
แบบที่ ๑ 
รายงานผลการด าเนินงาน บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน 

ร่วมกับฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม กระทรวงมหาดไทย และ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ตามบทบาทหน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลดอนหว่าน  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 
ประจ าเดือน ......กุมภาพันธ์ – มีนาคม...2566...  

หัวข้อ ผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค 
1. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นอ ำเภอ (สถอ.) ประสำนควำมร่วมมือกับส ำนักงำนพัฒนำ

ชุมชนอ ำเภอ เพ่ือด ำเนินกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้กับเจ้ำหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.)  
ในกำรเพิ่มทักษะกำรพัฒนำกสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นำ” และกำร
สร้ำงและพัฒนำพ้ืนที่ต้นแบบในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตตำมหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “เขต
พัฒนำเศรษฐกิจพอเพียง”  
1.1 สถอ. ร่วมกับส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอ จัดฝึกอบรมให้ควำมรู้กับเจ้ำหน้ำที่ อปท.  
เพ่ือเพ่ิมทักษะกำรพัฒนำกสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นำ”  
 
 
1.2 อปท. น ำองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรฝึกอบรม หรือประสำนควำมร่วมมือจำกวัดหรือหน่วยงำน
ภำยนอก น ำไปขยำยผลจัดฝึกอบรมให้ควำมรู้กับประชำชนในพ้ืนที่ ตลอดจนกำรสร้ำงและพัฒนำ
พ้ืนที่ต้นแบบเพ่ือเป็นแหล่งกำรเรียนรู้กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน เช่น แหล่งกำรเรียนรู้กำร
พัฒนำกสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นำ” แหล่งกำรเรียนรู้กำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตตำมหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “เขตพัฒนำเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นต้น  
 
 
 
1.3 อปท. ประสำนควำมร่วมมือกับวัดในกำรช่วยเหลือสงเครำะห์พุทธศำสนิกชนให้มีขวัญ
ก ำลังใจในกำรพัฒนำกสิกรรมสู่เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นำ” เพ่ือสร้ำงคุณภำพชีวิตของ
ประชำชนให้มีควำมสุขอย่ำงยั่งยืนด้วยหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เช่น สนับสนุนคณะสงฆ์ใน
กำรเข้ำไปเผยแผ่พระธรรมค ำสอนให้แก่ประชำชนในพื้นท่ี 
 
 

1) ผลกำรจัดฝึกอบรมของ สถอ. 
    - อปท. ที่เข้ำอบรม.........1.......แห่ง 
    - บุคลำกร อปท. ที่เข้ำอบรม... 2....คน 
 
1) ผลกำรจัดฝึกอบรม/ขยำยผลของ 
อปท. 
    - อปท. ที่จัดอบรมแล้ว....1......แห่ง 
    - ครัวเรือนที่เข้ำอบรม........ครัวเรือน          
    - ประชำชนที่เข้ำอบรม ......20......คน 
2) กำรสร้ำงพ้ืนที่ต้นแบบ/แหล่งกำร
เรียนรู้ 
    - อปท. ด ำเนินกำรแล้ว........1.......แห่ง         
    - พ้ืนที่ต้นแบบ/แหล่งกำรเรียนรู้..-...
แห่ง 
 
1) อปท. ประสำนควำมร่วมมือกับวัด  
    - อปท. ที่ด ำเนินกำร......1..........แห่ง         
    - วัดทีร่่วมด ำเนินกำร......1...........วัด 
      (โปรดระบุรำยละเอียดลงในแบบที่ 2) 

 



หัวข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค 

2. อปท. ประชำสัมพันธ์กำรลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือฯ ให้วัดทุกแห่งในพ้ืนที่ทรำบ  
และพร้อมให้กำรสนับสนุนวัดในพ้ืนที่ หรือไม่ อย่ำงไร  

1) กำรด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ 
    - อปท. ที่ด ำเนินกำรแล้ว......1.....แห่ง 
    - วัดที่รับทรำบแล้ว.....1........วัด 
2) อปท. พร้อมให้กำรสนับสนุนวัดใน
พ้ืนที่ 
    - อปท. ทั้งหมด.............-..............แห่ง         
    - อปท. มีควำมพร้อม..........-.........แห่ง 
    - อปท. ยังไม่พร้อม............-...........แห่ง 
    - อปท. มีจับคู่แล้ว..............-.......แห่ง 
    (โปรดระบุรำยละเอียดลงในแบบที่ 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. อปท. ร่วมกับวัดและภำคีเครือข่ำยในพ้ืนที่ หำรือถึงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกันในกำรขับเคลื่อน 
กำรด ำเนินงำนภำยใต้บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือฯ และบูรณำกำรให้ควำมช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำ
ให้กับประชำชนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ให้มีควำมสุขอย่ำงยั่งยืน และเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยใช้กลไก

