
๑ 

 

งานเด่น ฝึกอาชีพ สอนท าขนม/การตัดเย็บเสื้อผ้าให้แก่สตรีที่ด้อยโอกาสในหมู่บ้าน
โดยไม่หวังผลตอบแทน และเป็นสตรีจิตอาสา (วัยท างาน ผู้สูงอายุ ๖๐ ปี
ขึ้นไป และ ผู้พิการ) 

Key actors กลุ่มสตรีบ้านคลองต าบล 
ประชากรเปา้หมาย วัยท างาน 
พื้นที ่ องค์การบริหารส่วนต าบลบาละ  อ าเภอกาบัง จังหวัดยะลา 
วิทยากร นางสาวมาซือนะห์ สาและ  รองประธานกลุ่มสตรีบ้านคลองต าบล                

เบอร์โทรศัพท์ ๐๖๓-๐๙๐๖๓๕๙ และ ๐๙๘-๐๒๑๐๒๘๘ 
 
๑. ที่มาหรือฐานคิดของการด าเนินงาน  

 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบาละ อ าเภอกาบัง จังหวัดยะลา มีจ านวน ๑๑ หมู่บ้าน มีเนื้อที่รวม  ๓๖๔ 
ตารางกิโลเมตร นับถือศาสนาอิสลาม ๕,๕๘๖ คน (ร้อยละ ๖๔.๒๒) ศาสนาพุทธ จ านวน ๓,๐๙๖ คน (ร้อยละ 
๓๕.๕๙ ) นับถือศาสนาคริสต์ ๑๔ คน ร้อยละ ๐.๑๖ และไม่นับถือศาสนา ๑ คน ร้อยละ ๐.๐๑ มีจ านวน
ครัวเรือนทั้งหมด ๒,๔๗๓ ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด ๘,๖๙๗ คน เพศชาย ๔,๔๘๗ คน (ร้อยละ ๕๑.๕๙) เพศ
หญิง ๔,๒๑๐ คน (ร้อย ๔๘.๔๐) มีจ านวนผู้สูงอายุ ๘๙๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓๒ ของประชากรทั้งหมด 
 กลุ่มเกิดจากการร่วมตัวของกลุ่มสตรีบ้านคลองน้ าใส หมู่ที่ ๒ ต าบลบาละ ที่ต้องการมีอาชีพเสริมเพื่อ
เพ่ิมรายได้ให้ครอบครัวและช่วยเหลือครอบครัว ประกอบกับกลุ่มสตรีบ้านคลองน้ าใสมีความรู้และภูมิปัญญา 
และความถนัดในด้านการท าขนมพื้นบ้านที่ถือเป็นจุดเด่นทางภูมิปัญญาด้านอาหารของชุมชนในพื้นที่ต าบล
บาละ กลุ่มสตรีท าขนมบ้านคลองต าบล หมู่ที่ ๒ ได้เริ่มต้นการรวมกลุ่มในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยได้รับการ
สนับสนุนจากองค์การบริหารต าบลบาละซึ่งในแต่ละช่วงเวลามีงาน กิจกรรมต่าง ๆ  ในพื้นที่ต าบลบาละอย่าง
มากมาย 
 ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ กลุ่มได้รับการสนับสนุนงบประมาณสร้างอาคารที่ท าการกลุ่มแม่บ้านจ านวน ๑ หลัง 
พร้อมอุปกรณ์ คือ เตาอบในการท าขนม โดยสมาชิก ผู้ใหญ่บ้าน ได้สมทบทุนในการบริหารกลุ่ม และองค์การ
บริหารส่วนต าบลบาละสนับสนุนด้านงบประมาณเริ่มต้นในการจัดการกลุ่ม รวมถึงการจัดให้มีการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มโดยการส่งเข้าฝึกอบรมการท าขนมพื้นบ้านและอาหารคาว ณ ศูนย์พัฒนาอาชีพ วิทยาลัย
สารพัดช่างจังหวัดยะลา ท าให้ได้รับความรู้และสามารถน ามาพัฒนาทักษะของตนเองได้อย่ างมาก และยัง
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆอีก เช่น ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอกาบัง ปัจจุบัน(พ.ศ.๒๕๖๐) 
สามารถผลิตขนมพื้นบ้าน และอาหารตามสั่งส่งขายตามร้านค้าในชุมชน/หมู่บ้าน ในแต่ละช่วงเวลามีการ
ด าเนินงาน โดยเกิดผลดี หรือเกิดการเปลี่ยน คือ แกนน ากลุ่มและสมาชิกของกลุ่มท าขนมบ้านคลองน้ าใส หมู่
ที่ ๒ เป็นกลุ่มที่เกิดการรวมกลุ่มโดยความสมัครใจจนก่อเกิดเป็นพลังจิตอาสาขึ้นในกลุ่ม ในการท ากิจกรรม
ต่างๆในชุมชนจะได้รับความร่วมมือจากกลุ่มสตรี ท าขนมบ้านต าบล หมู่ที่ ๒ ทุกครั้ง ท าให้เกิดทุนทางสังคมที่
ส าคัญ 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ กลุ่มสตรีบ้านคลองต าบลได้ท าการเปิดร้านค้า และเปิดสหกรณ์ร้านค้าของกลุ่ม  
 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ กลุ่มสตรีบ้านคอลงต าบล ได้จดทะเบียน OTOP ของผลิตภัณฑ์ที่แปรรูป ๒ อย่าง คือ
ขนมปุยฝ้าย และขนมกะหรี่ปั๊บ 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๒  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลบาละในการร่วมปรับสภาพบ้านเพ่ือเอื้อต่อ
การดูแลและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพ้ืนท่ี เช่น คนยากจน คนด้อยโอกาส และ ผู้พิการ เป็นต้น 
 
