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นายสมพร อินทสาลี ภูมลิําเนาเดิมอยู อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เกิดวนัที่ ๒๔ เมษายน 
๒๕๑๕ อาํเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบรุี เมื่ออายุได ๑๒ ปไดยายตามครอบครวัไปอยู 
อาํเภอทองผาภูมิ จงัหวดักาญจนบรุี จบการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 หลังจากจบ
การศึกษามารดาไดเสยีชีวิต บดิามีครอบครวัใหม ตนเองจงึตัดสินใจออกจากบานและ
มาประกอบอาชีพรับจางอยูที่ อาํเภอสวนผึง้ และสมรสกับนางวิเชยีร ศรัทธาผล    
โดยยดึอาชีพรบัจาง มีรายได/เดอืน ประมาณ ๖,๐๐๐ - ๗,๐๐๐ บาท ซึง่รายได
ดงักลาวไมเพียงพอกับคาใชจาย เนือ่งจากมีบุตรหลายคนจงึไปรับจางขับรถบรรทุก
เรือ่ยมา จนกระทัง่ในป พ.ศ. ๒๕๔๗ จาก ภาวะวกิฤติดานเศรษฐกิจจงึเปนเหตุให 
นายสมพร อินทรสาลี ตกงานและถูกเลิกจางจงึไดเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิมและไปพัก
อาศัยอยูกบัปา โดยใชเลาไกของปาที่ไมไดเลี้ยงไกเปนที่พักอาศัยชัว่คราว และยดึอาชีพ
รับจางทัว่ไป จากพื้นฐานอุปนิสยัของนายสมพร อินทรสาลี ซึ่งเปนคนขยันขนัแขง็
และมีจิตอาสาทําใหเขาไดมีสวนรวมกิจกรรมสาธารณะสขุภายในชุมชนหมูบาน  และ
สนใจเขามาเรยีนรูการประกอบอาชีพดานการเกษตร



ประวัติประวัติ  //  ความเปนมาความเปนมา  
ภายใตกรอบการดาํเนนิงานโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพยีงชุมชน ป พ.ศ. ๒๕๔๘ และไดรบัการคดัเลือกเปนตัวแทน
เกษตรกรของอาํเภอจอมบงึซึง่มคีวามรู ๕ ดาน คือ
๑ ความรูดานเกษตร
๒ ความรูการปลกูพืชเลี้ยงสัตว
๓ ความรูดานการประมง
๔ ความรูดานการอนุรักษดินและน้ํา
๕ ความรูดานการบันทกึบญัชีครัวเรือน/ฟารม

ตอมานายสมพร อินทรสาลไีดเขารับการอบรมเปนอาสาสมัครเกษตรดานบญัชี (ครูบัญชีอาสา) ของสํานักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณราชบุรีและทําหนาที่สอนการทําบญัชีรับ – จายในครัวเรือนใหแกเกษตรกร บคุคลทัว่ไปในหมูบาน
และชุมชนใกลเคียง ทาํใหรูจกัการบันทกึบญัชีเพื่อนําขอมูลทางบัญชีไปใชในชีวิตประจําวัน เกษตรกรทีท่าํบัญชีสามารถ
ลดรายจายทีฟุ่มเฟอย และรูตนทุนจากการประกอบอาชีพ 



ความคดิริเริ่มความคดิริเริ่ม  และความพยายามฝนฝาอุปสรรคและความพยายามฝนฝาอุปสรรค
ความพยายามฟนฝาอปุสรรคในการสรางผลงานในดานบัญชีความพยายามฟนฝาอปุสรรคในการสรางผลงานในดานบัญชี

- รวมกลุมสมาชกิเพื่อรวมกันทําบัญชี
หลังจากที่นายสมพร อินทรสาลี ผานการอบรมทั้ง ๒ หลักสูตรแลว นําความรูที่ไดรับมาชักชวนเกษตรกรในหมูบาน
หมูที่ ๑๑ ตําบลหนองกระทุมจํานวน ๗ คนที่ผานการอบรมในศูนยเรยีนรูฯ มาทําการปลูกผักและเพาะเห็ดควบคูกับ
การทําบัญชคีรัวเรือนทําใหมรีายไดเพิ่มขึ้นและลดรายจายลงได ตอมานายสมพร อินทรสาลี ไดชักจูงคนในหมูบาน 

