
1,205

หลงัคาเรอืน

7 หมู่บา้น

3,674 คน 

ชาย 1,773 คน

หญิง 1,901คน

12%

64%

24%

ชว่งวัย

วยัแรกเกิด (0-14 ปี)

วยัท ำงำน (15-59 ปี)

วยัสงูอำย ุ(60 ปีขึน้ไป)

ไม่ได้รับการศึกษา

298 คน

ก าลังศึกษา 

618 คน

จบการศึกษา 

2,646 คน

ไม่เข้าข่าย  

112 คน

การศึกษา

19.19%

76.57%

4.25%

ว่างงาน

มีงานท า

ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน

การประกอบอาชีพ

เทศบาลต าบลป่าก่อด า
➢ ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ 8 บ้านป่าก่อด าใต้ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250
➢ มีพื้นที่ประมาณ 24.3 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 15,187.5 ไร่



พ.ศ.2552 ได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลขนาดเล็ก เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2552 ตาม
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ได้บัญญัติไว้ในหมวดการปกครองท้องถิ่น มาตรา 285
ก าหนดให้องค์กรปกครองท้องถิ่นต้องมีสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน 

พ.ศ.2553 ยกฐานะเป็นเทศบาลขนาดกลาง เดือนกันยายน พ.ศ.2553

พ.ศ.2536 เทศบาลต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย (สุขาภิบาลป่าก่อด า) เกิดข้ึน
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2523

สนับสนุนโดย

เทศบาลต าบลป่าก่อด า  มีสัญลักษณ์เป็นรูป “วัดบุญเรือง และพระธาตุจอมหมอกแก้ว” เนื่องจาก
เทศบาลต าบลป่าก่อด า มีเขตพ้ืนที่ 2 ต าบล คือ ต าบลป่าก่อด า และต าบลจอมหมอกแก้ว

พ.ศ.2553 ว่าที่ร.ต.ด ารงศักดิ์  ขวัญชัย ได้รับการเลือกตั้งให้เป็น “นายกเทศมนตรีต าบลป่าก่อด า” 

พ.ศ.2552 ได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลขนาดเล็ก เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ตาม
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 พ.ศ.2555 เทศบาลต าบลเกาะคา จังหวัดล าปาง ได้มาชักชวนให้เข้าร่วมเป็นลูกข่ายในโครงการ

ต าบลสุขภาวะ และได้มีการส ารวจปัญหาชุมชนผ่านการใช้ระบบข้อมูล TCNAP และRECAP
พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนงบประมาณส าหรับขับเคลื่อนกิจกรรมจากส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)พ.ศ.2558 ได้รับการชักชวนและสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก จังหวัดเชียงราย ให้เข้าร่วม

เป็นเครือข่ายโครงการ “เสริมพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองสู่สังคมน่าอยู่” เพ่ือส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนแหล่งปฏิบัติการต่างๆ เพ่ือก้าวสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นเทศบาลสุขภาวะในอนาคต
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• 

• 

• 
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• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

สนับสนุนโดย



พ.ศ.2558  ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ 3 หลัง คือ อาคารส้วมชั้นเดียว 1
หลัง, อาคารเรียนอนุบาล ชั้นเดียว 8 ห้องเรียน 1 หลัง และอาคาร
อเนกประสงค์ 1 หลัง

พ.ศ.2557 เทศบาลต าบลป่าก่อด า ได้สนับสนุนงบประมาณ ก่อสร้างอาคาร
เรียน 3 ชั้น 8 ห้องเรียน

พ.ศ.2556 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน

พ.ศ.2555 ได้ขยายชั้นเรียนจากประถมศึกษาปีท่ี 1 เป็นประถมศึกษาปีท่ี 2

พ.ศ.2554 ได้ท าการขยายชั้นเรียนในระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้อาคาร
เรียนชั่วคราว ณ ตลาดกลาง เทศบาลต าบลป่าก่อด า จ านวน 2 ห้องเรียน

พ.ศ.2553 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า)

สนับสนุนโดย

พ.ศ.2549 วันท่ี 1 พฤษภาคม 2549 ท าสัญญาบันทึกข้อตกลงร่วม เพ่ือจัด
การศึกษาในระดับปฐมวัย โดยขออนุญาตใช้อาคารเรียนของโรงเรียนชุมชน
บ้านป่าก่อด า จ านวน 1 หลัง ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ชื่อโรงเรียน
ว่า “โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลป่าก่อด า” ได้รับการประเมินจาก
ส านักงานเขตการประถมศึกษาเชียงรายเขต 2



• ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1 - 3) อายุ 3-6 ปี  
• จัดการเรียนการสอนแบบ Brain-Based Learning (BBL) เป็นการน าความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสมองไปใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบกระบวนการเรยีนรู้ 
• จัดการสอนจินตคณิต ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2-3 เพื่อเตรียมต่อยอด
การศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาต่อไป

• ระดับชั้นประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6) อายุ 7-12 ปี 
• จัดการเรียนการสอนแบบ Thinking School และ Active Learning 
คอื เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้รู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเอง
• จัดกิจกรรมการเรยีนการสอนแบบใช้โรงเรยีนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถ่ิน (SBMLD)

• ระดับชั้นมัธยมศกึษา (มัธยมศกึษาปีท่ี 1 - 3) อายุ 13-15 ปี 
• จัดการเรียนการสอนแบบ Thinking School และ Active Learning 
คอื เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้รู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเอง
• เน้นการเรียนการสอนด้านภาษา หลักสูตร MEP

สนับสนุนโดย



โรงเรียนผู ้สูงอายุ เทศบาลต าบลป่าก่อด า

เริ่มก่อตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 16  มีนาคม  2555 ณ ศาลาประชาธิปไตย หมู่ที่ 
8  ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

แต่งตั้งผู้ประสานงานจ านวน 4 คน  ประกอบด้วย
1.นายผล  กันทะชัย  เป็นประธานโรงเรียนผู้สูงอายุและเป็นผู้ประสานงานหมู่ที่ 8
2.นายบุญทา  ขอบขันค า  เป็นผู้ประสานงาน หมู่ที่ 9
3.นางเพ็ญศรี  สุบิน  เป็นผู้ประสานงานหมู่ที่ 10
4.นายจันทร์แดง  วิไล  เป็นผู้ประสานงานหมู่ท่ี  12

วันที่ 2 กรกฎาคม  2559 ได้ด าเนินการย้ายโรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบลป่าก่อด า จากศาลาประชาธิปไตย หมู่ที่ 8 มาเป็น 
ลานอเนกประสงค์เทศบาลต าบลป่าก่อด า โดยวันเดียวกันก็ได้
ก าหนดให้เป็นวันเปิดภาคเรียนของปีการศึกษา 2559 ด้วย 

ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลแม่ลาว และศูนย์การเรียนรู้การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอแม่ลาว ให้ความอนุเคราะห์
วิทยากรด าเนินการจนถึงปีการศึกษา 2558 

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ก าหนดให้เป็นวันเปิดภาคเรียนประจ าปี
การศึกษา 2560 มีผู้สูงอายุในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล ที่
ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ เพ่ิมข้ึนเป็น 173 คน 

สนับสนุนโดย



โรงเรียนผู ้สูงอายุ เทศบาลต าบลป่าก่อด า

แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงวัย จากการมีการจัดตั้งโดยไม่มี
โครงสร้างของโรงเรียน คือไม่มีผู้อ านวยการ ไม่มีครู ไม่มีนักเรียน มีแต่
ผู้สูงอายุที่เป็นเจ้าของศูนย์การเรียนรู้ฯ และท ากิจกรรมร่วมกัน โดยสร้าง
การเรียนรู้ การเรียนการสอนที่เกิดจากความต้องการของผู้สูงอายุเองให้
ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
และมีการบูรณาการภาคีเครือข่าย เช่น โรงพยาบาลแม่ลาว รพ.สต.ป่า
ก่อด า สาธารณสุขอ าเภอ ชมรมผู้สูงอายุ ฯลฯ ในการมาให้ความรู้ใน
เรื่องต่างๆ