๒. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการท างานเร่ืองเด่น  

กลุ่มสตรีบ้านคลองต าบล มีการรวมกลุ่มของสตรีที่มีแนวคิดในการท างานเหมือนกัน มีความเสียสละ
ในการท างาน จนเมื่อเกิดการรวมกลุ่มกันแล้ว ผลที่ได้คือ ท าให้เกิดกลุ่มสตรีจิตอาสาขึ้นภายในกลุ่ม โดยจะ
เห็นได้จากการช่วยเหลืองานและกิจกรรมต่างๆทั้งในระดับหมู่บ้านไปถึงระดับต าบลและอ าเภอ ที่มีกลุ่มสตรี



๒ 

 

จิตอาสาคลองต าบลเข้าไปช่วยท ากิจกรรมต่างๆของหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่น ๆ ก่อให้เกิดสังคมจิต
อาสาขึ้นโดยผ่านกระบวนการรวมกลุ่มของสตรีบ้านคลองต าบล หมู่ที่ ๒ ต าบลบาละ 

 ๒.๑ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อสตรีบ้านคลองต าบล คือ ได้ช่วยเหลือสตรีที่ว่างงาน หรือสตรีที่มีงานหลัก
ที่ต้องการมีรายได้เสริม รวมถึงสตีในหมู่บ้านสามารถที่จะใช่เวลาว่างจากงานต่าง ๆ มาร่วมตัวกับกลุ่มสตรี
บ้านคลองต าบล เพ่ือหารายได้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ซึ่งยังส่งผลต่อครอบครัวด้วย คือ 
ครอบครัวมีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น สามารถแบ่งเบาภาระให้แก่ครอบครัวได้มากขึ้น  และกลุ่มสตรีบ้านคลอง
ต าบลได้จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกในกลุ่มโดยหากสมาชิกในกลุ่มเจ็บป่วย ไม่สบาย ทางกลุ่มมีสวัสดิการเป็น
ของเย่ียมให้แก่สมาชิกที่เจ็บป่วย เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้แก่คนในกลุ่ม 
 ๒.๒ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานองค์กรที่ด าเนินงาน ได้แก่  
  ผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสตรีบ้านคลองต าบลสามารถสร้างรายได้ให้แก่สตรีที่
ว่างงาน หรือต้องการหารายได้เสริมได้มีงานท า ซึ่งส่งผลดีต่ออัตราการว่างงานของคนในต าบล ได้ดีมากขึ้น 
  ๒.๓ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อเป้าหมายในการท างาน เพิ่มงานและกิจกรรมให้แก่สตรีได้มีความรู้ในการ
ท าขนม ทั้งขนมไทย เช่น ขนมเปียกปูน ขนมถั่วแปบ ขนมกูบากูลิง ขนมตะโก้ ขนมชั้น ขนมปุยฝ้าย               
และขนมเบเกอรี่  เช่น ขนมเค้กกล้วยหอม  ขนมปัง ขนมกะหรี่ปั๊บ  เป็นการท างานที่ เพิ่มคุณภาพ และ
รายละเอียดงาน มีจ านวนกลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่หลากหลายมากขึ้น  มีการเพิ่มและพัฒนากลไกให้ขับเคลื่อน
งานไดเ้ป็นอย่างด ี 
  