ซึ่งนยิมปลูกพืชเชิงเดี่ยว คือปลูกพืชชนิดเดียวไดแก ออย มันสาํปะหลังซึ่งพืชที่มรีะยะการเก็บเกีย่วผลผลิต ๖ – ๗ เดือน 
โดยชวงระยะเวลารอผลผลิตเกษตรกรไมมรีายได นายสมพร อินทรสาลี แนะนําใหเกษตรกรแบงพื้นที่ที่มีอยู มาปลูกผัก
และเพาะเห็ดควบคูกับการทําบัญชี โดยเกษตรกรตองลงบัญชทีุกคน ทําใหรูวาทุกครัวเรือนมรีายไดเพิ่มขึ้นเดือนละ
ประมาณ ๔,๐๐๐ บาทและมีสมาชกิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเปนจํานวน ๒๕ คน นายสมพรจึงไดทําการขอจดทะเบียนเปน 
กลุมวสิาหกจิชมุชนปลูกผักปลอดสารพิษบานหนองกระทุมในป พ.ศ. ๒๕๕๑ ปจจุบันมสีมาชิก ๓๕ คน โดยมี
นายสมพร อินทรสาลี เปนประธานกลุมฯ จนถึงปจจุบัน
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ความพยายามฟนฝาอปุสรรคในการสรางผลงานในดานบัญชีความพยายามฟนฝาอปุสรรคในการสรางผลงานในดานบัญชี

- ใชบัญชีครัวเรือนเปนเครื่องมือในการบริหารงานวิสาหกิจชุมชน
ในระยะแรกสมาชกิวิสาหกิจฯไมมีเงนิทุนในการประกอบอาชีพ ปลูกผัก และเพาะเห็ด นายสมพรจึงไดเขียนโครงการ
ปลูกผักปลอดสารพิษบานหนองกระทุมเพื่อขอเงินสนับสนุนงบประมาณจาก SML ของหมูบานจนไดรับ
เงินอุดหนุนจํานวน ๘๗,๐๐๐ บาท และในปเดียวกันไดรับวงเงินกูจาก ธกส. จํานวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท อัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ ๖ ตอป โดยทางวิสาหกิจฯ กําหนดใหสมาชกิที่ประสงคกูเงินจากกลุมวิสาหกิจ ฯ จะตองมีสมดุบัญชี
ครัวเรือนเปนหลักฐานค้าํประกันการกูเงิน หากสมาชิกคนใดไมมีการลงบญัชรีับ – จายในครัวเรือน ก็จะไมมสีิทธิ
ในการขอกูเงินกับทางกลุมวสิาหกิจ ปรากฏวาปจจุบันสมาชกิลงบัญชีครบ ๑๐๐ % และสมาชิกทุกรายสามารถชําระหนี้ได
ไมมีหนี้สญู
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ความพยายามฟนฝาอปุสรรคในการสรางผลงานในดานบัญชีความพยายามฟนฝาอปุสรรคในการสรางผลงานในดานบัญชี

- เกษตรกรไมสนใจทําบัญชีจึงใชวิธีการแนะนําดานอาชพีกอนแลวตามดวยการทําบัญชีเพื่อวัดผล

นายสมพรไดเขาไปแนะนําใหกับ นางมณี ปูนชุ ซึ่งมีอาชีพทําไรออยประมาณ ๑๐๐ ไร มีฐานะการเงนิดีแตไมเห็นประโยชน
ของการทําบัญชีและไมทําบัญชี เพราะเห็นวาเปนเรื่องยุงยากประกอบกับนางมณี ปูนุช มีพื้นที่วางที่ไมไดทําการเพาะปลูก
ประมาณ ๔ ไร นายสมพร อินทรสาลี จึงแนะนําใหปลูกแตงกวา ถั่วฝกยาวควบคูไปกับการทําไรออย เนื่องจากไดผลผลิต
ในระยะสั้น ประมาณ ๔๕ – ๖๐ วัน แตตองมีการลงทุนปรับพื้นที่กอนทําการเพาะปลูก นายสมพร อินทรสาลี จึงแนะนํา
ใหทําบัญชีเพื่อจะไดรูตนทุนการประกอบอาชีพเพาะปลูกวาลงทุนไปเทาใดเมื่อมีผลผลติแลวสามารถรูกําไรหรือขาดทุน โดย
นายสมพร อินทรสาลีไดนําสมุดบัญชีของตนเองที่ทําแลวเห็นประโยชนและเห็นผลใหกับนางมณี ปูนุชไดดูทําใหเกิดความสนใจ
จึงไดทําบัญชีควบคูกับการเพาะปลูกพืชระยะสั้น ปจจุบันนางมณี ปูนุช ไดทราบถึงรายรับ รายจาย ตนทุนที่แทจริง 
และยังสามารถรูถงึรายจายที่ฟุมเฟอย สามารถลดคาใชจายที่ไมกอใหเกิดประโยชนออกได ทําใหมีเงินออมเพิ่มขึ้น
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ความพยายามฟนฝาอปุสรรคในการสรางผลงานในดานบัญชีความพยายามฟนฝาอปุสรรคในการสรางผลงานในดานบัญชี