จัดหาสถานที่ท่ีเหมาะสมกับสภาพร่างกาย และการท ากิจกรรมของผู้สูงอายุ 
ปัจจุบันคือ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลต าบลป่าก่อด า 

มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับต าบลอ่ืน ท าให้ผู้สูงอายุมี
เพ่ือนเครือข่ายเพ่ิมมากข้ึน และได้เรียนรู้ความรู้ท้องถิ่นของแต่ละ
พ้ืนที่ ส่งเสริมการท ากิจกรรมความดี โดยผู้เรียนทุกคนจะมี “สมุดบันทึกความด”ี ซึ่งเน้นให้

มีการท าความดีในทุกๆ วัน และบันทึกรายละเอียดลงสมุดเพ่ือสะสมคะแนน ซึ่งจะมี
เกณฑ์การให้คะแนนในกิจกรรมต่างๆ และในทุกๆ สิ้นปี จะมีการมอบของรางวัลเพ่ือ
เป็นขวัญและก าลังใจให้กับผู้เรียนที่มีคะแนนความดีสูงที่สุด

ผู้สูงอายุในศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงวัย มีการลงพ้ืนที่ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้าน
และติดเตียง โดยการน าสิ่งของอุปโภค – บริโภคไปมอบเพื่อเป็นขวัญและ
ก าลังใจให้กับผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียง 

เกิดความเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้อื่นที่ได้รับประโยชน์ร่วมกัน คือ 
แหล่งเรียนรู้การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร, แหล่งเรียนรู้กลุ่ม
อาชีพเสริมเพ่ิมเติมรายได้, แหล่งเรียนรู้กลุ่มร าวงย้อนยุค และแหล่ง
เรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

สนับสนุนโดย



สนับสนุนโดย

พ.ศ.2553 เทศบาลต าบลป่าก่อด าและจิตอาสา ได้จัดตั้งศูนย์มิตรภาพบ าบัด 
เป็นท้องถิ่นแรกในเขตอ าเภอแม่ลาว ด าเนินกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นอย่าง
ต่อเนื่อง ปัจจุบันยกระดับเป็นศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพผู้สูงอายุและคน
พิการจิตอาสาเพ่ือนช่วยเพ่ือนเทศบาลต าบลป่าก่อด า (ศูนย์มิตรภาพบ าบัด) 

ตามท่ีรัฐบาลให้ความส าคัญกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงมีนโยบายท่ีส าคัญคือการดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาพแข็งแรง
ไม่เจ็บป่วยจนต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิง และผู้สูงอายุท่ีอยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม เทศบาลต าบลป่า
ก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ 
เทศบาลต าบลป่าก่อด า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุและคนพิการให้
สามารถด ารงชีวิตได้อย่าง มีความสุข รวมไปถึงการจัดบริการเพื่อดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุท่ีมี
ภาวะพึ่งพิงเพื่อให้ได้รับการดูแลตามชุดสิทธิประโยชน์
(ค าส่ัง ณ วันท่ี 22  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2561

พ.ศ.2551 จากทีมเยี่ยมบ้านโรงพยาบาลแม่
ลาว ออกเยี่ยมบ้านและชักชวนคนในชุมชนท่ี
มีใจรักและพอจะมีเวลาไปดูแลช่วยเหลือ
ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงท่ีบ้าน เกิดเป็นโครงการ 
“จิตอาสาดูแลผู้ป่วย และผู้พิการท่ีบ้าน”



สนับสนุนโดย

มีการส ารวจข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย และส ารวจปัญหาด้านสุขภาพ โดยทีม
โรงพยาบาลแม่ลาว ร่วมกับเทศบาลต าบลป่าก่อด า ผู้น าท้องที่ และจิตอาสา 

ทีมจิตอาสาได้เรียนรู้ทราบถึงหลักคิดในการด าเนินงานของจิตอาสาศูนย์
มิตรภาพบ าบัด การน าเสนอด้วยการบรรยาย การสาธิต และการให้ผู้ศึกษา
เรียนรู้ได้ทดลองลงมือปฏิบัติ เช่น การฝึกกายภาพ พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม

จิตอาสาลงข้อมูลการเยี่ยม ในโปรแกรมฐานข้อมูลผู้ป่วยและผู้พิการ ทุก
ครั้ง/ รวบรวมส่งทุกเดือน 

การบริหารจัดการโดยการแบ่งเขตพ้ืนที่หมู่บ้านทั้ง 7 ชุมชน และแบ่งการ
ท างานของจิตอาสา เพ่ือให้มีหน้าที่ดูแลและให้ค าปรึกษาแก่ประชาชนทั่วไป
ในแต่เขต

การบริการชุมชนแบบจิตอาสา โดยการด าเนินการแบบผสมผสาน 4 ด้าน 
คือ ด้านการป้องกันโรค ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ด้านการ
รักษาพยาบาล และด้านการฟ้ืนฟูสภาพ 

การจัดท ากิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การดูแล รักษา ฟ้ืนฟูผู้ป่วย
ติดบ้านติดเตียงอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมออกเยี่ยมบ้าน มีตรวจวัดความดันโลหิต วัดดัชนีมวลกาย ประเมิน
อาการเบื้องต้น ท าแผล ส ารวจข้อมูล สอบถามความต้องการการช่วยเหลือ
ขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนการจัดบริการ และสวัสดิการ จัดการสิ่งแวดล้อม การ
พิทักษ์สิทธิ์แก่ผู้ป่วย และผู้พิการที่บ้าน

จัดท าโครงการเสนอตามขั้นตอน
- ประสานทุน รับบริจาคของช่วยเหลือ และจัดสรรของเยี่ยม
- อบรมจิตอาสาปรับพฤติกรรมแนวความคิด ปีละ 1 ครั้ง
- กิจกรรมเปิดโลกทัศน์จิตอาสา ดูงานข้ามต าบล ข้ามอ าเภอ ปีละ 1 ครั้ง
- อบรมความรู้เพิ่มทักษะการดูแลผู้ป่วยแก่จิตอาสา ปีละ 1 ครั้ง
- การรับ-ส่งผู้ป่วยโดยรถของเทศบาลต าบลป่าก่อด าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย



อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2520 โดยชมรม 
อสม.รพ.สต.ป่าก่อด า คืออาสาสมัครท่ีได้รับการฝึกอบรมจากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลป่าก่อด า เร่ิมก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ.2407

ชมรม อสม.รพ.สต.ป่าก่อด า เป็นบุคลากรทางด้านสาธารณสุข เป็นผู้ช่วยเหลือ/
สนับสนุน และท างานร่วมกับ รพ.สต.ป่าก่อด า รพ.แม่ลาว สาธารณสุขอ าเภอแม่ลาว 

และหน่วยงานอื่นท่ีขอรับการสนับสนุนในทุกด้าน

สนับสนุนโดย



ด้านสุขภาพ
ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุโดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข และอสม.