๓. ประชากรที่ได้รับประโยชน์และผลกระทบ 
 ประชากรเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการด าเนินงาน 
 จ านวนกลุ่มวัยท างาน ๑๕-๕๙ ปี จ านวน ๕,๖๕๐ คน (คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๙๖ จากประชากรทั้งหมด)                 
กลุ่มวัยท างานที่ป่วยเรื้อรัง พิการ จ านวน ๑,๐๗๖ คน (คิดเป็นร้อยละ  ๑๒.๓๗ จากประชากรทั้งหมด)            
กลุ่ม อสม.  จ านวน  ๘๕  คน (คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๘ จากประชากรทั้งหมด)  สตรีว่างงาน ๒๙๖ จ านวน                
(คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๐ จากประชากรทั้งหมด)  เฉพาะใน ม.๒ จ านวนสตรีว่างงาน  ๓๓ คน คิดเป็น                   
ร้อยละ   ๑๑.๑๕   จากประชากรสตรีที่ว่างงานทั้งหมดทั้งต าบล และคิดเป็นร้อยละ ๐.๓๘ จากประชากร
ทั้งหมด ผู้สูงอายุ จ านวน ๘๙๘ คน (คิดเป็นร้อยละ  ๑๐.๓๓ จากประชากรทั้งหมด) ผู้สูงอายุที่พิการ จ านวน 
๖๗ คน (คิดเป็นร้อยละ  ๐.๗๗ จากประชากรทั้งหมด) 

๓.๑ ทุนทางสังคมที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  
 

(๑) องค์การบริหารส่วนต าบลบาละ 
(๒) กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลบาละ 
(๓) ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา 
(๔) ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยะลา 
(๕) ส านักงานเกษตรอ าเภอกาบัง 
(๖) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒ 
(๗) หน่วยงานต ารวจ (ตชด.) ฉ.ก.๑๕ 
(๘) พัฒนาการจังหวัดยะลา 
(๙) พัฒนาการอ าเภอกาบัง 
 

๔. วิธีด าเนินการ 
๔.๑ ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

 การแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยมีคณะกรรมการด าเนินการในการขับเคลื่อนการด าเนินในกลุ่มสตรี
คลองต าบล ประกอบด้วย 



๓ 

 

 
 
 คณะกรรมการกลุ่ม  
  ๑. นางสาวรอฮาน๊ะ สมาน  ประธานกลุ่มสตรีคลองต าบล 
  ๒. นางสาวมาซือนะห์ สาและ  รองประธานกลุ่มสตรีคลองต าบล 
  ๓. นางสาวรอฮานี วาเล๊าะ  เลขานุการ 
  ๔. นางตูแวยีเนะ  นิสาเมาะ เหรัญญิก 
  ๕. นางสาวคอลีเย๊าะ นิสาเมาะ ประชาสัมพันธ์ 
  ๖. นางสาวซาบารียะ ดือราแม  กรรมการ 
  ๗. นางสาวยานีละห์ มะมิง  กรรมการ 
  
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 
 หน้าที่ของประธาน 
  ๑. ควบคุมก ากับดูแลการบริหารภายในกลุ่ม 
  ๒. เป็นประธานในการประชุมกลุ่ม 
  ๓. เป็นผู้สรุปผลการด าเนินงานของกลุ่มในทุก ๆ รอบปี 
 