ศูนย์ช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1) อปท. จับคู่กับวัด เพ่ือด ำเนินงำนใน
ด้ำนกำรสำธำรณสงเครำะห์ 
    - อปท. ที่จับคู่แล้ว..........1........แห่ง         
    - วัดที่ร่วมจับคู่.................1............วัด 
    - ภำคีเครือข่ำย................................
แห่ง 
2) แผนกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 
    - จ ำนวนแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ... 
     (โปรดระบุรำยละเอียดลงในแบบที่ 2) 

 
 
 

 



หัวข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค 

4. อปท. ให้กำรสนับสนุนภำรกิจในกำรช่วยเหลือด้ำนสำธำรณภัยทั่วไปร่วมกับวัดในพ้ืนที่ 1) กำรช่วยเหลือด้ำนสำธำรณภัย 
    - อปท. ที่ด ำเนินกำร.........-...........แห่ง 
    - วัดที่ร่วมด ำเนินกำร........-...........วัด 
    - จ ำนวนแผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม…… 
    (โปรดระบุรำยละเอียดลงในแบบที่ 2) 

 

5. ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เพ่ิมเติม) 
 
 

  

หมายเหตุ  : ขอให้ สถอ. สรุปผลกำรด ำเนินงำนของ อปท. รำยงำนให้ สถจ. ภำยในวันที่ ๒๘  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งไฟล์แบบรำยงำนข้อมูลส่งให้ สถจ.
ผ่ำนทำง E-mail : wanpen_me98@hotmail.com อีกช่องทำงหนึ่งด้วย 

 

      (ลงชื่อ)      ชวลิต   ศรีสำรคำม 
       (นำยชวลิต   ศรีสำรคำม) 
    ต ำแหน่ง  รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนหว่ำน         
รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำศำสนำวัฒนธรรม 
 ผู้รำยงำน 

              ลงวันที่ ....27...กมุภำพันธ์..2566…. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



แบบที่ 2 
 

รายงานผลการด าเนินงาน (ข้อมูล) บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน 
ร่วมกับฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม กระทรวงมหาดไทย และ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ตามบทบาทหน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน 
อ าเภอ /อปท....องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหว่าน 
ประจ าเดือน ......กุมภาพันธ์ – มีนาคม...2566...  

หัวข้อ 
 

รายช่ือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่ด าเนินงาน 

รายช่ือวัด 
ที่ด าเนินงาน 

 

แผนงาน/โครงการ 
/กิจกรรมที่ด าเนินงาน

ร่วมกัน 
1. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นอ ำเภอ (สถอ.) ประสำนควำมร่วมมือกับ

ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอ เพ่ือด ำเนินกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้กับเจ้ำหน้ำที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ฯ 
 
1.3 อปท. ประสำนควำมร่วมมือกับวัดในกำรช่วยเหลือสงเครำะห์พุทธศำสนิกชน
ให้มีขวัญก ำลังใจในกำรพัฒนำกสิกรรมสู่เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา” 
เพ่ือสร้ำงคุณภำพชีวิตของประชำชนให้มีควำมสุขอย่ำงยั ่งยืนด้วยหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น สนับสนุนคณะสงฆ์ในกำรเข้ำไปเผยแผ่พระธรรมค ำสอน
ให้แก่ประชำชนในพื้นท่ี 

 
 
 
๑. อปท.ดอนหว่ำน.. 
๒. อปท. ......-........... 
๓. อปท. ......-......... 

 
 
 
๑. วัดโพธิ์ศรีจินำรำม 
๒. วัดวัดศรีบุญเรือง 
3.วัด.......................  

1.โครงกำรเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-กิจกรรมเตรียม
ประสบกำรณ์ บูรณำกำร
เรียนรู้เพื่อเสริมสร้ำง
คุณลักษณะอยู่อย่ำง
พอเพียง 
- กิจกรรมกำรปลูกพืชผัก
สวนครัวในหมู่บ้ำน 
โรงเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
และวัด 

2. อปท. พร้อมให้กำรสนับสนุนวัดในพ้ืนที่ และด ำเนินกำรจับคู่ร่วมกับวัดสาธารณ
สงเคราะห์เรียบร้อยแล้ว 

๑. อปท..ดอนหว่ำน.. 
๒. อปท. ......-........... 
๓. อปท. ......-......... 

๑. ๑. วัดโพธิ์ศรีจินำรำม 
๒. วัด..........-...........  
3. วัด..........-...........  
 

1.โครงกำรเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2................-....................... 
3................-..................... 

3. อปท. ร่วมกับวัดและภำคีเครือข่ำยในพ้ืนที่ หำรือถึงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกันใน
กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนภำยใต้บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือฯและบูรณำกำรให้
ควำมช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำให้กับประชำชนอย่ำงมีประสิทธิภำพให้มีควำมสุข
อย่ำงยั่งยืน และเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยใช้กลไกศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. อปท..ดอนหว่ำน.. 
๒. อปท. ......-........... 
๓. อปท. ......-......... 

๑. วัดโพธิ์ศรีจินำรำม 
๒. วัด..........-...........  
3. วัด..........-...........  