เดือนละ 1 ครั้ง พร้อมค าแนะน าในการปฏิบัติตัว

ด้านวิชาการ 
ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ เดือนละ 1 ครั้ง โดยเน้น 6อ. และการ
ส่งเสริม การป้องกันโรค เพ่ือน าไปปฏิบัติในการดูแลตนเอง

ด้านวัฒนธรรม 
จัดพิธีรดน้ าด าหัวในเทศกาลวันสงกรานต์ เพ่ือสืบสาน

ประเพณีดั้งเดิม

ด้านการสงเคราะห์ 
จัดกิจกรรมผู้สูงอายุท่ีด้อยโอกาส โดยการจัดตั้งผ้าป่าตานตอด
ให้ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุดูแลกันเอง มีความรักความสามัคคี
ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้สูงอายุท่ีตกทุกข์ได้ยากจะได้เป็น
แบบอย่างแก่ลูกหลานต่อไปและสืบสานประเพณีตานตอด ซึ่ง

นับวันจะสูญหายไป

ด้านส่งเสริม 
จัดกีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตใน
ผู้สูงอายุ, คัดเลือกผู้สูงอายุสุขภาพดี หมู่บ้านละ 1 คน เพื่อ

เป็นตัวอย่างทางด้านสุขภาพท่ีดีแก่ผู้สูงอายุ

สนับสนุนโดย



พ.ศ. 2529 อสม.หมู่ท่ี 3 บ้าน
ห้วยส้านดอนจั่น ได้ร่วมปฏิบัติ
หน้าท่ีในนาม ผู้ช่วยสาธารณสุข 
(ผสส.) แต่ยังไม่มีอาคารสถานท่ี
บริการ (ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน) 

โดยใช้ศาลาวัดดอนจั่น เป็น
ปฏิบัติการศูนย์ชั่วคราว

เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2520 โดยชมรม อสม. หมู่ท่ี 3 บ.ห้วยส้านดอนจั่น คืออาสาสมัครที่
ได้รับการฝึกอบรมจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อให้สามารถท าการรักษาพยาบาลได้
อย่างง่ายๆ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดูแลสุขภาพของตนเอง 

ครอบครัว และชุมชน

พ.ศ.2549 ได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาล
ต าบลป่าก่อด ามาสร้างอาคารศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน

สนับสนุนโดย

ชมรม อสม .หมู่ที่ 3 บ้านห้วยส้านดอนจั่น



ชมรม อสม .หมู่ที่ 3 บ้านห้วยส้านดอนจั่น

การด าเนินการ จัดการดูแลครัวเรือน 15 - 20 หลังต่อ อสม. 1 คน ซึ่งต้องมา
รายงานข้อมูลด้านสาธารณสุขของครัวเรือนท่ีรับผิดชอบ ทุกวันท่ี 10 ของ
เดือน รวมท้ังปัญหาและแนวทางการช่วยเหลือให้ท่ีประชุมทราบร่วมกัน การ
บริการชุมชนแบบจิตอาสา โดยเฉพาะการด าเนินการแบบผสมผสานใน 4 
ด้าน คือด้านการป้องกันโรค ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ด้านการ
รักษาพยาบาล และด้านการฟื้นฟูสภาพ การแยกงานต่างๆ มีอสม.ท่ี
รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างชัดเจนในแต่ละองค์ประกอบ

การรายงาน ก าหนดการประชุมประจ าเดือนทุกวันท่ี 10 ของเดือน หากคน
ใดขาดประชุม ปรับ 50 บาท/ครั้ง

การบริการ เปิดบริการตรวจวัดคัดกรองเบื้องต้นทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ จัด
เวร อสม. บริการครั้งละ 3 คน การบริหารจัดการโดยการแบ่งเขตพื้นท่ี
หมู่บ้านเป็น 8 หมวด และแบ่งกลุ่มอสม. เพ่ือให้มีหน้าท่ีดูแล และให้
ค าปรึกษาแก่ประชาชนท่ัวไปในแต่หมวด

กิจกรรมภายใน ทุกวันท่ี 15 ของเดือน อสม. ท้ังหมดต้องเข้าร่วมประชุม
ประจ าเดือนท่ี รพ.สต.ป่าก่อด า

กิจกรรมภายนอก ภารกิจงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและงานสาธารณะ
ของหมู่บ้าน อสม. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ การจัดท ากิจกรรมเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพในเรื่องต่างๆ เช่น โครงการงดเหล้าในงานศพ โครงการงด
อาหารไม่ปลอดภัย และเมนูชูสุขภาพ 1 เมนู/มื้อ เป็นต้น

สนับสนุนโดย



เกษตรกรกลุ่มข้าวนาโยน บ้านห้วยส้านดอนจ่ัน ม.3 ด าเนินการปลูกข้าวนาโยน หรือการ
ปลูกข้าวโดยวิธีการโยนกลา้ จากการศึกษาและปฏิบัตใินการปลูกข้าวอินทรีย์ที่
ศูนย์บริการวิชาการเกษตร อันเนื่องมาจากพระราชด าริ(มูลนิธิชัยพัฒนา) อ าเภอล าลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ. 2545 – 2548

พ.ศ.2553 และชุมชนก็ได้ลงมือท า โดยนายมานัส  ไชยรัตน์ เป็นต้นแบบ และ
ประสบผลส าเร็จ จากนั้น กลุ่มเกษตรกรบ้านห้วยส้านดอนจ่ัน ภายใต้โครงการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านห้วยส้านดอนจ่ัน อ.แม่ลาว จ.เชียงราย จึงรับ
การติดต่อจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอเข้ามาศึกษาดูงานตลอดจน มีการขยาย
ผลไปยังชุมชนอื่นใกล้เคียง

ปี พ.ศ.2553 จนถึงปี พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา วิทยาเขตเชียงราย ได้
จัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านห้วยส้านดอนจ่ัน อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ซึ่งการจัด
โครงการดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ เร่ืองการปลูกข้าวนาโยน ให้แก่ชุมชน 
พ.ศ.2553 และชุมชนก็ได้ลงมือท า โดยนายมานัส  ไชยรัตน์ เป็นต้นแบบ และประสบผลส าเร็จ 
จากนั้น กลุ่มเกษตรกรบ้านหว้ยส้านดอนจ่ัน ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนบ้าน
ห้วยส้านดอนจ่ัน อ.แม่ลาว จ.เชียงราย จึงรับการติดต่อจากหน่วยงานตา่งๆ เพ่ือขอเข้ามาศึกษา
ดูงานตลอดจน มีการขยายผลไปยังชุมชนอื่นใกล้เคียง

สนับสนุนโดย



ด าเนินการปลกูข้าวนาโยน หรือการปลูกข้าวโดยวิธีการโยนกล้า ซึ่งเป็นการท านา
รูปแบบใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมข้าว วัชพืช และพืชทั่วไป

ต้นทุนต่ าที่สดุและยังให้ผลผลิตสงูกว่าการท านาด้วยวิธีอื่นๆ

อายุต้นกล้า 12 – 16 วัน และจ านวนต้นกล้า 50 – 60 ถาด มีความเหมาะสมมาก
ที่สุด สามารถป้องกันและควบคุมข้าววัชพืชได้ดีมาก

กิจกรรมภายในกลุ่ม 
- รับสมาชิกกลุ่มแรกเข้า คนละ 50 บาท  
- กิจกรรมประจ าเดือนแต่ละเดือน เดือนละ 1 - 2 ครั้ง จะมีการช่วยกันท าปุ๋ยหมักขาย 
กระสอบละ 150 บาท ราคาสมาชิกกลุ่ม 
กระสอบละ 200 บาท ราคาสมาชิกแต่ไม่ได้มาช่วยท าปุ๋ยหมัก 
กระสอบละ 300 บาท ราคาไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่ม 

กิจกรรมภายนอกกลุม่ 
การยกระดับแหล่งเรียนรู้ มีการส่งเสริมการด าเนนิงานจากส านักงานเกษตรอ าเภอแมล่าว 
และส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ทางด้านวิชาการ การจัดการดา้นการบรหิาร จน
ยกระดับเป็นแหล่งเรียนรูข้องจังหวัดเชียงราย

การถ่ายทอดองค์ความรู้
ฐานการเรียนรู้ที่ : 1 ฐานเรียนรู้การท านาโยน เพื่อลดต้นทุนในการจ้างแรงงานในการปลูกข้าว 
และสามารถท านาไดจ้ านวนมากโดยใช้แรงงานเพียงจ านวนนอ้ย
ฐานการเรียนรู้ที่ : 2 ฐานเรียนรู้การตรวจวิเคราะห์ดนิและปุย๋สั่งตดั เพื่อปรับปรุงบ ารุงดนิใหม้ี
ความอุดมสมบูรณ์มากขึน้ และลดต้นทุนในการซือ้ปุ๋ยเคมี
ฐานการเรียนรู้ที่ : 3 ฐานเรียนรู้การท าปุย๋อินทรีย์ชีวภาพ เพื่อตรวจดูว่าดินขาดธาตอุาหารชนดิ
ใด ความต้องการปุย๋เคมขีองดนิ มีจ านวนเท่าไหร่ และสามารถลดต้นทุนในการซื้อปุย๋เคม ี