- ติดตามบัญชีครัวเรือนถึงบานเกษตรอยางสม่ําเสมอ
นายสมพร อินทรสาลีไดแวะเยี่ยมเยยีน ติดตามการจัดทําบัญชีครัวเรือนและการประกอบอาชีพดานเกษตรถึงบานของเกษตรกร
ในหมูบานหนองกระทุมและหมูบานใกลเคยีงอยางสม่ําเสมอ วามีการลงบัญชีครัวเรือนและประกอบอาชีพไดอยางถูกตองหรือ
ไมมีปญหาอยางไร ไดแนะนําและชวยแกไขใหทําไดอยางถูกตอง ผลจากการกระทําดังกลาวทําใหเกษตรกรสามารถลงบัญชีได
และนําไปใชประโยชนในการวางแผนการประกอบอาชีพไดทุกครัวเรือน ทําใหครอบครัวมรีายไดเพิ่มขึ้น สามารถลดตนทุน
และรายจายในครัวเรือนลงไดเปนผลใหมชีีวิตความเปนอยูในครอบครัวดีขึ้น
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สรางเครือขายองคความรูดานบัญชีครัวเรือนสรางเครือขายองคความรูดานบัญชีครัวเรือน

- ขยายกลุมวิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้นไปยังหมูบานขางเคียง 
นายสมพร อินทรสาลี ไดจัดตั้งกลุมวิสาหกิจปลูกผักปลอดสารพิษบานหนองกระทุม ไดเปนผลสําเร็จมีความเปนอยู
ดีขึ้น ทําใหชาวบานในหมูบานขางเคยีงเกิดความสนใจ จึงขอความรวมมือจากนายสมพร  อินทรสาลี
ไหเขาไปแนะนํากับชาวบานหมูที่ ๑๒ หมูบานดงไผ วาทําอยางไรถึงประสบผลสําเรจ็ นายสมพร  อินทรสาลี
ไดนําการใชชีวิตของคนในหมูบานหนองกระทุม และการบริหารกลุมวิสาหกิจของตน ดวยบัญชีครัวเรือน
ทําใหครอบครัวมรีายไดเพิ่มขึ้นประมาณเดือนละ  ๔,๐๐๐ – ๖,๐๐๐ บาท สมาชิกหมูที่ ๑๒ บานดงไผ
สนใจจึงมกีารรวมกลุมสมาชิกเพาะเห็ดขึ้นและไดจดทะเบียนเปนกลุมวิสาหกิจชมุชนปลูกเห็ดปลอดสารพิษโดย

มีนายสมพร อินทรสาลี เปนที่ปรึกษาซึ่งในปจจุบันมสีมาชิกจาํนวน ๓๕ คน ซึ่งการบริหารงานของวิสาหกิจ
ชมุชนฯ ใชบัญชคีรัวเรือนเปนเครื่องมือในการบรหิารงานทําใหการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจฯ 
ประสบความสําเร็จเปนอยางดี
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สรางเครือขายองคความรูดานบัญชีครัวเรือนสรางเครือขายองคความรูดานบัญชีครัวเรือน

- สรางเครือขายครูบัญชีอาสาใหครบทุกตําบลในอําเภอจอมบึง
นายสมพรไดนําความรูในการทําบัญชรีับ - จายในครัวเรือนและบัญชีตนทุนประกอบอาชีพ ความสําเร็จของตนเอง
และชาวบานในหมูบานหนองกระทุม หมูบานดงไผ ไปถายทอดใหกับบุคคลในอีก ๕ ตําบล เพื่อทําหนาที่
ครูบญัชีอาสา และขยายเครือขายสูชาวบานในตําบล สมาชิกกองทุนหมูบาน ไดแก

- ตําบลจอมบึง นายอุบล เยือกเย็น  นําไปขยายผลไปสูสมาชกิในตําบล จํานวน ๒๐ ราย 
- ตําบลรางบัว นางแดง บัวบุญเลิศ นําไปขยายผลไปสูสมาชกิในตําบลและนักเรยีนในโรงเรยีน จํานวน ๕๐ ราย
- ตําบลปากชอง นายอํานวย กองแกว นําไปขยายผลไปสูสมาชิกในตําบล จํานวน ๕๐ ราย
- ตําบลแกมอน นางไพริน แกนจันทร นําไปขยายผลไปสูสมาชิกในตําบล จํานวน ๕๐ ราย
- ตําบลดานทับตะโก นางจรรยา ทองคํา นําไปขยายผลไปสูกองทุนหมูบาน จํานวน ๔๐ ราย



ความคดิริเริ่มความคดิริเริ่ม  และความพยายามฝนฝาอุปสรรคและความพยายามฝนฝาอุปสรรค

สรางเครือขายองคความรูดานบัญชีครัวเรือนสรางเครือขายองคความรูดานบัญชีครัวเรือน

เปนวิทยากรสรางเครือขายและขยายเครือขายในครูบัญชีโดยถายทอดเทคนิคการสรางครูบัญชีอาสาให

กับครูบัญชีอาสาที่จังหวัด กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร และราชบุรี



ความคดิริเริ่มความคดิริเริ่ม  และความพยายามฝนฝาอุปสรรคและความพยายามฝนฝาอุปสรรค
มีความคิดริเริ่มมีความคิดริเริ่ม  นําขอมูลทางบัญชีไปใชในการวางแผนประกอบอาชีพนําขอมูลทางบัญชีไปใชในการวางแผนประกอบอาชีพ

