
OP.4 แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่ของชุมชนและครัวเรือนเป้าหมาย 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชน หมู่ 1 ต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

ที ่ เรื่อง ผลการด าเนินงาน 
1 ชื่อโครงการ/กิจกรรม เรื่องโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชน หมู่ 1 ต้าบลคลองน ้าใส อ้าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
 

2 ประเด็นความรู้ การรวมกลุ่มประกอบอาชีพมันแปรรูป 
3 เป้าหมาย 1. เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เหมาะกับการแปรรูปมันให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 

2. เพ่ือยกระดับทักษะอาชีพให้กับกลุ่มครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย 
3. เพ่ือยกระดับรายได้ให้กับกลุ่มครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย 

 
4 กลุ่มเป้าหมาย จ้านวน 19 คน (อาจารย์ 4 คน และประชาชน 15 คน) ในพื นที่ชุมชน หมู่ 1 ต้าบล

คลองน ้าใส อ้าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
 

5 วัน เวลาที่จัดโครงการ เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน 2562 
 

6 สถานที่จัด ศาลาหมู่บ้าน บ้านคลองน ้าใส หมู่ 1 ต้าบลคลองน ้าใส อ้าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว 

7 ผู้เข้าร่วม 19 คน (อาจารย์ 4 คน และประชาชน 15 คน) 
 เข้าร่วมจริง 19 คน 
 คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 100         
8 งบประมาณปี  งบประมาณแผ่นดินประจ้าปีงบประมาณ 2562 รหัสงบ 08-01-13-011 

- หมวดค่าตอบแทน จ้านวน 7,200.00 บาท 
- หมวดค่าใช้สอย จ้านวน 34,848.00 บาท 
- หมวดค่าวัสดุ จ้านวน 12,000.00 บาท 
การบริหารโครงการ จ้านวน 51,672.00 บาท 
รวมงบประมาณ 105,720.00 บาท 

 งบประมาณที่ใช้จริง 52,099บาท  
 งบประมาณคงเหลือ 53,621 บาท 



ที ่ เรื่อง ผลการด าเนินงาน 
9 บทสรุปการถอดบทเรียน 

และรวบรวมความรู้ 
ประชาชนได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตโดยการสร้างกลุ่มอาชีพมันแปรรูป ภายใต้
ชื่อกลุ่ม มันชายแดน ตลอดจนได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะในการแปรรูปมัน 
ซึ่งถือว่าองค์ความรู้ใหม่ของชุมชน จึงอาจเกิดกระบวนการที่ยังขาดความเชื่อมั่นใน
การร่วมมือกันพัฒนา และมีการพัฒนาทักษะทางด้านการท้าบัญชีครัวเรือน เป็นการ
สร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจเพ่ือให้ชุมชนเห็นเป้าหมายที่ตรงกันในการที่จะตั ง
กลุ่มเพ่ือพัฒนาอาชีพจนเกิดรายได้ และเป็นการพัฒนาศักยภาพของชุมชน 
 

 หัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ องค์ความรู้ในการแปรรูปมันและกระบวนการประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือนแบบมีส่วนร่วมในชุมชน  
 

 องค์ความรู้หรือบทเรียนที่ได้รับ 
(Lesson Learned) 

กระบวนการแปรรูปมันแบบมีส่วนร่วมระหว่างทีมคณะท้างานและประชาชนใน
ชุมชน โดยประยุกต์ใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น อีกทั งยังเห็นถึงความมี
ศักยภาพของชุมชนในการที่จะอยากพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือนและ
ชุมชน มีความสามัคคีและการจัดการบริหารในกลุ่มสมาชิก มันแดนชาย  
 

 แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากโครงการ 
(Best Practice) 

กระบวนการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม โดยเน้นร่วมวิเคราะห์ ร่วมวางแผน ร่วม
ค้นคว้า ร่วมศึกษาตัวอย่างที่ประสบผลส้าเร็จ ร่วมฝึกปฏิบัติ และร่วมกันสร้าง
แนวคิดใหม่ 

 ปัจจัยแห่งความส้าเร็จ 
ตามหัวข้อที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(Key Success Factor: KSF) 