สนับสนุนโดย



ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2556  เนื่องจากประชากรส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรกร ซึ่งต้องการปุ๋ย
บ ารุงดิน บ ารุงพืชผัก ไม้ผลที่ตนเพาะปลูก เกษตรกร
จึงพยายามลดต้นทุนการจัดซื้อปุ๋ยเคมีให้น้อยลง 
แล้วหันมารวมกลุ่มท าปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด กิจกรรม

ภายในกลุ่ม

กิจกรรมภายนอกกลุ่ม การยกระดับ
แหล่ ง เ รี ย น รู้  มี ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ด าเนินงานจากส านักงานเกษตรอ าเภอ
แม่ลาว ทางด้านวิชาการ การจัดการ
ด้านการบริหาร จนยกระดับเป็นแหล่ง
เรียนรู้การถ่ายทอดองค์ความรู้

ฐานการเรียนรู้ท่ี : 3 ฐานเรียนรู้การท าปุ๋ยอินทรีย์
อัดเม็ด เพื่อตรวจดูว่าดินขาดธาตุอาหารชนิดใด 
ความต้องการปุ๋ยเคมีของดิน มีจ านวนเท่าไหร่ 
และสามารถลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมี

ฐานการเรียนรู้ที่ : 2 ฐานเรียนรู้การตรวจวิเคราะห์
ดินและปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด เพ่ือปรับปรุงบ ารุงดินให้มี
ความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และลดต้นทุนในการซื้อ
ปุ๋ยเคมี

ฐานการเรียนรู้ที่ : 1 ฐานเรียนรู้การท าปุ๋ยอินทรีย์
อัดเม็ด เพ่ือลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมี

การถ่ายทอดองค์
ความรู้

รับสมาชิกกลุ่มแรกเข้า คนละ 50 บาท  

กิจกรรมประจ าเดือน แต่ละเดือน เดือนละ 1 - 2 ครั้ง จะมีการช่วยกัน
ท าปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด  
- กระสอบละ 150 บาท ราคาสมาชิกกลุ่ม 
- กระสอบละ 200 บาท ราคาสมาชิกแต่ไม่ได้มาช่วยท าปุ๋ยหมัก 
- กระสอบละ 300 บาท ราคาไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่ม 

มีการส่งเสริมการท าปุ๋ยหมักจากการน าซากพืช
ซากสัตว์เหลือใช้มาสร้างประโยชน์และเพ่ิม
มูลค่า
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เห็นได้จากการเกิดกลุ่มชุมชนขึ้นและท ากจิกรรมอย่างเปน็รปูธรรม 
ส่วนปัญหาขยะ เทศบาลต าบลป่ากอ่ด า โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เห็นความส าคญั ในการมีส่วนร่วมปลูกจิตส านกึของชุมชน โดยแนวทางการ
ด าเนินการ มีการจัดตัง้กลุ่มในหมูบ่้าน ชุมชนมีการคดัแยกขยะ โดยทิ้งลงถัง 
เช่น ขยะย่อยสลาย ขยะทั่วไป และขยะรีไซเคลิ มีการตั้งธนาคารขยะรีไซเคลิ
โดยคนในชุมชน จากผลการรณรงค์การคดัแยกขยะกอ่นทิง้ลงถงั และมีเงิน
ปันผลเข้ากลุ่มเดอืนละครั้ง การจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคลิ เพื่อให้คน
ในชุมชนมีจิตส านึกในการคดัแยกขยะ

โครงการก้าวแรกโดยชุมชนท้องถ่ินเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอแม่ลาว ปี พ.ศ.2558 เป็นจุดเริ่มต้นให้เกิด “หมู่บ้านต้นแบบชุมชนน่าอยู่บ้านป่าก่อด าเหนือ ม.9” 
เมื่อ ปี พ.ศ.2559 เกิดแหล่งเรียนรู้ คือ เป็นหมู่บ้านต้นแบบชุมชนน่าอยู่

เร่ิมมาจากปัญหาขาดแคลนน้ า ดินเสื่อมสภาพ ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ปัญหาน้ าป่า
ไหลหลากในแม่น้ าแม่ลาว ดินทรุดและพังทลายในฤดูฝน ปัญหาน้ าแล้งและปัญหา
หมอกควันในฤดูแล้ง ปัญหาขยะ ปัญหาน้ าเสีย การสะสมของเชื้อโรคและพาหะน าโรค 
ซึ่งส่งผลให้คนในเทศบาลต าบลป่าก่อด า มีสุขภาพท่ีไม่ค่อยแข็งแรงและเป็นโรค ชุมชน
จึงร่วมคิดในการสร้างหลักการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด าขึ้น ด้วยการสร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้คนในต าบล
ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีชุมชนได้รับ 
โดยมีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างถูกต้อง
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การรณรงค์และส่งเสริมการคดัแยกประเภทของขยะในครัวเรือน
และการก าจัดขยะแตล่ะประเภทอย่างถกูวิธี

กลุ่มจัดการขยะอินทรีย์ด้วยการเลี้ยงไส้เดือนดิน เพื่อย่อยสลายขยะเปียก
ผลผลิต ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นของกลุ่มท่ีเกิดขึ้น มีผลลัพธ์ ท าให้เกิดการสร้าง
จิตส านึกท่ีดีด้านส่ิงแวดล้อมร่วมกัน เกิดการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็งและความ
ภาคภูมิใจของชุมชน เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นปุ๋ยอินทรีย์ 
และสร้างมูลค่าเพิ่มกับขยะเปียก และยังเป็นการลดปริมาณขยะในชุมชนคืน
สวัสดิการแก่ชุมชน

การเปิดตลาดนดัรบัซือ้ขยะที่คดัแยกแล้วจากครัวเรือนทกุเดอืน การ
คัดแยกขยะแตล่ะประเภทเพ่ือเพิ่มมูลคา่ของขยะ

การท าปุ๋ยหมกัจากขยะเปยีกในครวัเรือนและการท าปุ๋ยหมกัชุมชน

การปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกนิไดท้ีป่ลอดสารพิษและใช้ปุ๋ยที่เป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนทีเ่ขา้ร่วมโครงการ

การงดการเผา โดยใช้ชุมชนเป็นตวัควบคมุ และการท าหนา้บ้านให้
น่ามองด้วยการปลูกดอกไม ้ผักหรือท าหน้าบ้านใหส้วยงาม

การก าจัดขยะบริเวณไหล่ทางสาธารณะในหมู่บา้นโดยกจิกรรม “Big 
Cleaning Day” ที่ประชาชนทุกคนในหมูบ่้านมสี่วนร่วม

การส่งเสริมการดแูลสุขภาพและการปอ้งกนัโรคตดิตอ่ โดยการ
ตรวจลูกน้ ายุงลาย รวมถึงพาหะน าโรคอื่นๆ และการออกก าลังกาย
ร่วมกันสัปดาห์ละครั้ง

การจัดการขยะในชุมชน กิจกรรมต่างๆในการจัดการปริมาณขยะในชุมชนท่ี
เพิ่มขึ้นให้ลดลงและไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น กิจกรรมสาน
เสวียน เพ่ือเป็นจุดรวบรวมขยะจากเศษใบไม้ และน ามาท าปุ๋ยหมัก  อีกท้ังลด
ปัญหาการเผาขยะ กิจกรรมการท าปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ ท่ีท ามาจาก
เศษใบไม้และเศษอาหาร กิจกรรมเพ่ิมมูลค่า คือการน าขยะเหลือใช้มา
ประดิษฐ์รีไซเคิล เป็นของใช้ต่างๆ
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พ.ศ. ๒๕๓๔ เทศบาลต าบลป่าก่อด าได้ด าเนินงานเกี่ยวกับ การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากเหตุการณ์
แผ่นดินไหวปี พ.ศ.๒๕๕๗  เหตุการณ์วาตภัย อุทกภัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เหตุการณ์ปัญหาขยะและไฟป่าหมอกควัน ท าให้เกิดการตระหนัก 
และเกิดการด าเนินการแก้ไขโดยภาคีเครือข่าย โดยพื้นท่ีท่ีส าคัญคือ 
ชุมชนหมู่ท่ี 12 การท่ีชุมชนได้รับผลกระทบจากบ่อขยะท่ีอยู่ใกล้พื้นท่ี
จึงได้มีการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมชุมชนท่ีเริ่มต้นจากการจัดการ
ขยะครัวเรือน สู่การจัดท าปุ๋ยอินทรีย์ การลดการเผา การปลูกผักสวน
ครัวรั้วกินได้ การท าหน้าบ้านน่ามอง รวมถึงการร่วมกันป้องกัน
โรคติดต่อในชุมชน นอกจากนี้ยังมีการต่อยอดกิจกรรมอื่นๆเพิ่มขึ้น
เพ่ือสร้างแรงจูงใจและกิจกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นในชุมชน รวมถึงผลจาก
การซื้อ/ขายขยะท าให้ชุมชนมีเงินทุนท่ีมากพอและสามารถน าไป
พัฒนาหมู่บ้านในด้านต่างๆ ได้ การรณรงค์และส่งเสริมการคดัแยกประเภทของขยะใน

