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คำนำ 

สำนักงาน กปร. 

 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) รวมกับมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงบประมาณ กระทรวง
มหาดไทย กองทัพไทย และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไดจัดใหมีการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
คร้ังที่ 2 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรตัวอยางความสำเร็จของบคุคล ชุมชน และ
องคกรภาครัฐและธุรกิจ ที่ไดนอมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต
ใชในการดำเนินชีวิตการพัฒนาชุมชน และการบริหารจัดการองคกร จนประสบ
ความสำเร็จ และเปนแบบอยางที่ดีแกสังคม 
 จากการประกวดผลงานฯ ที่ผานมา ชุมชนบางรักนอย ตำบลบางรักนอย 
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ ถวยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง          
ซึ่งเหมาะสมท่ีจะเปนตัวอยางใหชุมชนตางๆ รวมท้ังผูที่สนใจไดเขามาศึกษา         
เรียนรูความสำเร็จของชุมชนบางรักนอย สำนักงาน กปร. จึงพิจารณาเห็นสมควร
ใหชุมชนบางรักนอย เปนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง โดยในเบ้ืองตนสำนักงาน 
กปร. ไดจัดพิมพหนังสือการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       
ดานชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเปนคูมือใหผูที่สนใจไดมองเห็นภาพการนำหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการพัฒนา 
 สุดทายนี้ สำนักงาน กปร. ขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเมือง
นนทบุรี เปนอยางยิ่งที่ใหความอนุเคราะหขอมูลและรูปภาพในการจัดพิมพหนังสือ
เลมนี้ โดยหวังเปนอยางย่ิงวาหนังสือการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ดานชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนบางรักนอย จะเปนประโยชนตอการพัฒนา
ทองถิ่น ใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืนตอไป 
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บานบางรักนอย 
หมูที่ 3  ตำบลบางรักนอย 

อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 
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ประวัติความเปนมาของหมูบาน 
 บานบางรักนอย หมูที่ 3 ตำบลบางรักนอย มีเรื่องเลาตอ ๆ กันมาวา      

มีเศรษฐีคนหน่ึงซ่ึงรวยมาก มีทรัพยสินมากมาย มีภรรยา 2 คน แตไมมีบุตร          

เมื่อแกชราลง ก็อยากสรางวัดไวในพระบวรพุทธศาสนา จึงนำความคิดนี้ไปบอก 
แกภรรยาท้ัง 2 คน ภรรยาท้ังสองเห็นดีดวย โดยภรรยาหลวงไดบอกเศรษฐีให

สรางวัดใหเขากอน อยูทางทิศใตและตั้งชื่อวา “วัดบางรักใหญ” และภรรยานอย

ใหสรางวัดอีกวัดอยูทางทิศเหนือ ตั้งช่ือวา “วัดบางรักนอย” สวนตัวเศรษฐีเอง

สรางวัดอยูตรงกลางระหวางวัดทั้งสอง ตั้งชื่อวา “วัดดาวดึงษ” และในชวงสุดทาย

ของชีวิตไดบวชอยูที่นั่นจนถึงแกกรรม และวัดนั้นก็กลายเปนวัดราง ไมมีผูใดบูรณะ 

ชื่อหมูบานบางรักนอยตั้งตามชื่อวัดซึ่งอยูในเขต หมูที่ 3 บางรักนอย 

 

ที่ตั้งอาณาเขตติดตอ 
 ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของจังหวัดนนทบุรี และอยูทางฝงทิศตะวันตกของ
แมน้ำเจาพระยา ระยะหางจากศูนยราชการจังหวัดนนทบุรี 11.5 กิโลเมตร        
มีอาณาเขตติดตอดังนี้ 

