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แบบสรปุรายงานผลโครงการ/กจิกรรม   
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประเภท ()  โครงการ   (   )  กจิกรรม 

1. ชื่อโครงการหลัก  โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน รหัส 08-02-10 (ระยะที่ 2) 

2. ชื่อกิจกรรม  โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของ ประชาชนบ้านถาวรสามัคคี 
หมู่ 13 ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว รหัส 08-02-10-009 

3. ระยะเวลาด าเนนิงาน  เดือนมีนาคม - มิถุนายน 2562 

4. ผูด้ าเนินการ  อาจารย์ปณัท สุขสร้อย  
สถานที่ด าเนินงาน  บ้านถาวรสามัคคี หมู่ 13 ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 
                                                                                                                                                         

5. ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

วัตถปุระสงค ์
ผลการด าเนนิงาน 

 

การบรรลคุวามส าเรจ็
ตามวัตถปุระสงค ์
บรรล ุ
() 

ไม่บรรล ุ
() 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะด้าน
การท าน  าพริก ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 20 คน มีทักษะด้าน
การท าน  าพริกเพิ่มขึ น และสามารถน าองค์ความรู้มาปรับใช้
และสร้างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมายได้  

  

2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์น  าพริก
ให้กับกลุ่มอาชีพ 

ผลิตภัณฑ์น  าพริกได้รับการพัฒนา จ านวน 5 สูตร   

3. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนที่
เป็นเป้าหมาย 

สมาชิกครัวเรือนเป้าหมาย จ านวน 5 ครัวเรือนมีรายได้
เพิ่มขึ นจากการท าน  าพริกมากกว่า 1,000 บาท/ครัวเรือน 
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6. ผลการด าเนินโครงการตามตัวชี วัด 

ตัวชี วดั คา่เปา้หมาย 
ผลการด าเนนิงาน 

 

การบรรลคุวามส าเรจ็
ตามตัวชวีดั 

  
เชงิปรมิาณ  
1. 1. จ านวนคนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 23 คน (ประชาชน 
20 คน ทีมงาน 3 คน) 

23 คน 
คนที่เข้าร่วมกิจกรรม 23 คน (ประชาชน 20 
คน ทีมงาน 3 คน) คิดเป็นร้อยละ 100    

2. จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
การพัฒนา จ านวน 1 
ผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์
น  าพริก) 

1 ผลติภัณฑ ์

ได้ผลิตภัณฑ์จากการด าเนินโครงการจ านวน 1 
ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100 

  

3. รายได้ที่เพิ่มขึ นของกลุ่ม
อ า ชี พ ห รื อ ค รั ว เ รื อ น ล ะ 
1,000 บาท/ครัวเรือน 

1,000 บาท/
ครวัเรือน 

จ านวนสมาชิกครัวเรือนเป้าหมาย จ านวน 5 
ครัวเรือน มีรายได้เพิ่มขึ นจากการท าน  าพริก 
มากกว่า 1,000 บาท/ครัวเรือน 

  

 

ตัวชี วดั คา่เปา้หมาย 
ผลการด าเนนิงาน 

 

การบรรลคุวามส าเรจ็
ตามตัวชวีดั 

  
เชงิคณุภาพ  
1. กลุ่มอาชีพท าน  าพริก มี
ทักษะ ความรู้ ด้านการท า
น  าพริกที่ถูกสุขลักษณะ  

รอ้ยละ 80 
กลุ่มอาชีพท าน  าพริก มีทักษะ ความรู้ 
ด้านการท าน  าพริกที่ถูกสุขลักษณะ ที่
เพิ่มขึ น คิดเป็นร้อยละ 90 

  

 

5. งบประมาณ          

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

  งบอื่น ๆ ………….…… 
รายละเอยีดการใชจ้่ายงบประมาณ 

  ประเภทงบ/หมวด   รายการ รอ้ยละการเบกิจ่าย 

  แผน ผล  

 งบประมาณแผ่นดิน 125,000 บาท   78,346 บาท   62.68 % 

รวม 125,000 บาท   78,346 บาท   62.68 % 
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6. จดุเด่นของโครงการ / กิจกรรมในครั งนี   
6.1 เป็นโครงการที่สามารถน ามาใช้ได้ในการท าอาชีพเสริมในครัวเรือน  
6.2   เป็นโครงการที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมท าโครงการได้  

7. จดุทีค่วรพฒันา 
พัฒนาเรื่องการบริหารจัดการการผลิต เพิ่มผลผลิต ให้เพียงพอต่อความต้องการผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของกลุ่ม

อาชีพการท าน  าพริก และยังช่วยท าให้กลุ่มมีการขับเคลื่อนอยู่ตลอด 
 

8. สรปุผลการด าเนินงาน (เฉพาะโครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการ) 
 

          ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ระบุผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  (คิดเป็นร้อยละ)  จากการสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ 20 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 100 จากผู้เข้าร่วมโครงการทั งหมด ผลการด าเนินโครงการพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ คิดเป็น
ร้อยละ 90 
          ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ระบุผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (คิดเป็นร้อยละ) วัดผลผู้เข้าร่วมโครงการ โดยวิธีการ
สอบถาม ความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ ความรู้ ด้านการท าน  าพริกที่ถูกสุขลักษณะ  พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 20 
ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั งหมด มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ ความรู้ ด้านการท าน  าพริกที่ถ ูก
สุขลักษณะ อยู่ในเกณฑ์ที่ร้อยละ 90  
          ผลการติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ระบุผลการติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (คิดเป็นร้อยละ)  การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ยังคงเป็นการฝึกและหา
องค์ความรู้เพิ่มเติมภายในกลุ่ม โดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติกันเองภายในกลุ่ม เน่ืองจาก
สภาพพื นที่ บริบทรวมถึงตัวบุคคลที่เข้าร่วมอบรมในการท าน  าพริก ยังขาดสูตรที่หลากหลาย รวมถึงยังมีปริมาณการผลิตที่
น้อยจึงต้องมีการเรียนรู้ สังเกตและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  
  

9. ข้อเสนอแนะ 
การท าโครงการควรท าอย่างต่อเน่ือง ไม่ควรเว้นช่วงหายไปนานเพราะในระยะเวลาที่ผ่านมา การอนุมัติโครงการในระยะที่ 1 

และระยะที่ 2 เว้นช่วงนานเกินไป ส่งผลให้ประชาชนครัวเรือนเป้าหมายที่ได้ไปติดต่อพูดคุยไม่คิดว่าจะมาท าโครงการต่อ เกิดการ
ขาดช่วงการติดต่อ ท าให้ชาวบ้านเกิดความไม่แน่ใจที่จะเข้าร่วมโครงการ อาจารย์จะมาท าจริงไหม ท าแล้วจะหายไปอีกไหม กลุ่ม
ที่เข้าร่วมโครงการมีความคาดหวังกับโครงการที่ท าค่อนข้างสูง 
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10. แนบภาพกจิกรรมโครงการละ 3-5 ภาพ (ไฟล ์.jpg) 

   

   

   
 

 

                               ...............................................     ลงชือ่ผูร้ายงาน 
 (อาจารยป์ณัท สุขสร้อย) 

                        ต าแหน่ง อาจารย ์
 วนัเดอืนปทีีร่ายงาน…3…../…ส…ค…/…62….. 

 
 
 

                         .................................................      เหน็ชอบรายงาน 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์ศกพร ตันศรีประภาศิริ) 

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

 