นายสมพร  อินทรสาล ีนําขอมูลจากการลงบญัชมีาวางแผนการเพาะปลูกผักปลอดสารพิษและเพาะเห็ดวาควรจะเริ่มเพาะปลูก
ในชวงไหนโดยเปรยีบเทียบ กําไรที่ไดในฤดูตางๆ ปรากฏวาไมควรปลูกผักในหนาหนาวเพราะรายไดที่ไดจากการเก็บเกีย่วไมคุม
กับคาใชจายในการประกอบอาชีพ จึงไดหันไปเลี้ยงสัตวแทน ซึ่งมรีายไดมากกวาการปลูกผักในฤดูหนาว เชน เลี้ยงหมู ไก เปด แทน

นางธนวรรณ  จันทรทร สมาชิกในหมูบานหนองกระทุมและไดรับความรูดานบัญชีจากนายสมพร อินทรสาลีใชขอมลูทางบัญชี
มาวางแผนในการประกอบอาชีพและลดตนทุนในการเพาะปลูก โดยนําขอมูลที่ไดบันทึกบัญชโีดยสม่ําเสมอมาดูจึงไดรูวา ตนทุนจากการ
ประกอบอาชีพที่คอนขางสูง เชน คาจางไถที่ หากจางไถที่ ๒ ปเศษ จะเสียคาจางจํานวน  ๔๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท สามารถซื้อ
รถไถไดจึงขอกูเงินจาก ธกส.มาจํานวนหนึ่งแสนบาทเศษมาซือ้รถไถ ปจจุบันนาง ธนวรรณ  จันทรทรไดชําระหนี้ ธกส.หมดสิ้นแลว

และมีรถไถเปนของตนเอง และบัญชีครัวเรือนยงัชวยใหครอบครัวนาง ธนวรรณ  จันทรทร ลดรายจายที่ฟุมเฟอย เชน สามีเคยทานเบียร
วันละ ๑ – ๒ ขวด ปจจุบันลดลงมา เหลือทานวันละ ๑ กระปอง ทําใหครอบครัวนางธนวรรณ   จันทรทร มีเงนิออมและสามารถ
ซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นได



ผลงานและความสําเร็จของผลงานผลงานและความสําเร็จของผลงาน

บันทึกบัญชอียางสม่ําเสมอบันทึกบัญชอียางสม่ําเสมอ  เปนปจจุบันสามารถแยกคาใชจายเปนปจจุบันสามารถแยกคาใชจาย  ในครัวเรอืนและตนทุนอาชีพไดอยางเปนระบบในครัวเรอืนและตนทุนอาชีพไดอยางเปนระบบ

- การบันทึกบัญชีอยางสม่ําเสมอ
นายสมพร อินทรสาลี เริม่ทําบัญชีในตอนแรกตั่งแตป พ.ศ. ๒๕๔๘ ระยะแรกทําไมจริงจังโดยทําบางหยุดบางและ มีปากเสยีง
กับภรรยาที่บานวาทําไปก็ไมไดอะไรยังไมเหน็ประโยชนของการทําบัญชี หลังจากไดรับการอบรมเปนครูบญัชอีาสาของสํานักงานตรวจ
บัญชสีหกรณราชบรุี จึงไดมีการทําบัญชีอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบันผลของการทําบัญชี ทําใหครอบครัวผาสุก ลดคาใชจายในครัวเรือน
ที่ไมจําเปนลงได มีเงินออมรวมทั้งรูตนทุนจากการประกอบอาชีพ สามารถนําขอมูลทางบัญชมีาคํานวณตนทุนกําไรและเปรียบเทียบ
วางแผนในการประกอบอาชีพไดเหมาะสมกับฤดูกาล เชน ควรจะปลูกพืชผักอะไรในชวงไหนใหไดผลผลิตสูง ควรเลีย้งสัตว
ชดเชยการปลูกผักในหนาหนาวแทน สวนเงนิที่ไดมาจากคาตอบแทนจากการเปนวิทยากรนํามาซื้อลูกวัว เมื่อเลี้ยงวัวจํานวนมากพอ
และมีกําไรจึงขายวัวเพื่อนําเงินซื้อที่ดินทําอาชีพเกษตรเพิ่มขึน้ แตอาชีพการเลี้ยงวัวยังดําเนินตอไป ปลาสุดไดขายวัว เพื่อมาซื้อ
รถบรรทุกเพื่อใชในการประกอบอาชพี



ผลงานและความสําเร็จของผลงานผลงานและความสําเร็จของผลงาน

สรางองคความรูสูการพฒันาคุณภาพชีวิตการเปนวิทยากรและการนําไปใสรางองคความรูสูการพฒันาคุณภาพชีวิตการเปนวิทยากรและการนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรมชประโยชนอยางเปนรูปธรรม