ทิศเหนือ   ติดตอกับ  หมูที่ 2 บานบางรักนอย  ตำบลบางรักนอย 

ทิศใต   ติดตอกับ  หมูที่ 4 บานบางรักนอย  ตำบลบางรักนอย 

ทศิตะวันออก  ติดตอกับ    ตำบลไทรมา 

ทิศตะวันตก ติดตอกับ    หมูที่ 5 บานหนองบัว  ตำบลบางรักนอย 
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ลักษณะภูมิประเทศ 
 ตัง้อยูบนพืน้ทีร่าบลุมแมนำ้เจาพระยา พืน้ทีส่วนใหญเปนสวนผลไม 

และเปนที่พักอาศัยประชากร บานจัดสรร ซึ่งมีอยู จำนวน 11 แหง ในเขต 

หมูที่ 3 บานบางรักนอย 

 

ลักษณะการปกครอง 
 บานบางรักนอย หมูที่ 3 ตำบลบางรักนอย ตั้งตาม พ.ร.บ.

ลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. 2457 อยูในเขตองคการบริหารสวนตำบล

บางรักนอย มีนายประสาร กลั่นคุม เปนนายกองคการบริหารสวนตำบล  

นายสุชาต ิแกวประดษิฐ เปนผูใหญบานและเปนกำนนัตำบลบางรักนอยดวย 

มีการบริหารการปกครองโดยคณะกรรมการหมูบาน ที่มีการแบงเปน 

คณะทำงานดานตางๆ จำนวน 6 ดาน บานบางรักนอยประกอบดวย       

ชนพ้ืนเพเดิมคือ ชาวสวนผลไมและคนในหมูบานจัดสรร ซึ่งมีบานจัดสรร 

จำนวน 11 แหง 
 

ลักษณะทางสังคม 
 การอยูรวมกันของคนในชุมชน ใชวัดเปนศูนยกลางเนื่องจาก  
ความผูกพันกับวัดมาแตดั้งเดิม ประชาชนสวนใหญเปนชาวสวน จะทำบุญ

ในทกุวนัพระซ่ึงปฏิบตัสิบืทอดกันมา ดงันัน้การทำกิจกรรมตางๆ จงึยดึวดั 

เปนศูนยกลาง ใชเปนที่จัดงานสำคัญๆ ของหมูบาน/ตำบล และเปนที่ตั้ง

ของกลุมอาชีพ กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต นอกจากน้ียังใชเปนที่จัดเวที
ประชาคมของคนสวน และคนในหมูบานจัดสรร ทำใหคนในหมูบานจัดสรร  
มีความใกลชิดกับวัดมากขึ้น และเกิดการมีสวนรวมกับคนในชุมชน 
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การบริหารจัดการชุมชน 
 การบริหารจัดการชุมชนของบานบางรักนอย เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ภายใตการบริหารงานของคณะกรรมการหมูบาน  

 คณะกรรมการหมูบานมีจำนวน 25 คน ประกอบดวยตัวแทนจากชุมชน

ชาวสวน ชาวหมูบานจัดสรร ตัวแทนองคกร กลุมอาชีพตางๆ สมาชิก อบต. และ

อาสาสมัครคณะกรรมการหมูบาน โดยมีกำนันตำบลบางรักนอยคือ นายสุชาติ 

แกวประดิษฐ เปนประธานกรรมการหมูบาน มีที่ปรึกษาคือ นายกองคการบริหาร
สวนตำบล และพัฒนาการประสานงานตำบลจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
เมืองนนทบรุ ีและมคีณะกรรมการหมูบาน โดยแบงเปนคณะทำงาน 6 ดาน แตละดาน 

มีคณะทำงาน จำนวน 5 คน คณะทำงานดานตางๆของกรรมการหมูบาน มีดังนี้ 

 1. ดานอำนวยการ 
 2.  ดานการปกครองและรักษาความสงบเรียบรอย 
 3.  ดานแผนพฒันาหมูบาน 
 4. ดานสงเสริมเศรษฐกิจ 