 หน้าที่รองประธาน 
  ๑. ท าหน้าที่แทนประธานกลุ่มและรับผิดชอบแทนประธานกลุ่ม หากประธานกลุ่มไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่
สามารถท างานได้  
  ๒. ท าหน้าที่แทนประธานในเรื่องที่ได้รับหมอบหมาย 
 
 หน้าที่ของเลขานุการ 
  ๑. จดรายงานการประชุมลงในสมุดบันทึกของกลุ่มทุกครั้งที่มีการประชุม 
  ๒. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม 
  ๓. จดท าข้อมูลทะเบียนรายชื่อ ที่อยู่ พร้อมประวัติของสมาชิกทุกคนไว้ให้เรียบร้อย 
 
 หน้าที่เหรัญญิก 
  ๑. ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ทรัพย์สินของกลุ่ม 
  ๒. จัดท าบัญชี รายรับ – รายจ่าย ของกลุ่ม  
 
การแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ จ านวน ๕ ฝ่าย ดังนี้ 
คณะกรรมการฝ่ายผลิต 
  ฝ่ายผลิตขนม 
  ๑. นางรอฮาน๊ะ  สมาน 
  ๒. นางรอฮานี  วาเลาะ 
  ๓. นางสาวสาบารียะ ดือราแม 
 
  ร้านค้า 
  ๑. นางสาวคอลีเย๊าะ นิสาเมาะ 
  ๒. นางรอฮานี  วาเลาะ 
  ๓. ตูแวยีเนาะ  มะมิง 
 
  ตัดเย็บเสื้อผ้า 
  ๑.  นางสาวมาซือนะห์ สาและ 



๔ 

 

  ๒. นางรอฮานี  วาเลาะ 
  ๓. นางตูแวยีเนาะ นิสาเมาะ 
 
คณะกรรมการฝ่ายตลาด 
  ๑. นางสาวรอฮาน๊ะ สมาน 
  ๒. นางสาวคอลีเย๊าะ นิสาเมาะ 
  ๓. นางสาวมาซือนะห์ สาและ 
 
คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี 
  ๑. นางตูแวยีเนาะ นิสาเมาะ 
  ๒. นางสาวคอลีเย๊าะ นิสาเมาะ 
 
คณะกรรมการฝ่ายการจัดซ้ือ 
  ๑. นางสาวรอฮาน๊ะ นิสาเมาะ 
  ๒. นางตูแวยีเนาะ นิสาเมาะ 
 
คณะกรรมการที่ปรึกษา 
  ๑. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบาละ 
  ๒. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒  
  ๓. เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอกาบัง และหน่วยงานภาคีต่าง ๆ  
 