ประชาชนมีความมุ่งมั่นในการรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพและมีการฝึกปฏิบัติในการ
แปรรูปมัน ทั งมันทอด และมันข้าวเกรียบ แต่ขาดความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์ที่
ร่วมกันท้าระหว่างชุมชนเองกับทีมคณะท้างาน  แตเ่รากร็่วมมือกันวิเคราะห์ปัญหา 
ตลอดถึงร่วมมือกันปฏิบัติ เพ่ือที่จะได้ท้าร่วมกันต่อในปีงบประมาณหน้าเพ่ือไปให้ถึง
เป้าหมายของความส้าเร็จร่วมกันระหว่างทีมคณะท้างานและชุมชน 

 สรุปผลการถอดบทเรียน 
ก่อนเริ่มกิจกรรม  

ประชาชนมีแนวคิดที่จะรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพแต่ยังไม่รู้จะท้าอะไร หลังจากจัด
เทวีเสวนาร่วมกัน จึงเกิดเป็นการแปรรูปมัน โดยมันที่มีอยู่เป็นมันที่เกิดขึ นตาม
ธรรมชาติไม่ต้องดูแลเพาะปลูก เป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในชุมชน แต่ขาดองค์ความรู้ 
แนวทางปฏิบัติที่จะน้าไปสู่การสร้างอาชีพให้มีรายได้อย่างยั่งยืน  

 สรุปผลการถอดบทเรียน 
ภายหลังกิจกรรม  

เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ในชุมชน คือ มันชายแดน มันที่เกิดจากการแปรรูปของมัน
ชนิดต่างๆ เช่น มันเห็บ มันเลือด มันมือเสือ มันส้าปะหลัง ออกมาเป็นมันทอด
หลากหลายรสชาติ และข้าวเกรียบมัน แต่ยังไม่ประสบผลส้าเร็จ เนื่องจากกระบวนที่
เข้าไปสนับสนุน ชี แนะแนวทางในขั นตอนการท้ามันแปรรูปนั นยังต้องใช้เวลา
มากกว่านี จึงจะประสบผลส้าเร็จในการสร้างรายได้ 



ที ่ เรื่อง ผลการด าเนินงาน 
 อ่ืนๆ หลังจากเสร็จสิ นโครงการแล้ว ทางทีมคณะท้างานยังด้าเนินการต่อในเรื่องของ

กระบวนการแก้ปัญหาที่เกิดขึ นจากการแปรรูปมัน ได้น้ามันจากชุมชนมาท้าการ
ทดลองจนส้าเร็จและได้ส่งตัวอย่างที่ส้าเร็จให้ทางหัวหน้ากลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ทั งนี เพ่ืออยากให้ทางกลุ่มสมาชิก มันชายแดน มีความเชื่อมั่น ในทีมคณะท้างาน ใน
การที่จะลงพื นที่เพ่ือไปสนับสนุนชุมชนในการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ หารายได้
ให้กับครอบครัวของตน 
 

10 ปัญหา/อุปสรรคในการจัดโครงการ 1. เวลาที่ไม่ตรงกันของกลุ่มสมาชิก “มันชายแดน”ที่จะร่วมท้ากิจกรรมร่วมกัน
และมีเวลาเพียง 12 วัน นับจากวันที่ลงไปอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง พัฒนา
ผลิตภัณฑ์มันแปรรูป จึงยังไม่สามารถร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ นจากการแปร
รูปมันทั งมันข้าวเกรียบและมันทอดร่วมกันได้  

2. มันที่แปรรูปไม่สามารถวางจ้าหน่ายได้เนื่องจาก มันที่ทอดนั นไม่กรอบ มี
ความชื นและมีน ้ามัน แต่รสชาตินั นมีความอร่อย จึงท้าได้เพียงแจกจ่าย
กันเองในสมาชิกของกลุ่มและแจกไปยังเพ่ือนบ้าน ส่วนมันที่แปรรูปเป็นข้าว
เกรียบนั นเกิดปัญหาคือ น้ามาทอดแล้วข้าวเกรียบไม่ฟูและด้านและไม่มี
รสชาติ 

11 ภาพกิจกรรม  
 

 

 
 
หมายเหตุ : กรุณาแนบโครงการที่ผ่านการอนุมัติประกอบการรายงาน 
 
 ลงชื่อ ..................................................... ผู้รายงาน  
 (นางสาวชนัญชิตา อรุณแข) 
        ต้าแหน่ง อาจารย์ 
          วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