 5. ดานสังคม สิ่งแวดลอม และสาธารณสุข 

 6. ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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 คณะกรรมการหมูบานจะมีการประชุมทุกวันที่ 10 ของเดือน โดยจะมีการ 
รายงานความกาวหนาของคณะทำงานแตละดาน และปญหาท่ีเกิดขึ้นในหมูบานที่
ตองไดรับการแกไขในแตละเดือน และที่สำคัญ 
งานของหมูบานพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตนแบบเฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว 84 พรรษา ป 2554  
ซึ่งบานบางรักนอย หมูที่ 4 เปน 
หมูบานตนแบบเพื่อเฉลิมพระเกียรติ  
ในป 2554 นี ้จะมกีารขบัเคลือ่นกจิกรรม 
ตางๆ ซึง่ทำเปนปกตอิยูแลว แตจะพเิศษ  
คือ จะประเมินความสุขของประชาชน 
ที่ไดดำเนินชีวิตตามปรัชญาของทาน ซึ่งได 
ประชุมพูดคุย โดยรวมแลว ทุกคนมีความสุข 
ที่ไดทำกิจกรรมดวยกัน ชุมชนมีความสามัคคี ยึดหลักธรรมของพระพุทธศาสนา        
มคีวามจงรักภกัดตีอสถาบนั ซึง่เปนแรงจงูใจท่ีรวมหัวใจทกุคนไวดวยกนั ทำใหทกุคน 
มคีวามสขุตามอตัภาพของแตละบคุคล ชมุชนเขมแขง็ ดแูลซึง่กนัและกนั เปนชมุชน
แหงความสามัคคี 
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การประกอบอาชีพ 
 ราษฎรสวนใหญมอีาชพีรบัจาง ธรุกจิสวนตวั รบัราชการ และชาวสวนผลไม  

ผลิตภัณฑเดนของหมูบานที่เกิดจากการรวมกลุม คือ 

ศิลปะ/วัฒนธรรม/ภูมิปญญาของหมูบาน 
 วัฒนธรรมของพ้ืนบาน คือ การใชวัดเปนศูนยกลาง การทำบุญทุกวันพระ 
ซึ่งประชาชนจะไปพบปะกัน และกอใหเกิดกิจกรรมในหมูบาน และการแปรรูป 

เชน การทำกลวยอบแผน การทำดอกไมสดบายศรี การปลูกไมดอกไมประดับ       

โดยมีการใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม 

 

ประเพณี เทศกาลประจำป 
 ประเพณีตามวันสำคัญทางศาสนา วันสงกรานต การถือศีลวันพอ ถือศีล

วันแม การจัดงานวันที่ 5 ธันวาคม วันที่ 12 สิงหาคม เปนประจำทุกป 

1. กลวยอบแผน 2. ดอกไมสดบายศรี 3. ไมดอกไมประดับ 4. ดอกไมประดิษฐ 
จากผาใยบัว 
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 บานบางรักนอย ดำเนินวิถีชีวิตแบบพ่ึงตนเอง ชุมชนบานบางรักนอย 

เรียนรูเพื่อจะพึ่งตนเอง โดยทุกคนไดเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
จากพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ทีท่รงสอนชาวบานใหพึง่ตนเอง กนิอยูแบบเรยีบงาย 
ตามวิถีชีวิตของแตละบุคคล โดยการพึ่งตนเองเปนหลักและเกื้อกูลเพื่อนบานและ
ชุมชนเมื่อมีมากพอ ชุมชนไดเห็นวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงปฏิบัติตน 

เปนแบบอยางแกประชาชนดานความพอเพียง จึงเปนแนวคิดของคนในหมูบาน       

ที่จะดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ มีการวางแผนรวมกันของคนในชุมชน      
จัดกิจกรรมตางๆ โดยการมีสวนรวมของคนในชุมชน มีการจัดทำแผนชุมชน และ
ใชแผนชมุชนในการพฒันาหมูบาน มคีณะกรรมการหมูบานขบัเคลือ่นกจิกรรมตางๆ 
ของหมูบานตามแผนชุมชน 