๔.๑ กลไกการด าเนินงาน 
 กลุ่มสามารถในการบริหารจัดการให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ในระบบการบริหารงานมีความโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ มีการกระจายผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกอย่างเป็นธรรม 
  ๔.๑.๑ การก าหนดระเบียบข้อบังคับกลุ่มโดยประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงให้สมาชิกรับทราบและเข้าใจ
ในกฎระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม มีการประชุม ๒ ครั้ง/เดือน หรือมากกว่านั้นหากมีข่าวสารเร่งด่วน 
  ๔.๑.๒ การประชุมสมาชิกในกลุ่ม ได้มีมติให้มีการประชุมใหญ่ประจ าปีของสมาชิกทุกปี เพ่ือชี้แจงผล
การด าเนินงานของปีที่ผ่านให้สมาชิก 
  ๔.๑.๓ คณะกรรมการบริหารกลุ่ม มีการประชุมสมาชิก เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการร่วมบริหารจัดการ
กลุ่ม   
 โดยมีการจัดตั้งประธานกลุ่ม  เพื่อช่วยในการก ากับดูแลการบริหารงานภายในกลุ่ม และช่วยสรุปผล              
จากการด าเนินงานของกลุ่มในรอบปีที่ผ่านมา  รองประธานกลุ่ม เพื่ อท าหน้าที่แทนประธาน ที่ได้รับ
มอบหมายจากประธาน เลขานุการกลุ่ม ท าหน้าที่  จดรายงานการประชุม ประสานงานกับหน่วยงาน                      
และกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เหรัญญิก ท าหน้าที่ ควบคุมดูแล ตรวจสอบทรัพย์สินของกลุ่ม จัดท าบัญชี 
รายรับ – รายจ่าย ของกลุ่ม และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่  
 - คณะกรรมการฝ่ายผลิต ท าหน้าที่ วางแผนการผลิต ให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดและ
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ให้ได้รสชาติ ความสะอาด ปริมาณและบรรจุภัณฑ์ รวมถึงจัดหา
แรงงานเมื่อมีการสั่งซื้อจ านวนมาก ในเวลาที่จ ากัด ฝ่ายผลิตจะต้องว่างแผนให้ได้สินค้าทันตามก าหนด 
 - คณะกรรมการฝ่ายตลาด ท าหน้าที่ ออกร้านแสดงสินค้า จ านวนสินค้าในกลุ่ม และนอกสถานที่ 
รวมถึงการขนสินค้าจากกลุ่มถึงผู้ซื้อปลายทาง  
 - คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี ท าหน้าที่ จัดท าบัญชี รายรับ – รายจ่าย ของกลุ่มการจ่ายเงิน
ค่าแรงให้แก่สมาชิก ควบคุมการลงเวลาปฏิบัติงานสมาชิก  
 - คณะกรรมการฝ่ายจัดซื้อ  ท าหน้าที่ จัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ ให้เพียงพอกับการผลิต ตรวจสอบคุณภาพ
วัตถุดิบ ให้อยู่ในสภาพที่สามารถแปรรูปได้ จัดท าทะเบียนรายชื่อแหล่งจ าหน่ายวัตถุดิบอื่นที่น ามาแปรรูป 



๕ 

 

 - คณะกรรมการที่ปรึกษา ท าหน้าที่ ให้ค าปรึกษาแนะน าและช่วยเหลือกลุ่มเมื่อเกิดปัญหารวมถึงการ
รักษาความปลอดภัยของสมาชิกและกิจกรรมกลุ่ม 
 
ข้อตกลงร่วมและระเบียบกลุ่ม  

๑. สมาชิกกลุ่มทุกคนต้องมีความรัก ความสามารถ ร่วมมือร่วมแรงกัน 
๒. สมาชิกในกลุ่มทุกคนต้องมีความซื้อสัตย์สุจริตและเสียสละ 
๓. สมาชิกจะได้รับเงินปันผลจากการท ากิจกรรม 

 
การจัดสรรผลประโยชน์ 
 การปันผลก าไรสุทธิ 

 กิจกรรมการท าขนม 
- เข้ากลุ่ม ๒๐ % 
- สมาชิก  ๗๐ % 
- สวัสดิการ ๑๐ % 

 ร้านค้ากลุ่ม  
- ส าหรับสมาชิก ๗๐ % 
- ส าหรับคนขาย ๓๐ % 
 
การพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคมที่ให้การดูแลในแต่ละระดับ โดยการอบรมพัฒนาศักยภาพของ

สมาชิกในกลุ่มสตรีคลองต าบล โดยมีการให้ความรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ การอบรมกริยามารยาทในการเข้าสังคม และการอบรมในการท าขนม โดยเข่าอบรมที่วิทยาลัยสารพัด
ช่าง จังหวัดยะลา 

สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยมีองค์กรต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือและให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ 
ร่วมทั้งสนับสนุนเงินทุน และอุปกรณ์ในการน าไปบริหารจัดการภายในกลุ่ม 

การประชุมสรุปผลการด าเนินงาน และวางแผนพัฒนางาน มีการประชุมทุกเดือน โดยประชุม             
๒ เดือน/ครั้ง เพ่ือหาข้อสรุปในการจัดท าแผนการตลาด ปัญหาในการด าเนินงานต่าง ๆ 

 
 