ครัวเรือนและการก าจัดขยะแต่ละประเภทอย่างถกูวิธี
การเปิดตลาดนดัรบัซือ้ขยะที่คดัแยกแล้วจากครัวเรือน
ทุกเดือน การคัดแยกขยะแตล่ะประเภทเพ่ือเพิ่มมูลค่า
ของขยะ

การท าปุ๋ยหมกัจากขยะเปยีกในครวัเรือนและการท าปุ๋ย
หมักชุมชน

การปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกนิไดท้ีป่ลอดสารพิษและใช้
ปุ๋ยที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนทีเ่ข้าร่วม
โครงการ

การงดการเผา โดยใช้ชุมชนเป็นตวัควบคมุ และการท า
หน้าบ้านให้นา่มองดว้ยการปลูกดอกไม ้ผักหรือท าหน้า
บ้านให้สวยงาม

การก าจัดขยะบริเวณไหล่ทางสาธารณะในหมู่บา้นโดย
กิจกรรม “Big Cleaning Day” ที่ประชาชนทุกคนใน
หมู่บ้านมสี่วนร่วม

การส่งเสริมการดแูลสุขภาพและการปอ้งกนัโรคตดิตอ่ 
โดยการตรวจลูกน้ ายุงลาย รวมถึงพาหะน าโรคอื่นๆ
และการออกก าลังกายร่วมกนัสัปดาหล์ะครัง้

การให้ความรู/้การเรียนรู้ โดยการบรรยายถึงหลักการ แนวคิด วิธีการท างานการจัดการ ผลผลิต
และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของหมู่บ้านจัดการภัยพิบัติบ้านป่าก่อด าใหม่ ม.๑๒ พร้อมทั้งตอบข้อ
ซักถาม และออกเดินศึกษาตัวอย่างการด าเนินงานของบ้านที่เข้าร่วมโครงการ เช่น การจัดการ
พื้นที่บ้านให้สะอาด การคัดแยกขยะในครัวเรือน การท าปุ๋ยอินทรีย์ การปลูกผักสวนครัว 
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บ้านป่าก่อด าเหนือ ม.9 เทศบาลต าบลป่าก่อด า ได้ด าเนินการ 
- จัดตั้งสถานเรียนรู้ขั้นตอนการจัดการขยะ
- การจัดตั้งและด าเนินกิจกรรมต่างๆท่ีสอดคล้องกับการบริหารจัดการขยะในชุมชน
- จัดหาวัตถุดิบและส ารวจปริมาณขยะในชุมชน
- ด าเนินการท ากิจกรรมต่างๆ

ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ได้ ฐานเรียนรู้การประดิษฐ์ของใช้จากขยะรีไซเคิล / 
ฐานเรียนรู้ การจัดการขยะอินทรีย์  โดยการเลี้ยงไส้เดือนดิน / ฐานเรียนรู้การท า

กระถางจากเศษผ้า อีกท้ังยังมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ตัวแทนครัวเรือน 151 ครัวเรือน มีความรู้ในการจัดการขยะ และสามารถจัดการ 
ขยะในครัวเรือนเพิ่มขึ้นจาก 105 ครัวเรือน เป็น 120 ครัวเรือน ด้วยตนเอง 

สภาพแวดล้อมในชุมชน ถนนสายกลาง ตรอก ซอก ซอย ไม่มีถังขยะวางหน้าบ้าน มี
จุดสาธิตการแยกขยะ จ านวน 1 จุด ครัวเรือนมีรายได้จากการขายขยะรีไซเคิล 

พ.ศ. 2560 ชุมชนบ้านป่าก่อด าเหนือ ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากส านักงานการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส านัก 6 ภายใต้โครงการชุมชนน่าอยู่บ้านป่าก่อด าเหนือ 

ประเด็น “การลดปริมาณขยะในชุมชน”

มีนวัตกรรม ถังก าจัดขยะเปียก “กรีนโคลน” ซึ่งบ้านป่าก่อด าเหนือ ได้น านวัตกรรม
ไปขยายผลให้กับชุมชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลป่าก่อด าท้ัง 6 ชุมชน
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ก่อตั้งโดยการรวมหุ้นของกลุม่
พัฒนาสตรี (แม่บ้าน) วันที่ 18 

พฤษภาคม พ.ศ.2543

การพบกลุ่มครั้งแรก สมาชิกจ านวน 10 คน ตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน นางวรรณา ภิราษร เป็น

ประธานกลุ่มถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือสาธิตการผลิต 
ตามสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานต่างๆ

การพบกลุ่มคร้ังที่สอง น าข้าวเปลือก มาท า
เป็นข้าวซ้อมมือ แล้วน าไปจ าหน่ายที่ตลาด 

โดยบรรจุถุงพลาสตกิขนาด 8*12 นิ้ว 
1 กิโลกรัม : 1 ถุง ราคา 20 บาท 

1 ลิตร : ราคา 15 บาท

การพบกลุ่มอย่างต่อเนื่อง เพ่ือต าข้าว 
เพ่ือน าไปจ าหน่าย เพ่ือประชุมกลุ่ม

สนับสนุนโดย

ปี พ.ศ.2545 ส านักงานพัฒนาชุมชน
อ าเภอแม่ลาว และเทศบาลต าบลป่าก่อ
ด า ได้เข้ามาสนับสนุนทางวิชาการ และ

งบประมาณการจัดซื้ออุปกรณ์การ
ด าเนินงานของกลุ่ม 

ได้รับหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชน โดยส านักงานเกษตร

อ าเภอแม่ลาว 



ก่อตั้งประมาณ ปี พ.ศ. 2553 โดยกลุ่มผู้สูงอายุบ้านห้วยส้านดอนจั่น ได้ด าเนินการ
จัดกิจกรรมจักสาน กิจกรรมโคมและตุงในรูปแบบต่างๆ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ
ให้เกิดเป็นอาชีพ และเพ่ิมความสามารถ ในการสร้างรายได้ในยามว่าง จึงได้ร่วม
ศึกษาการท าโคม ตุงล้านนา ตลอดจนสอบถามความต้องการของกลุ่มลูกค้า รวม
ไปถึงตลาด ท่ีมีความต้องการผลิตภัณฑ์

วิธีการด าเนินงาน
การถ่ายทอดองค์ความรู้ และสาธิตการผลิตโคม ตุง ล้านนา 
การท าโคม 6 เหลี่ยม/ 8 เหลี่ยม

กำรผลิตโคม ตงุ ลำ้นนำ ท ำใหมี้ผูส้นใจและเป็นท่ีรูจ้กัแพรห่ลำย 
เป็นแหล่งเรยีนรู ้ศกึษำดงูำนของนกัเรยีน นกัศกึษำ และผูส้นใจ 

ท าให้กลุ่มผู้สูงอายุได้มีการจัดท าโคม ตุงล้านนา อันจะเป็นแนวทางในการสานต่อ
องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างความรักความสามัคคี สร้างรายได้แก่ตนเองและ
ชุมชน อันเป็นผลในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จากการว่างงาน และสามารถน า
องค์ความรู้นี้ไป ใช้เผยแพร่ ให้ลูกหลาน สืบต่อไป