ทุนทางสังคม 
1. กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 

2.  กองทุนหมูบาน 

3.  กองทุนออมวันละบาท 

4.  กลุมกลวยอบแผน 

5.  กลุมไมดอกไมประดับ 

6. กลุมดอกไมสดบายศรี 

7.  กลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัว 

8.  กลุมขยะรีไซเคิล 
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กิจกรรมในหมูบาน โดยการวางแผนของชุมชน มีดังนี้ 

 1. มีการออมเงินของคนในชุมชน เพื่อความพอเพียง สามัคคี ชวยเหลือ

ซ่ึงกันและกัน จึงเกิดกิจกรรมกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต เปนการออมและสงเสริม
อาชีพแกสมาชิก เงินสัจจะ 690,000 บาท  และมีกิจกรรมการรวมหุนและออมเงิน 
ของกลุมไมดอกไมประดับ เงินกองทุน ประมาณ 700,000 บาท เปนการชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันในหมูสมาชิก / กองทุนหมูบาน 1 ลานบาท ที่บริหารกลุมโดยบุคคล
ในหมูบาน ที่เปนชาวสวนด้ังเดิมและบุคคลในหมูบานจัดสรรรวมกันดำเนินการ 

การรณรงคจัดทำบัญชีครัวเรือน การดำเนินการกองทุนแมของแผนดิน การออม 

วันละบาท 
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 2. มีการจัดตั้งกลุมประกอบกิจกรรมรวมกัน เพื่อใหเกิดการชวยเหลือ     

ซึ่งกันและกัน การรูรักสามัคคี  ความพอเพียง การพึ่งตนเองของคนในชุมชน 

   กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต ประธานกลุม นายสำราญ บุญชุม 

สมาชกิ 107 คน เงนิสจัจะ 692,000 บาท มกีจิกรรมการกูยมืเงนิ 590,000 บาท 
จำนวน 47 ราย สมาชิกนำเงินกูไปประกอบอาชีพ การประชุมกรรมการจะพบปะ
พูดคุยในวันที่สงสัจจะทุกวันที่ 5 ของเดือน 

   การกอเกิดโดยการเร่ิมรวมกลุมจัดตั้ง ในป พ.ศ. 2544 สมาชิก

กอต้ัง 20 คน เงินสัจจะ 2,000 บาท มีการออมเงิน และสมาชิกกูเงินประกอบ

อาชพี เปนการชวยเหลอืตนเองในชมุชน ปจจบุนัสมาชกิยงัรกัษาสัจจะ สงเงนิทีก่ลุม 
ทุกวันที่ 5 ของเดือน 
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   กลุมกลวยอบแผนบางรักนอย สมัครเปนวิสาหกิจชุมชน สมาชิก 

46 ราย สงผลติภัณฑเขารวมการคัดสรรผลติภณัฑ OTOP ป พ.ศ. 2552 และไดรบั 

การพิจารณาใหไดระดับ 4 ดาว ซึ่งเปนผลิตภัณฑเดนและเปนที่รูจักทั่วไป       

ของหมูบาน สามารถนำไปจำหนายไดหลายพื้นที่ ทั้งในจังหวัดและตางจังหวัด 

และปจจุบันทำกันจนกลายเปนรายไดหลักของครอบครัว 

   การกอเกิดจากการท่ีสตรีรวมตัวกัน อบรมการแปรรูปอาหาร 

โดยนำกลวยที่มีในพ้ืนที่มาแปรรูป เพิ่มมูลคา จำหนายในหมูบาน ชุมชนใกลเคียง 
มีหนวยราชการสนับสนุน กำลังการผลิตจึงมากข้ึน ขณะน้ีตลาดจึงเปดกวางข้ึน 
ปจจุบันเปนศูนยเรียนรูวิสาหกิจชุมชนเพื่อใหกลุมผูสนใจศึกษา และมีการถอด  
องคความรูเอกสารเปนเลมเพื่อการเผยแพร 
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   กลุมวิสาหกิจดอกไมสดบายศรี สมาชิก 17 ราย สมัครเปน