วิทยากรศนูยเรยีนรูเศรษฐกิจพอเพียง  อําเภอจอมบึง  จํานวน ๒๒๕ คน โดยใหความรูในการเกษตรแบบพอเพียง
และบัญชีครัวเรือน เชน การปลูกผักปลอดสารพิษ การเพาะเห็ดนางฟา เลี้ยงปลาดุก และการเลี้ยงหมูหลมุ 
ใหแกชมุชน และนักเรยีนโรงเรยีนตางๆเกษตรกรในศนูยเรยีนรูสามารถจัดทําบัญชีไดทุกราย และเกษตรกร
สามารถเพิ่มรายได ลดรายจายจากขอมูลในบัญชคีรวัเรือน
วิทยากรเรือ่งการจัดทําปุยหมักชีวภาพ ใหแกชาวบานในหมูบานตนเอง และขางเคียง
วิทยากรโรงเรยีนพิมลวทิย  จํานวน ๑๕๐ คน ใหไปถายทอดการทําบัญชีครัวเรือน และการประกอบอาชีพ
เห็ดนางฟาแกนักเรยีน และครู ซึ่งผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูที่ไดจากการทําบัญชีรับ-จาย ในครัวเรือน
ไปปรับใชในชีวิตประจําวันได

วิทยากรโรงเรยีนบานหนองตาเนิด จํานวน ๕๐ คน



ผลงานและความสําเร็จของผลงานผลงานและความสําเร็จของผลงาน

วิทยากร โรงเรยีนบานหนองกระทุม จํานวน ๓๐ คน
วิทยากร โรงเรยีนวัดอินทรวาส จํานวน ๕๐ คน ไปถายทอดการทําเห็ดครีมควบคูการบรรยายทําบัญชรีับ – จาย
ในครวัเรือนแกนักเรยีน และครซูึ่งผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูที่ไดจากการทําบัญชรีบั-จาย ในครัวเรือน
ไปปรับใชในชีวิตประจําวันได

ไดรับคัดเลือกจาก อบต. ใหเปนบุคคลที่ชวยงานสาธารณประโยชนและไมมีที่อยูอาศัยเปนรางวลัอุทิศตนดีเดนเพื่อสังคม
โดยทางราชการไดมอบบานเอื้ออาทรใหกบัครอบครัวนายสมพร อินทรสาลี  ๑ หลัง 
ไดรับคัดเลือกใหเปนเกษตรกรดีเดนสาขาบัญชฟีารม ระดับจังหวัดราชบรุี ป พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓

สรางองคความรูสูการพฒันาคุณภาพชีวิตสรางองคความรูสูการพฒันาคุณภาพชีวิต  การเปนวิทยากรและการนําไปใชประโยชนอยางเปนรปูธรรมการเปนวิทยากรและการนําไปใชประโยชนอยางเปนรปูธรรม



ผลงานและความสําเร็จของผลงานผลงานและความสําเร็จของผลงาน

 วิทยากรหลกัสูตรกลยุทธการบัญชีแกวิกฤติเศรษฐกิจครัวเรือน วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ บานโปงคอมเพล็คซ
อําเภอบานโปง จํานวน ๗๒๖ คน
วิทยากรหลักสูตรกลยทุธการบัญชแีกวิกฤติเศรษฐกิจครัวเรอืน วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 
๖๐ พรรษา ร.๙ อําเภอดําเนนิสะดวก จํานวน ๕๐๙ คน
วิทยากรหลักสูตรกลยทุธการบัญชแีกวิกฤติเศรษฐกิจครัวเรอืน วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ อาคารเอนกประสงค
ทาผาพัฒนา (ชมุชนดอนเสลา) อําเภอบานโปง จํานวน ๑,๕๖๔ คน
วิทยากรวทิยากรหนึ่งบัญชหีนึง่ความดีเพื่อพอหลวง  ณ อาคารเอนกประสงคทาผาพัฒนา (ชมุชนดอนเสลา) อําเภอบานโปง
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน ๑,๒๑๖ คน

สรางองคความรูสูการพฒันาคุณภาพชีวิตสรางองคความรูสูการพฒันาคุณภาพชีวิต  การเปนวิทยากรและการนําไปใชประโยชนอยางเปนรปูธรรมการเปนวิทยากรและการนําไปใชประโยชนอยางเปนรปูธรรม



ผลงานและความสําเร็จของผลงานผลงานและความสําเร็จของผลงาน

วิทยากรสอนทําน้ํายาลางจานควบคูกับดานการจัดทําบัญชีครวัเรือนใหแกเกษตรกร บานหนองกระทุม อําเภอจอมบึง 
จํานวน ๑๕ คน เพื่อใหเกษตรกรลดคาใชจายในครัวเรือน
วิทยากรการสรางเครือขายครูบัญชีอาสาใหกับครบูัญชีอาสากรุงเทพมหานคร  จํานวน ๓๕ คน
วิทยากรปลูกเห็ดปลอดสารพิษควบคูกับการจัดทําบัญชีครวัเรือนหมูบานดงไผ ตําบลจอมบึง จํานวน ๔๐ คน
วิทยากรสอนบัญชรีับ – จายในครวัเรือนใหกับสํานักงานเกษตรอําเภอจอมบึง (บานเบิกไพร) จํานวน ๒๐๐ คน
สอนบัญชคีรัวเรือนใหกับกลุมวสิาหกิจชมุชนรางบัว (บานหนองผีหลอก) ๑๕ คน
สอนบัญชคีรัวเรือนใหกับศูนยเรยีนรูฯ อําเภอบานคา จํานวน ๑๐๐ คน
สอนบัญชคีรัวเรือนใหกับศูนยการศึกษานอกโรงเรยีนอาํเภอจอมบึง จํานวน ๓๐ คน