๔.๒ งานและกิจกรรมกลุ่มสตรีบ้านคลองต าบล 
 
การรณรงค์ สื่อสารสาธารณะ ก าหนดมาตรการทางสังคม  
- การก าหนดข้อตกลง แนวทาง มาตรการทางสังคม เป็นต้น 
- กิจกรรมชุมชน ได้แก่ ร่วมพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน 
- การสนับสนุนผู้น าชุมชนในการท าแผนของหมู่บ้าน 

 
- การพัฒนาศักยภาพผู้น าในทุนทางสังคมต่าง ๆ  
- การพัฒนาระบบจัดการสุขภาวะเน้นที่ระบบย่อยต่าง ๆ เช่น ระบบอาหารชุมชน ระบบการดูแล

ผู้สูงอายุ ระบบเศรษฐกิจชุมชน ระบบนิเวศน์และจัดการขยะ 

    ๔.๒.๑ การด าเนินงานเร่ืองเด่น  

 (๑) การส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณะประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  โดยกลุ่มแม่บ้านสตรีบ้านคลองต าบล ได้ท ากิจกรรมที่เอื้อต่ออ านวย
ต่อประโยชน์ของสาธารณะทางด้านสังคม ด้วยการเข้าร่วมงานญาลานัน ณ ค่ายสิริธร อ าเภอเขาตูม จังหวัด



๖ 

 

ปัตตานี การเข้าร่วมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเคหกิจ ณ ที่ว่าการอ าเภอกาบัง จังหวัดยะลา การเข้าร่วมอบรม
การสร้างความรู้ด้านการแปรรูป โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังชายแดนภาคใต้ ณ ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดยะลา เข้าร่วมต้อนรับ รอง ผบ.ฉก.ยะลา พร้อมคณะผู้สื่อข่าว ณ ที่ท าการ
กลุ่มออมทรัพย์บ้านสี่สิบ อ าเภอกาบัง จังหวัดยะลา เข้าร่วมค่ายครอบครัวสายใยรัก ณ โรงแรมหาดแก้ว       
รีสอร์ท อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  การเข้าร่วมแข่งขันแปรรูปผลไม้ ประเภท แข่งขันการแปรรูปข้าวโพด 
ของงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา จังหวัดยะลา การเข้าร่วมงานเฉลิมกุฎราชกุมาร สานสัมพันธ์พหุ
วัฒนธรรมอ าเภอกาบัง (กิจกรรมการสร้างเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม) ณ สนามที่ว่าการอ าเภอกาบัง จังหวัด
ยะลา การเข้าร่วมงานกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนท่ี โยสาธิตการท ากะหรี่ปั๊บ ณ โรงเรียนบ้านคลองน้ าใส อ าเภอกา
บัง จังหวัดยะลา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมกลุ่มสตรีผู้สูงอายุ และผู้พิการ (กิจกรรมฝึกอบรมการตัดเย็บ
เสื้อผ้า) ณ ที่ท าการสตรีบ้านคลองต าบล และการเข้าร่วมอบรมการถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูป โครงการ
ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ส านักงานเกษตรจังหวัด 

 (๒) ส่งเสริมการช่วยเหลือด้านสาธารณะประโยชน์  กลุ่มสตรีบ้านคลองต าบลมีการ
ช่วยเหลือสังคม หรือคืนก าไรให้กับสังคม  โดยการบริจาคเงินให้เด็กก าพร้าในหมู่บ้าน การบริจาคพัดลมให้
ผู้สูงอายุในหมู่บ้าน การบริจาคของขวัญให้เด็กนักเรียนตาดีการ  การท าขนมแจกเด็ก ๆ ในงานวันเด็ก และ
การบริจาคของให้กับมัสยิดในหมู่บ้าน  

 (๓) ส่งเสริมการเป็นจิตอาสา กลุ่มสตรีบ้านคลองต าบลรวมตัวกันช่วยเหลือผู้สูงอายุ              
และผู้พิการ  ตัดเย็บเสื้อผ้าให้แก่สตรีที่ด้อยโอกาสในหมู่บ้าน โดยไม่หวังผลตอบแทน  

๕. ผลที่เกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์) 
 
การด าเนินงานของกลุ่มสตรีบ้านคลองต าบล ก่อให้เกิดผล คือ สตรีบ้านคลองต าบลมีงานท าจากการ