วิสาหกิจชุมชน 

   การกอเกิดจากที่สมาชิกกลุมกลวยอบแผนบางรายไดไปศึกษา

เพิ่มเติมการทำดอกไมสดจากในวัง และนำมาสอนใหสมาชิกที่สนใจ มีการรวมกลุม 

ทำดอกไมสดบายศรี โดยการทำขายตามท่ีสัง่ เปนการเพ่ิมรายไดใหสมาชิกอกีทางหน่ึง 

และขณะเดียวกัน จะเสียสละออกแรงทำเพื่อสวนรวมในงานพิธีกรรมตางๆ       
ของชุมชน จึงกอใหเกิดความสามัคคีในชุมชน เชน งานสำคัญทางศาสนาตางๆ  

เปนตน 

   ผลงานที่ปรากฏไดรับการยอมรับ 
และมีการถอดองคความรูเพื่อเผยแพรจัดทำเอกสาร 
เปนเลม 



ตัวอยางความสำเร็จการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 14

   กลุมไมดอกไมประดบั สมาชกิ  90  ราย สมคัรเปนวสิาหกจิชมุชน 
   - เปนการสืบสานและอนุรักษพันธุ ไมพื้นเมืองของจังหวัด
นนทบุรี เชน ทุเรียนนนท โดยการถายทอดใหแกอนุชนรุนหลัง สอนและสาธิต      
วิธีการขยายพันธุไม ใหแกเด็กในโรงเรียนเขตอำเภอเมืองฯ ทั้งส้ิน 1,650 คน       
ในระหวางป พ.ศ. 2549-2551 
   - สามารถสรางรายไดใหแกครวัเรอืนในชมุชน โดยการดำเนนิการ 
ของคนในชุมชน เชน รวมกลุมทำสารชีวภาพ เพื่อใชเปนน้ำยากำจัดหนอนและ
สามารถไลแมลงซ่ึงเปนอันตรายตอพันธุไม และสามารถจัดจำหนายในราคายอมเยา 
และเพ่ิมรายไดแกครัวเรือน 
   - สรางความรัก สามัคคีใหเกิดขึ้นในชุมชน โดยเกิดจากการ 
รวมกลุมปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน เชน การรวมกลุมในดานบริหารจัดการ โดยการนำ
พื้นท่ีคนละ 3 ไร นำมารวมกันเปนบริเวณพื้นที่กวางถึง 21 ไร จัดเปนสถานท่ี
จำหนายพันธุไมในซอยชาง ตำบลบางรักนอย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี        
จนสามารถดำเนินการจัดสัปดาหจำหนายไมดอก ไมประดับ และไมผล ในวันที่  
28 กุมภาพันธ ถึง 8 มีนาคม 2552  
  การรวมกลุมกันเพื่อทำกิจกรรมรวมกัน และบริหารจัดการดานการ 
จัดจำหนายการตลาด กระบวนการผลิต และการดูแลสถานที่ทั้งหมดในซอยชาง  
ตำบลบางรักนอย รวมกัน ใหสามารถดึงดูดลูกคามาเท่ียวมากมาย และสามารถ  
นำเงินเขาชุมชนเพ่ิมขึ้นทุกๆ ป 
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การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       
ในการพัฒนาชุมชน 
 จากการที่ชุมชนบางรักนอย ไดยึดทางสายกลางในการดำรงชีวิตตามวิถี

เศรษฐกิจพอเพียง โดยนอมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหวัมาปรับใชในชุมชน จงึเกิดการเรียนรูอยางพ่ึงตนเองมาโดยตลอด 