1.โครงกำรเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2................-................... 
3...............-..................... 



4. อปท. ให้กำรสนับสนุนภำรกิจในกำรช่วยเหลือด้านสาธารณภัยทั่วไปร่วมกับวัด 
ในพ้ืนที่ 

๑. อปท.ดอนหว่ำน.. 
๒. อปท. ......-........... 
๓. อปท. ......-......... 

๑. ๑. วัดโพธิ์ศรีจินำรำม 
๒. วัด..........-...........  
3. วัด..........-........... 

1.โครงกำรเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2......................................... 
3......................................... 
 

 
หมายเหตุ  : ขอให้ สถอ. สรุปผลกำรด ำเนินงำนของ อปท. รำยงำนให้ สถจ. ทรำบภำยในวันที่ ๒๘  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งไฟล์แบบรำยงำนข้อมูลส่งให้ 

สถจ.ผ่ำนทำง E-mail : wanpen_me98@hotmail.com อีกช่องทำงหนึ่งด้วย      
 
 
 

       
      (ลงชื่อ)       ชวลิต   ศรสีำรคำม 
                     (นำยชวลิต   ศรีสำรคำม) 
ต ำแหน่ง  รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนหว่ำนรักษำ    
รำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำศำสนำวัฒนธรรม 
 ผู้รำยงำน 

              ลงวันที่ ....27...กมุภำพันธ์..2566…. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ภาพกิจกรรมการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
 

      
 

        
 

 

 

 



 

รายชื่อประชุมเพ่ิมทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบ เศรษฐกิจพอเพียง  

รูปแบบ “โคก หนอง นา”  

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหว่าน ต าบลดอนหว่าน อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ– สกุล ต ำแหน่ง หมำยเลข 

1. นำยทรงฤทธิ์    อะโน นำยกอบต.ดอนหว่ำน  
2. นำยอภิชำต    คงแสนค ำ รองนำยก อบต.ดอนหว่ำน  
3. นำงอัมรำ    เดชบุรัมย์ รองนำยก อบต.ดอนหว่ำน  
4. นำยรันด์ดร   คงแสนค ำ เลขำนำยก อบต.ดอนหว่ำน  
5. นำยพิชัย   บุญดำรำช ปลัดอบต.ดอนหว่ำน  
6. นำยชวลิต    ศรีสำรคำม  รองปลัด อบต.ดอนหว่ำน  
7. นำงสำวธนิดำ   เข็มบุปผำ นักวิชำกำรศึกษำ  
8. นำงสำวยุพิน   พำโคกทม เจ้ำพนักงำนธุรกำร  
9. นำงมณีวัลย์    เหมำะเป็นดี ครู คศ.2  

10. นำงตันหยง    คงแสนค ำ ครู คศ.2  
11. นำงสำวชมพูนุช   ทองโกย ครูผู้ดูแลเด็ก  
12. นำงจันทร์ดำ   ไชยชรำแสง ครูผู้ดูแลเด็ก  
13. น.ส.อรอนงค์   คงถำวร ผู้ปกครอง  
14. น.ส.รัตนำพร   นนท์ศรีรำช ผู้ปกครอง  
15. น.ส.พัชรี   ชัยประดิษฐ์ ผู้ปกครอง  
16. นำยคนำธิป  รำมโคตร ผู้ปกครอง  
17. น.ส. ชนันพร   เกตุมำลำ ผู้ปกครอง  
18. นำยภูธเนศ   เดชบุรัมย์ ผู้ปกครอง  
19. น.ส.จิดำภำ    นนทะค ำจันทร์ ผู้ปกครอง  
20. น.ส. สุดำรัตน์  แสนบุดดำ ผู้ปกครอง  
21. นำงพรนภำ    แพนดร ผู้ปกครอง  
22. น.ส.กรรณิกำร์   จันธิรำช ผู้ปกครอง  
23. น.ส.สุพัตรำ   พันธิสำรคำม ผู้ปกครอง  

 



 
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ– สกุล ต ำแหน่ง หมำยเลข 

24. น.ส. นุศรำ    ท้วงสุข ผู้ปกครอง  
25. น.ส.ปิยพร   ยุพิน ผู้ปกครอง  
26. น.ส.สำยรุ้ง   นำรีจันทร์ ผู้ปกครอง  
27. น.ส.พำวิตรี  เกิดแก้ว ผู้ปกครอง  
28. น.ส.วฤณี    หำนำม ผู้ปกครอง  
29. น.ส.ปิยพร  อ ำพำพล ผู้ปกครอง  
30. นำงกรรณิศำ   เสสนนท์ ผู้ปกครอง  
31. นำยวิมล  ต่วนเครือ ผู้ปกครอง  
32. นำยบัญชำ   ใบบ้ง ผู้ปกครอง  
33. น.ส.รัตน์ชำ   ภักดีศรี ผู้ปกครอง  
34. น.ส. ประนอม   โสภำ ผู้ปกครอง  

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 
 

 

 

 


