลครอบครัวมากขึ้น 
  -  สภาพบานเรือนจัดเปนสัดสวน นาอยูอาศัย
  -  เกิดความเขมแข็งและสามัคคีในชุมชน
  -  ไมมีปญหายาเสพติดในชุมชน
 2.  มิติดานเศรษฐกิจของกลุมฯ 
  -  สามารถสรางงาน สรางรายไดใหกับสมาชิกกลุมฯ คนในชุมชน
และนอกชุมชนไมตองเคลื่อนยายแรงงาน
  -  ชวยลดปญหาการวางงานในชุมชน
  -  มีเงินออมของกลุม ไมมีหนี้สิน 
  - ไมตองอาศัยแหลงทุนภายนอกในการขยายกิจกรรม
 3. มิติดานการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของกลุมฯ
  -  บริหารในรูปแบบคณะกรรมการมาจากการเลือกต้ังของสมาชิก   
  - สมาชิกและชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการกลุมระดับมาก
  - ใชวัตถุดิบในทองถ่ินเพ่ือทำการผลิต และสงเสริมการปลูกทดแทน
  -  สรางทายาทสืบทอดกิจกรรมการจักสานตนคลุม
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ÀÒ¤¼¹Ç¡

QR Coed

´ÒÇ¹�âËÅ´àÍ¡ÊÒÃÀÒ¤¼¹Ç¡
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1. µÑÇÍÂ‹Ò§Ë¹Ñ§Ê×Í¢Í¨Ñ´µÑé§¡ÅØ‹ÁáÁ‹ºŒÒ¹à¡ÉµÃ¡Ã
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2. µÑÇÍÂ‹Ò§ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ
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 รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม 

ผูเขารวมประชุม และมติของที่ประชุมไวเปนหลักฐาน โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้

 1. รายงานการประชุม ใหลงช่ือคณะท่ีประชุมหรือช่ือการประชุมน้ัน

 2.  ครั้งที่/วันที่  ใหลงครั้งที่ประชุม วัน เดือน ปที่ประชุม

 3.  ณ     ใหลงสถานที่ที่ประชุม

 4.  ผูมาประชุม  ใหลงชื่อและหรือตำแหนงของผูไดรับแตงตั้ง

       เปนคณะที่ประชุม ซึ่งมาประชุม ในกรณีที่มี

       ผูมาประชุมแทนใหลงชื่อผูมาประชุมแทน 

       และลงวามาประชุมแทนผูใด หรือตำแหนงใด

 5.  ผูไมมาประชุม  ใหลงชื่อและหรือตำแหนงของผูไดรับแตงตั้ง

       เปนคณะที่ประชุม ซึ่งมิไดมาประชุมพรอม

       เหตุผล (ถามี)

 6.  ผูเขารวมประชุม  ใหลงชื่อและหรือตำแหนงของผูที ่มิไดรับ

       การแตงตั้งเปนคณะที่ประชุม ซึ่งไดเขารวม

       ประชุม (ถามี)

 7.  เริ่มประชุมเวลา  ใหลงเวลาที่เริ่มประชุม

 8.  ขอความ  ใหบันทึกขอความที ่ประชุม เริ ่มตนดวย

       ประธานกลาวเปดประชุมและเรื่องที่ประชุม 

       อาจแบงเปนเรื่องแจงเพื่อทราบ เรื่องเพื่อ

       พิจารณา และเร่ืองอ่ืน ๆ กับมติหรือขอสรุป

       ของที่ประชุมในแตละเรื่องตามลำดับ

 9.  เลิกประชุมเวลา  ใหลงเวลาที่เลิกประชุม

 10. ผูจดรายงานการประชุม   ใหลงชื่อผูจดรายงานการประชุมครั้งนั้น

 11. ผูตรวจรายงานการประชุม ใหลงชื่อผูตรวจรายงานการประชุมครั้งนั้น

¤ÓÍ¸ÔºÒÂáººÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ
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3. µÑÇÍÂ‹Ò§¡ÒÃÅ§ºÑÞªÕÃÑº – ¨‹ÒÂ ¢Í§¡ÅØ‹ÁáÁ‹ºŒÒ¹à¡ÉµÃ¡Ã

