
1 
 

  
 

 
 

แบบสรปุรายงานผลโครงการ/กิจกรรม   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประเภท ()  โครงการ   (   )  กิจกรรม 

1. ชื่อโครงการหลัก  โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัด
ปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว รหัส 08-02-10-004  

2. ชื่อกิจกรรม  โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ที่ 3 บ้านห้วย
ชัน ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว รหัส 08-02-10-004 

3. ระยะเวลาด าเนินงาน  เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2562 

4. ผู้ด าเนินการ  อาจารย์พรรณี   พิมพ์โพธ์ิ  

5. สถานที่ด าเนินงาน  หมู่ที่ 3 บ้านห้วยชัน ต าบลช่องกุ่ม อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว รหัส 08-02-10-004 
                                                                                                                                                         

4. ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ 
ผลการด าเนินงาน 

 

การบรรลุความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ 
บรรล ุ
() 

ไม่บรรล ุ
() 

1. เพื่อเสรมิสร้างความรูท้ักษะ
ด้านการแปรรปูผลิตภัณฑ์จาก
ปลา ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชน/กลุม่อาชีพประเข้าร่วมโครงการ จ านวน 
20 คน มีความรู้ความเข้าใจการแปรรูปจากปลา 
และสามารถน าองค์ความรูม้าปรับใช้และสร้าง
อาชีพเสริมใหก้ับกลุ่มเป้าหมายได้ คิดเป็นร้อยละ 
80 (ตั้งเป้าหมายร้อยละ 80) 

  

2. เพื่อพัฒนาอาชีพให้กับกลุม่
อาชีพ/ครัวเรือนที่เป็น
เป้าหมาย 

ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 20 คน ได้น า
ความรู้ที่ได้รับการอบรมไปประกอบอาชีพเสริมคือ 
ท าปลาย่างรมควัน ปลาป่น ปลาสม้ และน้ าพริก 

  

3. เพื่อเพิม่รายได้ให้กบักลุ่ม
อาชีพ/ครัวเรือนที่เป็น
เป้าหมาย 

สมาชิกครัวเรือนเป้าหมาย จ านวน 1 ครัวเรือน มี
รายได้เพิ่มข้ึนจากการแปรรูปจากปลา โดยการท า
ท าปลาย่างรมควัน ปลาป่น  และน้ าพริก คิดเป็น
ร้อยละ 10 (ตั้งเป้าหมายรอ้ยละ 5) 
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5. ผลการด าเนินโครงการตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

 

การบรรลุความส าเร็จ
ตามตัวชีวัด 

  
เชิงปริมาณ  
1. จ านวนคนที่เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 20 คน 
(ประชาชนสมาชิกครัวเรือน
เป้าหมาย 1 ครัวเรือน) 

1 ครัวเรือน 

จ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ 20 คน 
จ านวนครัวเรือนเป้าหมาย 1 ครัวเรือน เข้า
อบรมครบ คิดเป็นร้อยละ 100    

2. จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
การพัฒนา จ านวน 3 ผลิต
ภัฑ์ คือ  
น้ าพริก  8 อย่าง  
ปลาย่างรมควัน   
ปลาส้ม 

 3 ผลิตภัณฑ์ 

ได้ผลิตภัณฑ์จากการด าเนินโครงการจ านวน 3 
ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100 

  

3. รายได้ที่เพิ่มขึ้นของกลุ่ม
อาชีพหรือครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 5 

ร้อยละ 5 
สมาชิกครัวเรือนเป้าหมาย จ านวน 1 ราย มี
รายได้เพิ่มขึ้นจากการแปรรูปอาหารจากปลา 
คิดเป็นร้อยละ 10  

  

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

 

การบรรลุความส าเร็จ
ตามตัวชีวัด 

  
เชิงคุณภาพ  
1. ความต่อเน่ืองและความ
ยั่งยืนของการประกอบ
กิจการหรือการปฏิบัติการ  

ร้อยละ 80 
โครงการมีความต่อเน่ืองคิดเป็นร้อยละ 80 

  

6. งบประมาณ          

 งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณรายได้     (   )  บ.กศ. (  )  กศ.ปช.    