ว่างงานหรือเวลาว่างจากการกรีดยาง เป็นการหารายได้เสริมอีกทางหนึ่งด้วยให้สมาชิกรู้จักการท างาน                
เป็นทีม และยังการเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตขนมพ้ืนบ้านได้หลากหลายประเภท โดยใช้องค์ความรู้ของ
คนในชุมชน รักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาด้านการท าขนมพ้ืนบ้านให้คงอยู่กับคนในชุมชนต าบลบาละ ประกอบกับการ
ใช้การรวมกลุ่มเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นในชุมชนท้องถิ่นโดยให้สตรี แม่บ้านและผู้สูงอายุในชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมมากขึ้น  กลุ่มสตรีบ้านคลองต าบลยังมีจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และยังไปร่วม
แจกเงินซากาด (เงินบริจาค) ให้แก่ผู้ยากจนในต าบลบาละ   

๖. ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
 

 ๖.๑ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาศักยภาพ 
   (๑) ผลต่อกลุ่มประชากรเป้าหมาย พบว่า ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จ านวน ๘๑๗ คน ผู้ป่วยสูงอายุ
ป่วยติดเตียง ๒ คน ผู้พิการจ านวน ๒๕๔ คน ผู้ป่วยระยะสุดท้าย จ านวน  ๐ คน และผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วย
โรคเรื้อรัง ๓๙๗ คน 
   (๒) ผลต่อหน่วยงาน องค์กรชุมชน  พบว่า รพ.สต.ต าบลบาละ และ องค์การบริหารส่วน
ต าบล   บาละ มีการสร้างเครือข่ายด้านสุขภาพ โดยร่วมมือกับกลุ่มสตรีบ้านคลองต าบลในการดูแลสุขภาพ
และช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ป่วยระยะสุดท้ายและผู้ด้อยโอกาส โดยมีกิจกรรมที่
ส าคัญคือการตรวจเยี่ยมบ้าน โดยสอบถามและให้ก าลังใจ และมอบขนมจากที่ผลิตโดยทางกลุ่มมอบให้ 
   (๓) ผลต่อชุมชน พบว่า ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ป่วยระยะสุดท้ายและ
ผู้ด้อยโอกาส มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม และอยู่ร่วมกับชุมชนได้
อย่างปกติ  



๗ 

 

(๖.๒) ผลที่เกิดขึ้นจากการวิธีการจัดสวัสดิการเพื่อการดูแลสมาชิกในกลุ่มสตรีบ้านคลองต าบล 

   (๑) ผลต่อกลุ่มประชากรเป้าหมาย พบว่า มีการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกในกลุ่มสตรีบ้าน
คลองต าบลในกรณีที่เจ็บป่วย ได้แก่ สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล การเข้าเย่ียมบ้านของสมาชิกที่เจ็บป่วย 

  (๒) ผลต่อหน่วยงาน องค์กรชุมชน  พบว่า มีมาตรฐาน แนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการ
ปฏิบัติงาน  

  (๓) ผลต่อชุมชน  พบว่า คุณภาพการบริการ ประชาชนใช้และเข้าถึงบริการ การมีส่วนร่วม
จากหลายฝ่ายในการพัฒนางาน  

(๖.๓) ผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีบ้านคลองต าบล 

   (๑) ผลต่อกลุ่มประชากรเป้าหมาย พบว่า ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ป่วย
ระยะสุดท้ายและผู้ด้อยโอกาส ได้รับความรู้และทักษะ ในเรื่องของการท าขนมชนิดต่าง ๆ เน่ืองจากกลุ่มสตรีที่
ได้เข้าให้ความรู้ในการท าขนม  

   (๒) ผลต่อหน่วยงาน องค์กรชุมชน  พบว่า กลุ่มสตรีบ้านคลองต าบลมีศักยภาพในการ
พัฒนากลุ่ม และช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้บริการ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย และผู้ด้อยโอกาส 

   (๓) ผลต่อชุมชน พบว่า  พื้นที่มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วย      
ติดเตียง  ผู้บริการ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย และผู้ด้อยโอกาส 