และประสบผลสำเร็จมาตลอดเพราะยึดทางสายกลาง ทำใหชุมชนมีความเขมแข็ง 

เกิดการพัฒนาแบบผสมผสานระหวางชุมชนชาวสวนเดิม และชุมชนบานจัดสรร 

ซ่ึงเปนชุมชนใหม โดยมีกิจกรรมตางๆ เปนตัวยึดใหคนในชุมชนไดมีพ้ืนท่ีทำกิจกรรม

รวมกันเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมีจุดเดนคือ ชุมชนมีการผสมผสานทาง

วัฒนธรรมระหวางชุมชนใหมและชุมชนดั้งเดิมที่อยูรวมกันไดอยางดี เปนชุมชน   

ที่มีการรวมกลุมกันอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง ทามกลางความเปลี่ยนแปลงและ

การพฒันาทางสงัคมไมเปนปญหาและอปุสรรคในการอยูรวมกนัของชมุชนบางรกันอย 

และผลจากการอยูรวมกัน สงผลใหชุมชนเกิดกิจกรรมที่เดน ไดแก กลุมวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปกลวยน้ำวา สงจำหนายไดทั้งในและตางประเทศ ความสามัคคีที่      

เกิดขึ้นทำใหชุมชนบางรักนอยมีวิถีชีวิตความเปนอยูที่พอเพียง เกื้อกูล และยั่งยืน 

อยางสามัคคี 
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ความพอประมาณ 
 ชุมชนมีการทำกิจกรรมตามท่ีตนถนัด เชน การปลูกตนไม การทำวิสาหกิจ
ชุมชนในการแปรรูปกลวยน้ำวา ซึ่งเปนผลผลิตที่มีอยูในชุมชนมาแปรรูปและ     

สงจำหนายในและตางประเทศ ซึ่งเปนการใชทรัพยากรท่ีมีอยูในชุมชนอยางคุมคา 
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ความมีเหตุผล 
 ชมุชนมีการประชุมรวมกัน เพือ่จดัทำแผนพัฒนาชุมชน โดยเนนกระบวนการ 
มีสวนรวม สงผลใหแนวทางการพัฒนาชุมชนมีความเก้ือกูล เกิดความสมดุลระหวาง

ชุมชนเมืองและชุมชนชาวสวนเดิม สามารถอยูรวมกันไดอยางยั่งยืน 
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ภูมิคุมกัน 
 ชมุชนไดมกีารเตรยีมตนเองเรือ่งอาชพีเสรมิตามทีต่นถนดั เพือ่เปนรายไดเสรมิ 

ใหแกครัวเรือน และการจัดตั้งกลุมออมทรัพยประจำชุมชน โดยใชหลักการ         

ออมรวมกัน มีการต้ังกลุมเฝาระวังปญหายาเสพติด และแกไขปญหาวัยรุนในพ้ืนที่

ไดอยางดี 

ความรู 
 ชมุชนไดเรียนรูหลกัการทำธุรกิจชุมชน ในรูปแบบกลุมวิสาหกิจท่ีนำผลผลิต 

ทีม่ใีนพืน้ทีม่าแปรรปู โดยใชหลกัการลองผดิลองถกู สอบถามจากผูรูจนประสบผลสำเรจ็ 
เปนที่ยอมรับ มีแหลงรับซื้อผลผลิตทั้งในและตางประเทศ 
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คุณธรรม 
 ชุมชนเนนการทำกิจกรรมทางศาสนาอยางตอเน่ือง พื้นที่ทำกิจกรรมทาง
ศาสนาท่ีสำคัญ ไดแก วดับางรักนอย ซึง่ชุมชนถือเปนวดัทีม่คีณุคาทางประวัตชิมุชน 
การรวมกิจกรรมกับวัดจึงจัดใหมีอยางตอเนื่อง และสม่ำเสมอ 
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แผนที่ตั้ง ชุมชนบานบางรักนอย 



ตัวอยางความสำเร็จ
การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชนบางรักนอย
ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)