  งบอื่น ๆ ………….…… 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

  ประเภทงบ/หมวด   รายการ ร้อยละการเบิกจ่าย 

  แผน ผล  

 งบประมาณแผ่นดิน  บาท   97,850.00 บาท   95.31 % 

รวม 124,416 บาท 124,116.00 บาท 99.75 % 
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7. จุดเดน่ของโครงการ / กิจกรรมในครั้งนี้  
7.1 เป็นโครงการที่สามารถน ามาใช้ได้ในการท าอาชีพเสริมในครัวเรือน  
7.2  เป็นโครงการที่สามารถสร้างรายได้ให้กับผูท้ี่เข้าร่วมโครงการ  

8. จุดทีค่วรพัฒนา 

8.1 ควรมีการพัฒนาในเรื่องการรวมกลุ่มอาชีพในชุมชน เพื่อรวมกลุ่มในการประกอบธุรกิจแปรรูป เพื่อช่วยเหลือซ่ึงกัน
และกันภายในกลุ่ม ทั้งในเรื่องวัตถุดิบ  การแปรรูป และการขาย เน่ืองจากชุมชนอยู่ห่างไกล การเดินไม่สะดวก บางครั้งมีผลิตภัณฑ์ 
ลูกค้าต้องการสินค้า แต่มีปัญหาเรื่องการขนส่ง การรวมกันจะช่วยลดปัญหาเหล่าน้ีได้ 

8.2 ควรมีแผนการในเรื่องการควบคุมบริหารจัดการกลุ่ม ทั้งในเรื่อง บุคลากร วัตถุดิบ   เงินทุน การขนส่ง  การตลาด ให้
เกิดการตรวจสอบได้  และเกิดความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ 

8.3  ควรหาเครือข่ายหรือหน่วยงานภายนอกเข้ามาสนับสนุนในด้านอ่ืนๆเพิ่มเติม เช่น ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจัง
สระแก้ว  พัฒนาชุมชน  และอ่ืนๆ เพื่อเกิดการพัฒนาในด้านอ่ืนๆเพิ่มเติมอย่างต่อเน่ือง  

 

สรุปผลการด าเนินงาน (เฉพาะโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ) 
 

          ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 ระบผุลการประเมินความพงึพอใจของผูเ้ข้าร่วมโครงการ  (คิดเป็นรอ้ยละ)  จากการสอบถามจาก
กลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย และกลุม่ที่เข้าร่วมโครงการ  จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จาก
ผู้เข้าร่วมโครงการทัง้หมด ผลการด าเนินโครงการพบว่าผูเ้ข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ คิดเป็น
ร้อยละ 80 
          ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ระบผุลการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (คิดเป็นร้อยละ) วัดผลผูเ้ข้าร่วม
โครงการ โดยวิธีการสอบถาม ความรู้ความเข้าใจในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา พบว่าผูเ้ข้าร่วม
โครงการจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผูเ้ข้าร่วมโครงการทั้งหมด มีความรู้ความเข้าใจ
วิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา อยู่ในเกณฑ์ทีร่้อยละ 90 (โดยส่วนใหญผู่้เข้ารับการอบรมก็มี
ความรู้ในเรื่องการท าน้ าพรกิ  ปลาย่างรมควัน และปลาส้ม อยู่บ้างแล้ว แต่อยากได้ความรู้เพิ่มเตมิ
จากผูท้ี่ประสบส าเร็จเพื่อน ามาปรบัปรุงผลิตภัณฑ์ใหม้ีหลายสูตร ยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ตนเองให้ดีข้ึนไป 
          ผลการติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ระบผุลการติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (คิดเป็นร้อยละ)  ผู้ทีเ่ข้ารบัการอบรม ได้มีการ
น าสูตรที่ได้รับการอบรมไปปรับใช้ในการท าน้ าพริก ปลาย่างรมควัน ปลาส้ม รวมถึงปลาร้าด้วย  ซึ่ง
จะทดลองท าแต่ละสูตรออกขาย และหากน้ าพรกิชนิดไหนขายดี ก็จะท าออกขายอย่างต่อเนือ่ง  อีก
ทั้งยังได้น าผลิตภัณฑ์มาวางจ าหน่ายในงานปางสีดา เพื่อเป็นการประชาสมัพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
และมีการเชิญนายก อบต.ช่องกุม่ เข้ามาเยี่ยมชมและอุดหนนุผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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9. ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการจัดโครงการอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
2. ชุมชนการการต่อยอดในด้านอ่ืน ๆ และหาหน่วยงานอ่ืน ๆ เข้ามาช่วยสนับสนุนเพื่อให้เกิดบูรณาการ 

 

10. แนบภาพกิจกรรมโครงการละ 3-5 ภาพ (ไฟล์ .jpg) 
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                               ...............................................     ลงชื่อผู้รายงาน 
 (อาจารย์พรรณี   พิมพ์โพธ์ิ) 

                        ต าแหน่ง อาจารย ์
 วันเดือนปีท่ีรายงาน…4…../…ส…ค…/…62….. 

 
 
 

                         .................................................      เห็นชอบรายงาน 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์ศกพร ตันศรีประภาศิริ) 

               ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
วันเดือนปี ………../……………/…………….. 

 

 