(๖.๔) ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดท าฐานข้อมูล 

  (๑) ผลต่อกลุ่มประชากรเป้าหมาย  พบว่า คนช่วยเหลือดูแล ได้รับการติดตาม ดูแล 
สนับสนุนการด าเนินชีวิตประจ าวัน  สตรีในหมู่บ้านที่มีความสนใจได้รับการส่งเสริมอาชีพ  

  - การจัดสวัสดิการ โดยสตรีคลองต าบลมีสวัสดิการด้านการช่วยเหลือคนในกลุ่ม  โดยหัก
จากก าไรที่ได้มาเป็นเงินสวัสดิการให้แก่คนในกลุ่ม  

  - การช่วยเหลือชาวบ้าน กลุ่มสตรีบ้านคลองต าบลที่มีความสนใจทางด้านการท าขนม การ
ตัดเย็บเสื้อผ้า ได้รับการส่งเสริมอาชีพ และกลุ่มสตรีบ้านคลองต าบลยังมีการช่วยเหลือชาวบ้านโดยการรับซื้อ
ผลผลิตจากชาวบ้านโดยตรง เช่น กล้วย มันเทศ เป็นต้น เพ่ือช่วยเหลือชาวบ้าน หรือผู้ด้อยโอกาส 

   (๒) ผลต่อหน่วยงาน องค์กรชุมชน  พบว่า รพ.สต.ต าบลบาละ และ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบาละ และกลุ่มสตรีบ้านคลองต าบล มีฐานข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ 
ผู้ป่วยระยะสุดท้ายและผู้ด้อยโอกาสที่ถูกต้อง น ามาใช้ประกอบการวางแผนการดูแล ช่วยเหลือและการรักษา 
ท าให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการรักษาที่ถูกต้อง รวดเร็ว  

   (๓) ผลต่อชุมชน พบว่า มีฐานข้อมูลชุมชนมีความชัดเจนมากขึ้น สามารถตรวจสอบและ
ค้นหาข้อมูล เม่ือต้องการใช่งานอย่างง่าย 

(๖.๕) ผลที่เกิดขึ้นจากการปรับสภาพแวดล้อมที่บ้านและชุมชนเพื่อเอื้อต่อการดูแลและช่วยเหลือ
กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ เช่น คนยากจน คนด้อยโอกาส และ ผู้พิการ เป็นต้น 



๘ 

 

(๑) ผลต่อกลุ่มประชากรเป้าหมาย พบว่า การปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุ จ านวนทั้งสิ้น ๓๓ หลังคา
เรือน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบาละร่วมกับส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การปรับ
สภาพบ้านผู้ด้วยโอกาส จ านวน ๒๒ หลังคาเรือน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบาละร่วมกับศูนย์คุ้มครองคน
ไร้ที่พึ่ง นิคมพัฒนากือลอง โดยการปรับสภาพบ้าน การปรับสภาพบ้านผู้พิการ จ านวน ๑๑ หลังคาเรือน โดย
องค์การบริหารส่วนต าบลบาละร่วมกับส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  รวมจ านวนทังสิ้น 
๖๖ หลังคาเรือน (จากปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๒) ซึ่งการปรับสภาพบ้านในแต่ละครั้งกลุ่มสตรีบ้านคลองต าบลได้เข้า
ร่วมในการช่วยเหลือโดยการท ากับข้าว ท าขนมแจก ให้กับทหารและผู้ที่มาช่วยงานในการปรับสภาพบ้าน 

(๒) ผลต่อหน่วยงาน องค์กรชุมชน  พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลบาละ รพ.สต.ต าบลบาละ และ
องค์กรอื่น ๆ มีข้อมูลของคนยากจน คนด้อยโอกาส และ ผู้พิการ ในการเข้าช่วยเหลือในกรณีต่อไป   

(๓) ผลต่อชุมชน พบว่า ภายในชุมชน ประชากรส่วนใหญ่ใหค้วามร่วมมือในการช่วยเหลือคนยากจน 
คนด้อยโอกาส และ ผู้พิการ และมีฐานข้อมูลในการเข้าช่วยเหลือ 

 