สนับสนุนโดย



เร่ิมด ำเนินกำรปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จัดตั้งกลุ่มภายในหมู่บ้าน 
โดยนายธงชัย พันธุ ตั้งเป็นโฮงเฮียนไกช่น ในนาม “เก่งพม่าเอ็นเตอร์เทนท์” 

ขยายเครือข่ายของกลุ่มเลี้ยง เพาะพันธุ์ไก่ชน บ้านห้วยส้านดอนจ่ัน ม.๓ 
ขยายการด าเนินการท าให้ในชุมชนมีซุ้มไกช่น ประมาณ ๑๐ ซุ้มไก่ชน 

จัดจ าหน่ายทางออนไลน์ ท้ังการขายตรงกับผู้ต้องการซื้อ 
และเป็นพ่อค้าคนกลางในการจ าหน่ายและแลกเปลี่ยน

การพัฒนาสายพันธ์ุ โดยการน าพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ไก่สายพันธ์ุพม่าเอ็นเตอร์เทนท์ (พม่าม้าล่อ) 
ให้ชาวบ้านไปเลี้ยงและซื้อคืนในราคาท่ีชาวบ้านพอใจ เร่ิมตั้งแต่ไก่รุ่น ๒ เดือนขึ้นไป

กลุ่มเลี้ยง เพาะพันธุ์ไก่ชน บ้านห้วยส้านดอนจั่น ม.๓ 
เกิดการเรียนรู้ท่ียั่งยืน โดยอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้านในอดีต เกิดเป็นอาชีพเสริมในชุมชน สร้างรายได้ให้กับ
คนในชุมชน มีการขยายตลาดให้เป็นที่รู้จักของตลาดในประเทศและต่างประเทศ สามารถสร้างชื่อเสียง
ให้กับหมู่บ้านห้วยส้านดอนจั่น เช่น การเสนอขายโดยการท า Package ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

สนับสนุนโดย



กลุ่มน ้าพริกแปรรูป บ้านป่าก่อด าใต้ ม.8

เริ่มก่อตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ าพริกแม่บ้าน หมู่ 8 บ้านป่าก่อด า เมื่อ
วันที่ 15 มกราคม 2548 การก่อตั้งกลุ่มน้ าพริกขึ้น เนื่องจากกลุ่มแม่บ้านไม่มี
รายได้ และเมื่อเสร็จจากการเก็บเกี่ยวพืชสวนพืชไร่แล้ว กลุ่มแม่บ้านมีเวลา
ว่าง  จึงรวมกลุ่มกันมาท า  กลุ่มน้ าพริกส าเร็จรูปขึ้น

วิธีด าเนินงานโดย กลุ่มแม่บ้านหมู่ 8 ส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ใน
กลุ่มหลักคือวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ าพริกแม่บ้าน หมู่ 8 ป่าก่อด า มีความต้องการ รับความรู้และ
ทักษะการท าน้ าพริกแบบเดิม นอกจากนี้ยังมีความต้องการบรรจุภัณฑ์ส าหรับบรรจุน้ าพริกชนิด
ต่างๆ ท่ีพัฒนาขึ้นใหม่ โดยเป็นบรรจุภัณฑ์ท่ีมี กระบวนการบรรจุไม่ซับซ้อน แต่สามารถดึงดูดใจ
ผู้บริโภคได้ในขณะเดียวกันในท้องถิ่นแห่ง

การเตรียมงาน การออกแบบ ในการจัดเตรียมหลักสูตร ขั้นตอนการเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ 
และวัตถุดิบ เฉพาะส าหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนแห่งนี้ในการพัฒนาตนเองและกลุ่ม 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าน้ าพริกส าเร็จรูป น้ าพริกน้ าเงี้ยว น้ าพริกแกงเมือง 
พริกป่น  พริกลาบ และเทคนิคการออกแบบ และเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม

เกิดการด าเนินการในนามของกลุม่ โดยมีการก าหนดทิศทางดังนี้           
- เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป็นท่ียอมรับและรู้จักสู่ผู้บริโภค
- เพื่อเป็นแหล่งฝึกและส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มแม่บ้านมีรายได้ชุมชน
- เพื่อให้แม่บ้านที่ว่างงานมีอาชีพเสริม
- เพื่อให้มีความสะดวกมากขึ้นในการท าแกงต่างๆ

สนับสนุนโดย



ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2554 ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
การเกษตรกร มีการปลูกข้าวเป็นจ านวนมาก จึงมีความเห็น
คิดที่จะเพิ่มมูลค่าของข้าวที่มีจากเดิมให้มากขึ้น

กลุ่มข ้าวแต๋นโบราณ บ ้านป่าก่อด าใต ้ ม .8

ข้าวแต๋นเป็นขนมพื้นบ้านหรืออาหารว่างของชาวภาคเหนือ 
ที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์และภูมิปญัญาพ้ืนบา้นของชาว
พื้นเมืองที่บริโภคข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก

การด าเนินงานภายในกลุม่
- ให้ความรู้เกี่ยวกับกรรมวิธีการท าข้าวแต๋น
- ผลิตน้ าข้าวแต๋นน้ าแตงโม เดือนละ 1 ครั้ง แล้วขายให้สมาชิกกลุ่มและในชุมชน เช่น 
งานขึ้นบ้านใหม่ งานศพ และงานอ่ืนๆ
- น าเงินท่ีได้จากการขายข้าวแต๋นน้ าแตงโม ฝากเข้ากลุ่ม แล้วมีเงินปันผลให้ปีละ 1 ครั้ง

ขั้นตอนการผลิต 
ข้าวแต๋นน้ าแตงโม 
ประกอบด้วย 3
ขั้นตอน ดังนี้

การทอด ทอดแผ่น
แห้งในน้ ามันท่ีร้อนจัด 

เมื่อสุกได้ท่ีตักใส่
ภาชนะเพื่อท้ิงให้เย็น

การแต่งหน้า ราดหน้า
ข้าวแต๋นท่ีทอดแล้วด้วย
น้ าตาลปี๊บท่ีเคี่ยวรวมกับ
น้ าอ้อย รอให้เย็นแล้ว

บรรจุใส่ถุง

การท าแผ่นแห้ง แช่ข้าวเหนียว 1 คืน นึ่ง
ให้สุก ผึ่งให้เย็น คลุกเคล้าให้เข้ากันกับน้ า
แตงโมที่ผสมกับน้ าอ้อยผง เกลือป่นและ
น้ าเปล่า แล้วกดลงในพิมพ์และตากแดดใน
แผงมุ้งลวด

สนับสนุนโดย



ก่อตั้งประมาณปี พ.ศ.2540 ผู้ริเร่ิม คุณสุภาพร บัวอินทร์ ได้คิดหาวิธีการถนอมอาหาร 
เพื่อที่จะให้สามารถเก็บไว้รับประทานได้เป็นเวลานาน จึงได้มีการแปรรูปเนื้อหมู น ามา
แปรรูปเป็นหมูหยองเพื่อรับประทานในครอบครัว เพื่อน ญาติ และบ้านใกล้เรือนเคียง

วางจ าหน่ายตามร้านค้าของฝากในจังหวัดเชียงราย  อีกท้ังยังเป็นการแปรรูปวัตถุดิบท่ีมี
อยู่ในท้องถิ่นอย่างเนื้อหมูด้วย ถือเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นอย่างหนึ่ง และยังได้
เข้าร่วมเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ในเครือข่าย OTOP (วิสาหกิจชุมชน) ของจังหวัดเชียงราย 
และก าลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือยกระดับสินค้าให้พัฒนาต่อไป

หมูหยองมีกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ถูกหลักอนามัย ธุรกิจการผลิตหมูหยอง                  
ได้มีกระบวนการผลิตแบบตามสั่ง จะมีการเร่ิมกระบวนการผลิตเมื่อได้รับค าส่ังจากลูกค้า การผลิต
ประเภทนี้จึงมีความยืดหยุ่นสูง และลูกค้าสามารถระบุรูปแบบ และปริมาณของสินค้าท่ีต้องการได้ 