 มีเงินคงเหลือยกมาจากเดือนกอน 8,000 บาท

วันที่ 20 มีนาคม 2563 ขายกลวยเบรคแตก 50 กิโลกรัม 10,500 บาท

 จายคาเชาบูท 300 บาท

 จายคาแรงสมาชิกขาย 2 คน 600 บาท

 จายคาน้ำมันรถยนต 500 บาท

วันที่ 25 มีนาคม 2563 ซื้อกลวยจากสมาชิก 100 กิโลกรัม 1,200 บาท   

 ซื้อน้ำมันปาลม 50 ลิตร 2,000 บาท

 ซื้อน้ำตาลทราย 50 กิโลกรัม 1,000 บาท

วันที่ 26 มีนาคม 2563 จายคาแรงสมาชิกผลิต 7 คน 2,100 บาท

วันที่ 27 มีนาคม 2563 ขายกลวยเบรคแตก 50 กิโลกรัม          10,500 บาท

 จายคาเชาบูท 300 บาท

 จายคาแรงสมาชิกที่ไปขาย 2 คน 600 บาท

 จายคาบรรจุภัณฑ 2,000 ใบ 4,000 บาท
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µÑÇÍÂ‹Ò§µÒÃÒ§ºÑÞªÕÃÑº – ¨‹ÒÂ ¢Í§¡ÅØ‹ÁáÁ‹ºŒÒ¹à¡ÉµÃ¡Ã
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áººµÒÃÒ§ºÑÞªÕÃÑº – ¨‹ÒÂ ¢Í§¡ÅØ‹ÁáÁ‹ºŒÒ¹à¡ÉµÃ¡Ã
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4. µÑÇÍÂ‹Ò§ãºÊÁÑ¤Ãà»š¹ÊÁÒªÔ¡¡ÅØ‹ÁáÁ‹ºŒÒ¹à¡ÉµÃ¡Ã
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6. µÑÇÍÂ‹Ò§Ë¹Ñ§Ê×Í¢ÍÍ¹ØÁÑµÔ¨´·ÐàºÕÂ¹¨Ñ´µÑé§¡ÅØ‹ÁáÁ‹ºŒÒ¹à¡ÉµÃ¡Ã
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7. µÑÇÍÂ‹Ò§Ë¹Ñ§Ê×Í¢ÍÂ¡àÅÔ¡¡ÅØ‹ÁáÁ‹ºŒÒ¹à¡ÉµÃ¡Ã
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9. à¹×éÍà¾Å§áÁ‹ºŒÒ¹à¡ÉµÃ¡Ã

(ซ้ำ) แมบานขวัญใจเกษตรกร     เราพรอมสังวรเรื่องการพัฒนา

 หมั่นขยันหมั่นออมเงินตรา    ผลิตผลไรนาเหลือเก็บมาถนอมไวกิน

 แมบานขวัญใจคนดี         ความรูเธอมีเรื่องขุดหาทรัพยในดิน              

 เรือกสวนไรนาทำกิน      เปนมิ่งขวัญชีวินเพิ่มทรัพยสินใหครอบครัว

 งานบานจัดไวใหถูกอนามัย     สวยงามถูกใจถวนทั่ว

 ทั้งงานการครัวปลูกผักปลูกถั่ว สวนครัวโภชนาการ

 แมบานรักงานเกษตรจริงใจ     ชวยหารายไดทำสิ่งของใชเมื่อวางจากงาน 

 เปนคูคิดรวมจิตพอบาน      สามัคคีชวยกันสรางสวรรคใหครอบครัว..

เนื้อรองทำนอง กังสดาร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
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9. à¹×éÍà¾Å§áÁ‹ºŒÒ¹à¡ÉµÃ¡Ã

(ซ้ำ) แมบานขวัญใจเกษตรกร     เราพรอมสังวรเรื่องการพัฒนา

 หมั่นขยันหมั่นออมเงินตรา    ผลิตผลไรนาเหลือเก็บมาถนอมไวกิน

 แมบานขวัญใจคนดี         ความรูเธอมีเรื่องขุดหาทรัพยในดิน              

 เรือกสวนไรนาทำกิน      เปนมิ่งขวัญชีวินเพิ่มทรัพยสินใหครอบครัว

 งานบานจัดไวใหถูกอนามัย     สวยงามถูกใจถวนทั่ว

 ทั้งงานการครัวปลูกผักปลูกถั่ว สวนครัวโภชนาการ

 แมบานรักงานเกษตรจริงใจ     ชวยหารายไดทำสิ่งของใชเมื่อวางจากงาน 

 เปนคูคิดรวมจิตพอบาน      สามัคคีชวยกันสรางสวรรคใหครอบครัว..

เนื้อรองทำนอง กังสดาร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
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