สรางองคความรูสูการพฒันาคุณภาพชีวิตสรางองคความรูสูการพฒันาคุณภาพชีวิต  การเปนวิทยากรและการนําไปใชประโยชนอยางเปนรปูธรรมการเปนวิทยากรและการนําไปใชประโยชนอยางเปนรปูธรรม



ผลงานและความสําเร็จของผลงานผลงานและความสําเร็จของผลงาน

สมาชิกกลุมสมาชิกกลุม

• ปจจุบันมีสมาชิก จํานวน 
๓๕ ราย เปนการรวมใน
ลักษณะ  วิสาหกิจชุมชน 
จัดตั้งป ๒๕๕๐ ขึ้น
ทะเบยีนกลุมวิสาหกิจ

ชุมชนในป ๒๕๕๑

ผลการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษผลการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษ  บานหนองกระทุมบานหนองกระทุม

สินทรัพย        หนี้สนิและทุน
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ลูกหนี้เงินกู                                 ๘๘๙,๔๐๐ เงินอุดหนุน                            ๘๗,๐๐๐

รวมหนี้สิน                           ๙๒๔,๙๑๒  

ทุนเรือนหุน                              ๒,๗๐๐

ทุนสํารอง                           ๒,๔๐๐.๗๑

กําไร(ขาดทุน) สทุธิ           ๓,๘๗๗.๐๔

รวมสนิทรัพยหมุนเวียน       ๙๓๓,๘๘๗.๗๕  รวมทุน                             ๘,๙๗๗.๗๕

รวมสนิทรัพย          ๙๓๓,๘๘๗.๗๕  รวมหนี้สินและทนุ    ๙๓๓,๘๘๗.๗๕

สินทรัพย        หนี้สนิและทุน

เงินสด                                          ๔๔,๑๐๙            เจาหนี้เงินกู                          ๘๐๐,๐๐๐

เงินฝากธนาคาร                          ๓๗๘.๗๕           เงินรับฝาก                             ๓๗,๙๑๐

ลูกหนี้เงินกู                                 ๘๘๙,๔๐๐ เงินอุดหนุน                            ๘๗,๐๐๐

รวมหนี้สิน                           ๙๒๔,๙๑๒  

ทุนเรือนหุน                              ๒,๗๐๐

ทุนสํารอง                           ๒,๔๐๐.๗๑

กําไร(ขาดทุน) สทุธิ           ๓,๘๗๗.๐๔

รวมสนิทรัพยหมุนเวียน       ๙๓๓,๘๘๗.๗๕  รวมทุน                             ๘,๙๗๗.๗๕

รวมสนิทรัพย          ๙๓๓,๘๘๗.๗๕  รวมหนี้สินและทนุ    ๙๓๓,๘๘๗.๗๕

ขอมูลฐานะทางการเงินขอมูลฐานะทางการเงิน    ณณ    ๓๑๓๑    ธันวาคมธันวาคม    ๒๕๕๓๒๕๕๓

หมายเหตุหมายเหตุ  สมาชกิที่กูเงินจากกลุมวิสาหกิจมีสมุดบัญชีครัวเรือนเปนหลักฐานสมาชกิที่กูเงินจากกลุมวิสาหกิจมีสมุดบัญชีครัวเรือนเปนหลักฐานค้ําประกันการกูเงินทุกรายค้ําประกันการกูเงินทุกราย

ในรอบปที่ผานมาในรอบปที่ผานมา  สมาชกิทุกรายสามารถชาํระหนี้ไดครบไมมีหนี้สูญสมาชกิทุกรายสามารถชาํระหนี้ไดครบไมมีหนี้สูญ



ความเปนผูนําและการเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวมความเปนผูนําและการเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม

สนับสนนุและสอนการทําปุยน้ําชีวภาพโดยนําหอยเชอรีซ่ึ่งเปนศัตรูในนาขาวมาทําเปนปุยน้ํา

เพื่อแจกจายใหแกสมาชิก

สอนการทํา ปุยคอกใหแกสมาชิกโดยนํามูลสัตวและเศษพืชมาหมักเพื่อทําปุยหมักทาํใหลดตนทุน  
ทําน้ําหมักสมุนไพรไลแมลงเพื่อลดการใชสารเคมี 
สอนการทําน้ํายาลางจานใหกับสมาชิกสามารถลดคาใชจายในครัวเรือน

เปนตัวแทนของเกษตรกรในการประสานงานกับสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดราชบุรี

เปนประธานศูนยเรยีนรูเศรษฐกิจพอเพียงชมุชนหมูบานหนองกระทุม

เปนผูนําในการใหบริการผานโครงการตางๆโดยเชื่อมโยงความรูดานบัญชีตนทุนสูกลุมอาชีพและวิสาหกิจชุมชน



ความเปนผูนําและการเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวมความเปนผูนําและการเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม

อาสาสมัครเกษตรดานบัญชี (ครูบัญชีอาสา) เพื่อสอนบัญชรีับจายในครัวเรือนใหแกสมาชิกและบุคคล
ที่สนใจการทําบัญชรีับจายในครวัเรือน  และสอนบัญชีตนกลาเศรษฐกิจพอเพียงใหแกเด็กนักเรยีนโรงเรยีนตางๆ
ไดรับคัดเลือกเปนประธานกลุมเกษตรกรศนูยเรยีนรูเศรษฐกิจพอเพียงชมุชน ป พ.ศ.๒๕๕๐

ไดรับการคัดเลือกเปนประธานกลุมวิสาหกิจชมุชนปลูกผักปลอดสารพิษ บานหนองกระทุม ต.จอมบึง

อําเภอจอมบึง ป พ.ศ. ๒๕๕๑ – ถึงปจจุบัน
ไดรับคัดเลือกเปนประธาน อ.พ.ป.ร. ตําบลจอมบึง ในป พ.ศ. ๒๕๕๐

เปนตัวแทนของชุมชนในการประสานความรวมมือกับภาครัฐหรือเอกชน



ความเปนผูนําและการเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวมความเปนผูนําและการเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม

ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนศูนยเรยีนรูรวมจัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป พ.ศ.

(๒๕๕๒ -  ๒๕๕๕) สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ไดรับการคัดเลือกเปนคณะทํางานเพื่อขจัดความยากจนตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงจังหวัดราชบุรี 
(คจพ.กษ.จ) ระดับจังหวัด ป พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ไดรับคัดเลือกจาก อบต. ใหเปนบุคคลที่ชวยงานสาธารณประโยชนและไมมีที่อยูอาศัยเปนรางวลัผูอุทิศตนดีเดน
เพื่อสังคม โดยทางราชการไดมอบบานเอื้ออาทรใหกบัครอบครัวนายสมพร ๑ หลัง
ไดรับรางวัลผูนําอาสาพัฒนาชมุชนดีเดนระดับจังหวัดราชบุรี ป พ.ศ. ๒๕๕๑

ไดรับการคัดเลือกใหเปนเกษตรกรดีเดนสาขาบัญชีฟารม ระดับจังหวัด ป พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ป พ.ศ. ๒๕๕๓

เขียนโครงการขออาคารเอนกประสงคจากกรมสงเสรมิการเกษตร จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเปนสถานที่ตั้งโรงเรยีนครบูัญชี ระดับอําเภอจอมบึงและเปนศูนยถายทอดความรูแกเกษตรกรและเยาวชน

เปนตัวแทนของชุมชนในการประสานความรวมมือกับภาครัฐหรือเอกชน



การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ประชาสัมพันธประชาสัมพันธ  ปลูกจติสํานึกใหปลูกจติสํานึกให

ประชาชนอนุรกัษทรัพยากรประชาชนอนุรกัษทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

สนับสนุนและสอนการทําปุยหมักสนับสนุนและสอนการทําปุยหมัก      
ชีวภาพใหกับชาวบานที่สนใจเพือ่ชีวภาพใหกับชาวบานที่สนใจเพือ่

ลดคาใชจายในครัวเรือนลดคาใชจายในครัวเรือน

ประชาสมัพันธปลูกจิตสํานึกใหประชาชนอนรุกัษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สนับสนนุและสอนการทําปุยน้ําชีวภาพโดยนําหอยเชอรีซ่ึ่งเปน  

ศัตรูในนาขาวมาทําเปนปุยน้ําเพื่อแจกจายใหแกสมาชิก

สอนการทํา ปุยคอกใหแกสมาชิกโดยนํามูลสัตวและเศษพืชมาหมัก  

เพื่อทําปุยหมกัทําใหลดตนทุน  

ทําน้ําหมักสมุนไพรไลแมลงเพื่อลดการใชสารเคมี 

สอนการทําน้ํายาลางจานใหกับสมาชิกสามารถลดคาใชจายใน

ครัวเรือน

ลดมลภาวะเปนพิษทางดานกลิ่นใหแก ชมุชนโดยการรวบรวมมูล    

หมซูึ่งมกีลิ่นที่รนุแรงนําไปขายใหโรงงานผลติปุยที่กําแพงแสน    

จังหวัดนครปฐม เพื่อลดกลิ่นใหแกชมุชนและปองกันมลูหมูไหล  

ทวมแปลงผักของเกษตรกรขางเคียงและสรางรายไดจากการขายมลู 

หมูอีกดวย

ประยุกตอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือทําการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อการลดตนทนุการผลิต และมีเงินออม