ประเภทของเทคโนโลยี หมูหยองมีระบบในการปฏิบัติ ในการสร้างผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์พร้อม
กับการเปลี่ยนโลโก้ให้ เข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคเพื่อได้เห็นความเด่นชัดของโลโก้ และท าให้
มีประสิทธิภาพ โดยน าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการผลิต เช่น เคร่ืองจักรท่ีมีขนาดใหญ่และ
สะดวกต่อการใช้งาน เพ่ือได้ประสิทธิภาพในการส่งออก และการลงในอินเตอร์เน็ต การใช้เทคโนโลยี
นี้เป็นการติดต่อสื่อสาร และประสานงานเพื่อให้รวดเร็วต่อการด าเนินงาน       

ผลที่เกิดจากการด าเนินงาน
- มีผลิตสินค้าคุณภาพเข้าสู่สากล
- มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่ายของสมาชิก
- เพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาชุมชนในด้านการเรียนรู้ ความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมแรง
- พัฒนาท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญาของชุมชนให้กับท้องถิ่นด้วยหลักการพึ่งตนเอง
- เป็นศูนย์การเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
- เสริมสร้างให้เป็นสินค้าต้นแบบในการจูงใจให้ชุมชนได้ผลิตสินค้า 1 ต าบล 1 ผลิตภัณฑ์

สนับสนุนโดย



เร่ิมก่อตั้งเมื่อ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2543 โดยมีสมาชิกเริ่มแรก จ านวน  21 คน โดยมีมติในที่
ประชุมแต่งตั้ง นายอนันต์  แก้วใหม่ เป็นประธานกลุ่ม และได้ลองผิด ลองถูก จนประสบผลส าเร็จ

ปี 2543 มีการประชุมภายในหมู่บ้านและในที่ประชุมหมู่บา้น ได้ปรึกษากันในเร่ืองของการจัดตั้ง
กลุ่มอาชีพภายในหมู่บ้าน

สนับสนุนโดย

พ.ศ. 2545 ทางเทศบาลต าบลป่ากอ่ด า ได้สนับสนนุส าหรับสร้างโรงเรือนและอุปกรณ์เพาะเห็ด



วิธีการด าเนินงาน
อุปกรณ์ในการเพาะเห็ด
1.ฟางข้าว 400 มัด
2.ปุ๋ยยูเรีย 20 กิโลกรัม
3.ปูนขาว 10 กิโลกรัม
4.แกลบอ่อน 150 กิโลกรัม
5.ถุงร้อนใส ขนาด  8x12 15 กิโลกรัม
6.ยางรัด 1 กิโลกรัม
7.แกลบท าเชื้อเพลิง 120 กระสอบ
8.เช้ือเห็ด 120 ขวด            

ขั้นตอนการผลิตเห็ดและการเพาะเห็ด
1.น าฟางมากองแล้วรดน้ าให้ชุ่มท้ิงไว้ประมาณ 1 วัน  
2.น าฟางมาตัดเป็นท่อนๆ ความยาวประมาณ 1 ฟุต และหมักไว้โดยใช้ปุ๋ยยูเรียใส่ใน ขั้นตอนการหมัก
3.หลังจากหมักได้ 2 วัน ท าการพลิกกองฟาง โดยในขั้นตอนการพลิกให้ผสมปูนขาวลงไปด้วย แล้วหมักอีก 3 วัน
4.ท าการพลิกกองฟางอีกครั้ง โดยขั้นตอนนีใ้ห้ผสมแกลบอ่อนลงไปด้วย หมักต่ออีก 3 วัน ท าการยัดก้อนเห็ด โดยขั้น
ตอนนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ 10 วัน  โดยจะผลิตก้อนเห็ดได้ประมาณ 6,000 ก้อน 
5.น าก้อนเห็ดที่ได้มานึ่งในถัง 200 ลิตร โดยใช้แกลบเป็นตัวเชื้อเพลิงในการนึ่ง แต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 
จากนั้นน าก้อนเห็ดออกจากถังและน ามาพักไว้ 1 คืน
6.น าก้อนเห็ดที่ผ่านการนึ่งแล้ว น ามาใส่เช้ือเห็ดแล้วน าไปพักไว้ท่ีโรงพัก โดยน ามาเรียงกันไว้เป็นชั้นๆ ท้ิงไว้ประมาณ 
35 วัน ก็สามารถน าก้อนเห็ดไปไว้ท่ีโรงเรือนและเปิดปากถุงเห็ด ใช้เวลาประมาณ 4 วัน ก็สามารถน าเห็ดไปขาย 
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เน้นให้กลุ่มสมาชิก
- ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- ฝึกทักษะอาชีพการเพาะเห็ด และวิธีประกอบอาชีพสุจริต เป็นอาชีพเสริม
- เพื่อฝึกทักษะกระบวนการท างาน
- เพ่ือศึกษาและวางแผนวิธีการท างานท่ีถูกต้องตามขั้นตอน และวิธีการท างานท่ีถูกต้อง
- ช่วยสนับสนุนและเผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญาไทยด้านการเกษตรร่วมกับศูนย์เรียนรู้ภูมิ
ปัญญาไทย (การเพาะเห็ดแบบครบวงจร)



ปี 2557 ขบวนองค์กรชุมชนที่ท างานเกี่ยวกับองค์กรการเงินและสวัสดิการ
ชุมชนได้ยกระดับกองทุนสวัสดกิารโดยการเริ่มจัดตั้งกองทุนสวัสดกิาร

ระดับต าบล โดยให้มีการสมทบงบประมาณจาก 3 ฝ่าย (1 : 1 : 1 ) คือ 
ทุนจากการสมทบของสมาชิกในชุมชน การสมทบจากรัฐบาลกลาง และ

สมทบจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

วันที่ 30 กันยายน 2553 ที่ประชุมหมู่บ้าน ได้มีมติให้จัดตัง้กองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลปา่ก่อด า โดยการต่อยอดกองทุน และมีการ
รับสมัครสมาชิกเข้าใช้บริการจากกองทุนฯ เพ่ือรับสวัสดิการด้านต่างๆ โดย
สมาชิกมาจากประชาชนทั้ง 7 หมู่บ้าน

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัด
เชียงราย พัฒนาการมาจาก “กลุ่มออมทรัพย์บ้านหมู่ 8” บ้านป่าก่อด า ก่อตั้ง
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2545

สนับสนุนโดย



กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลป่ากอ่ด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
พัฒนาการมาจาก “กลุ่มออมทรัพย์บ้านหมู่ ๘” 

คุณสมบัติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลปา่ก่อด า
- ต้องเป็นบุคคลท่ีมีภูมิล าเนาและที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า
- มีอายุตั้งแต่ ๑ ขวบเป็นต้นไป
- เห็นชอบกับวัตถุประสงค์ของกองทุน และพร้อมท่ีจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
ของกองทุนทุกประการ
- ปฏิบัติอยู่ในศีลธรรม และจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

การขาดสมาชิกภาพของสมาชิกกองทุนสวัสดกิารชุมชนเทศบาลต าบลป่ากอ่ด า
- ตาย
- ขาดการจ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลป่าก่อด าติดต่อกัน ๓ เดือน
- ลาออกโดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

การจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลป่าก่อด า
✓กรณีคลอดบุตร จ่ายให้รายละ ๕๐๐ บาท

- ต้องเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์คือ ช าระเงินสมทบครบ ๓๖๕ บาท และเป็นสมาชิกไม่
น้อยกว่า ๓๐ วัน

- มีส าเนาใบสูติบัตร (ใบเกิด) ซึ่งระบุชื่อบิดาหรือมารดาท่ีเป็นสมาชิกเป็นเอกสารยืนยัน
✓สวัสดิการกรณีรักษาพยาบาล จ่ายให้สมาชิกท่ีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล คืนละ ๒๐๐ 
บาท ไม่เกิน ๕ คืน/ครั้ง และไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี

- ต้องเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์คือ ช าระเงินสมทบครบ ๓๖๕ บาท และเป็นสมาชิกไม่
น้อยกว่า ๓๐ วัน

- มีใบรับรองแพทย์ในการเข้าพักรักษาตัว เป็นเอกสารยืนยัน

การสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลป่ากอ่ด า
- ยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มท่ีกองทุนก าหนด
- ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า รายละ ๒๐ บาท
- ช าระเงินสมทบกองทุน

- รายวันๆละ ๑ บาทสวัสดิการเสียชีวิต (ตาย)
- รายเดือนๆละ ๓๐ บาท หรือ ๓๑ บาท (ตามจ านวนวันของเดือนนั้นๆ)
- รายปีๆละ ๓๖๕ บาท โดยจ่าย ณ วันสมัครเข้าเป็นสมาชิกวันแรก และ

จ่ายเงินสมทบ ณ วันครบหนึ่งปีของการเป็นสมาชิกของปีถัดไป
สนับสนุนโดย



เริ่มจัดตั้งเมื่อ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
หมู่บ้าน/ชุมชนเชิงคุณภาพ โดยรวมพลังของชุมชนเข้าแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วย

จิตใจที่พึ่งตนเองและฟื้นฟูทุนทางสังคมของหมู่บา้น/ชุมชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นตามสภาพ
ของมิติทางสังคม - วัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ 

เร่ิมต้นด าเนินการ จากเงินพระราชทาน (เงินขวัญถุง) จ านวน ๘,๐๐๐ บาท 

กิจกรรมการระดมทนุของกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านป่ากอ่ด าใต้ ม.๘
- การรับบริจาคจากประชาชนท่ัวไป และกิจกรรมสาธารณะ
- กิจกรรมผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านป่าก่อด าใต้ ม.๘
- ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร

สวัสดิการให้สมาชิกกองทุนแมข่องแผ่นดินบ้านป่ากอ่ด าใต้ ม.๘
- กิจกรรมการอบรม เช่น โครงการอบรมเยาวชนไทยพ้นภัยยาเสพติด
- สวัสดิการมอบให้กับผู้สูงอายุ
- สวัสดิการด้านการศึกษา มอบให้เป็นทุนการศึกษากับนักเรียนในชุมชน

สนับสนุนโดย



เร่ิมจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
หมู่บ้าน/ชุมชนเชิงคุณภาพ โดยรวมพลังของชุมชนเข้าแก้ไขปัญหายาเสพ

ติด ด้วยจิตใจที่พึ่งตนเองและฟื้นฟูทุนทางสังคมของหมู่บ้าน/ชุมชนให้
เข้มแข็งยิ่งขึ้นตามสภาพของมิติทางสังคม - วัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ 

เร่ิมต้นด าเนินการ จากเงินพระราชทาน (เงินขวัญถุง) จ านวน ๘,๐๐๐ บาท 

กิจกรรมการระดมทนุของกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านป่ากอ่ด าเหนอื ม.9
- การรับบริจาคจากประชาชนท่ัวไป และกิจกรรมสาธารณะ
- กิจกรรมผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านป่าก่อด าเหนือ ม.9
- ดอกเบ้ียจากเงินฝากธนาคาร

สวัสดิการให้สมาชิกกองทุนแมข่องแผ่นดินบ้านป่ากอ่ด าเหนอื ม.9
- กิจกรรมการอบรม เช่น โครงการอบรมเยาวชนไทยพ้นภัยยาเสพติด
- สวัสดิการมอบให้กับผู้สูงอายุ
- สวัสดิการด้านการศึกษา มอบให้เป็นทุนการศึกษากับนักเรียนในชุมชน

ระดับประถมศึกษา ทุนละ ๕๐๐ บาท
ระดับมัธยมศึกษา ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท
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“โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านห้วยส้านดอนจั่น ม.3” เกิดจากการแยกตัวจากโรงเรียน
ผู้สูงอายุเทศบาลต าบลป่าก่อด า เนื่องจากระยะทางที่ไกลจากชุมชนอื่น และ
จ านวนนักเรียนผู้สูงอายุที่มีจ านวนมาก โดยใช้สถานที่ภายในวัดดอนจั่น เป็น
สถานที่จัดการเรียนการสอนทกุวันศุกร์

สนับสนุนโดย

กลุ่มขยับกายสบายชีวีด้วยร าวงย้อนยุค การส่งเสริมดูแลสขุภาพ
กายและด้านจิตใจของผู้สูงอายุ ส่งเสริมการรวมกลุม่ของผู้สูงอายุ
ท ากิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ และได้

ท ากิจกรรมนันทนาการร่วมกัน พร้อมช่วยส่งเสริมและอนุรักษ์ร าวง
ย้อนยุคให้แพร่หลายในชุมชน เป็นกลุ่มที่ด าเนินการในกระบวนการ

เรียนรู้ของโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านห้วยส้านดอนจ่ัน ม.3

โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านห้วยส้านดอนจั่น หมู่ที่ 3 บ้านห้วยส้านดอนจ่ัน 
ต าบลจอมหมอกแก้ว อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ได้เปิดท าการ
สอน ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 เป็นต้นมา โดยใช้
อาคารอเนกประสงค์ของวัดดอนจั่นเป็นห้องเรียน ได้รับการก่อตั้ง
โดย ชมรมผู้สูงอายุบ้านห้วยส้านดอนจ่ัน 



“โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านห้วยส้านดอนจั่น ม.๓” เป็นแหล่งที่เกิดขึ้นเพื่อต้องการ
ตอบสนองปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และการบูรณาการท างานของภาคีเครือข่าย 

แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้โดยเชื่อมโยงทุนและศักยภาพใน
พื้นที่เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดการบริหารศูนย์การเรียนรู้ฯ ให้ผู้สูงอายุเกิด
การเรียนรู้และเกิดความเป็นเจ้าของศูนย์การเรียนรู้ฯ ร่วมกัน โดยสร้าง
การเรียนรู้ การเรียนการสอนที่เกิดจากความต้องการของผู้สูงอายุเอง 
และมีการบูรณาการภาคีเครือข่าย เช่น โรงพยาบาลแม่ลาว รพ.สต.ป่า
ก่อด า สาธารณสุขอ าเภอ ชมรมผู้สูงอายุ ฯลฯ ในการมาให้ความรู้ใน
เรื่องต่างๆ

จัดหาสถานที่ท่ีเหมาะสมกับสภาพร่างกาย และการท ากิจกรรมของผู้สูงอายุ 
ปัจจุบันคือ อาคารอเนกประสงค์ภายในวัดดอนจั่น ม.๓

มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับต าบลอ่ืน ท าให้ผู้สูงอายุมี
เพ่ือนเครือข่ายเพ่ิมมากข้ึน และได้เรียนรู้ความรู้ท้องถิ่นของแต่ละ
พ้ืนที่

ส่งเสริมการท ากิจกรรมความดี โดยผู้เรียนทุกคนจะมี “สมุดบันทึกความด”ี ซ่ึง
เน้นให้มีการท าความดีในทุกๆ วัน และบันทึกรายละเอียดลงสมุดเพ่ือสะสม
คะแนน ซึ่งจะมีเกณฑ์การให้คะแนนในกิจกรรมต่างๆ และในทุกๆ สิ้นปี จะมีการ
มอบของรางวัลเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้กับผู้เรียนที่มีคะแนนความดีสูงที่สุด

ผู้สูงอายุในศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงวัย มีการลงพ้ืนที่ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้าน
และติดเตียง โดยการน าสิ่งของอุปโภค – บริโภคไปมอบเพื่อเป็นขวัญและ
ก าลังใจให้กับผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียง 

เกิดความเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้อื่นที่ได้รับประโยชน์ร่วมกัน คือ 
แหล่งเรียนรู้การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร, แหล่งเรียนรู้กลุ่ม
อาชีพเสริมเพ่ิมเติมรายได,้ แหล่งเรียนรู้กลุ่มร าวงย้อนยุค และแหล่ง
เรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ สนับสนุนโดย