ความภูมใิจและรางวัลแหงความสําเร็จความภูมใิจและรางวัลแหงความสําเร็จ

ไดรับคัดเลอืกจาก อบต. ใหเปนบุคคลที่ชวยงานสาธารณะประโยชน

และไมมีที่อยูอาศัย โดยทางราชการ ไดมอบบานเอื้ออาทรใหกับครอบครัว

นายสมพร ๑ หลัง 

ไดรับรางวัลผูนําอาสาพัฒนาชุมชนดีเดนระดับจังหวัดราชบุรี ป พ.ศ. ๒๕๕๑

ไดรับการคดัเลือกใหเปนเกษตรกรดเีดนสาขาบัญชีฟารม ระดับจังหวัด 

ป พ.ศ. ๒๕๕๓

อาสาสมัครเกษตรดานบญัชี (ครูบัญชีอาสา) เพื่อสอนบัญชรีบั – จายในครัวเรอืน

ใหแกสมาชิกและบคุคลที่สนใจการทําบัญชรีับ – จายในครัวเรอืน และสอนบัญชี

ตนกลาเศรษฐกิจพอเพียง ใหแกเด็กนักเรยีนโรงเรียนตางๆ

บานเอื้ออาทรที่ไดรับมอบจากบานเอื้ออาทรที่ไดรับมอบจาก  อบตอบต..



นายสมพร  อินทรสาล ี เปนบุคคลที่ไมมีทรัพยสินและมรดกเปนบุคคลเริ่มตน
จากศูนยโดยมีอุปนิสัยสวนตัว ขยันหมั่นเพียร มีความมานะ อดทน มุงมั่น 
บากบั่น ใฝหาความรู 
มีจิตอาสาเสียสละชวยเหลืองานดานสังคมไดนําความรูดานการประกอบอาชีพ

และการจัดทําบัญชีครัวเรือนมาใชในชีวิตประจําวัน  โดยใชบัญชีเปนเครื่องมือ
ในการดํารงชีวิตและวางแผนในการประกอบอาชีพ ทําใหครอบครัวประสบ
ความสําเร็จ  นายสมพร 
อินทรสาลีมีแนวคิดอยากใหคนในชุมชนของตนและหมูบานขางเคียงมีรายได

เพิ่มขึ้นและมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น จึงมีความพยายามที่จะถายทอดความรู
ดานการจัดทําบัญชีครัวเรือนและการประกอบอาชีพ รวมทั้งมีการสราง
เครือขายครูบัญชีอาสา และติดตามผลการจัดทําบัญชีครัวเรือนอยางตอเนื่องโดย
สม่ําเสมอ จนเปนที่รูจักรักใครของคนในชุมชนและใหความรวมมือกับ
หนวยงานราชการและสถาบันการศกึษา ผลของการทสาธารณประโยชนเพื่อ
ชุมชน องคการบริหารสวนตําบลจอมบึง จงึคัดเลือกใหเปนผูอุทิศตนดีเดนเพื่อ
ชุมชน ไดรับบานเอื้ออาทร ๑ หลงั



จากการดําเนินชีวิตของนายสมพร อินทรสาลีโดยใชบัญชีครัวเรือนและตนทุนประกอบ
อาชีพเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิต และวางแผนในการประกอบอาชีพทําใหปจจุบันมีที่ดิน
เปนของตนเองจํานวน ๑ ไร ๖ งาน มีววั ๒ ตัว รถบรรทุก ๒ คัน และรถจักรยานยนต 
อีก ๒ คัน พรอมทั้งมเีงินออม สิ่งที่นายสมพร อินทรสาลี ภาคภูมใิจ นอกจากทรัพยสิน
และเงินทองที่ไดรับแลวยังมคีวามภาคภูมิใจที่นายสมพร อินทรสาลี พูดเสมอวา   
“สมัยกอนผมเดินไปไหนหมายังไมมอง ขี่รถเครื่องน้ํามันหมดคนเดินผานไปผานมา
ก็ยังไมมองและใหความชวยเหลือ ปจจุบันผมเดินไปไหนคนยกมือไหวใหความนับ
ถือ เขาบานไหนใหการตอนรับเรียกกินขาวกินปลารวมทั้งคนนอกหมูบานพยายาม
เสาะแสวงหามาดูวิถีชีวิตผม วาทําอยางไรจึงประสบความสําเร็จ”



วิทยากรวิทยากร//ภาพกิจกรรมศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงภาพกิจกรรมศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง    



กิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนพิมลกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนพิมลวิทยวิทย



ภาพกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษภาพกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ

ตรวจสอบการเจริญเติบโตของแตงกวาตรวจสอบการเจริญเติบโตของแตงกวา

สงเสริมการปลูกถั่วฝกยาวสงเสริมการปลูกถั่วฝกยาว

ตรวจสอบผลผลิตตรวจสอบผลผลิต



ภาพกิจกรรมการสอนทําบัญชีภาพกิจกรรมการสอนทําบัญชี



ภาพกิจกรรมการสาธิตทําน้ํายาลางจานและการเพาะเห็ดภาพกิจกรรมการสาธิตทําน้ํายาลางจานและการเพาะเห็ด



อาคารเอนกประสงคจากกรมสงเสริมการเกษตร
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