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แบบสรุปรายงานผลโครงการ/กิจกรรม   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประเภท ()  โครงการ   (   )  กิจกรรม 

1. ชื่อโครงการหลัก  โครงการพัฒนาท้องถิ ่นเพื ่อแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัด
ปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว รหัส 08-02-10-002  

2. ชื่อกิจกรรม  โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน บ้านโคกสามัคคี                                                          
หมู่ที่ 6 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว รหัส 08-02-10-010 

3. ระยะเวลาดำเนินงาน  เดือนมีนาคม - มิถุนายน 2562 

4. ผู้ดำเนินการ  อาจารย์ณัฐกานต์ พิสุทธ์ิพิบูลวงศ์  
สถานท่ีดำเนินงาน  หมู่ที่ 6 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 
                                                                                                                                                         

4. ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค ์
ผลการดำเนินงาน 

 

การบรรลคุวามสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค ์
บรรล ุ
() 

ไม่บรรล ุ
() 

1)  เพื ่อเสริมสร้างความร ู ้ท ักษะ
ด้านการทำกระเป๋าถือจากเสื่อกก 
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน มีความรู้ความ
เข้าใจการทำกระเป๋าถือจากเสื่อกก และสามารถนำองค์
ความรู้มาปรับใช้และสร้างอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ได้ 

  

2)  เพ ื ่อพ ัฒนาอาชีพให ้ก ับกลุ่ม
อาชีพ/ครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน มีการรวมกลุ่ม
กันทำกระเป๋ารูปแบบต่างๆ จากเสื่อกกขาย 

  

3)  เพ ื ่อเพ ิ ่มรายได ้ ให ้ก ับกลุ่ ม
อาชีพ/ครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย 

ประชาชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 ครัวเรือน มีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการขายกระเป๋าที่ได้มีการออกแบบและพัฒนา
รูปทรงใหม่ๆ 
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5. ผลการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 
ผลการดำเนินงาน 

 

การบรรลคุวามสำเร็จ
ตามตัวชีวัด 

  
เชิงปริมาณ  
1. จำนวนคนที่เข้าร่วม
กิจกรรม จำนวน 20 คน 
(คณะกรรมการดำเนินงาน  
4 คน ประชาชนสมาชิก
ครัวเรือนเป้าหมาย 5 คน) 

5 ครัวเรือน 

จำนวนครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 
จำนวน 5 ครัวเรือน เข้าร่วมจริง จำนวน 5 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100    

2. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
การพัฒนา จำนวน 1 
ผลิตภัณฑ์ (กระเป๋า) 

1 ผลิตภัณฑ์ 
ได้ผลิตภัณฑ์จากการดำเนินโครงการจำนวน 1 
ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100   

3. รายได้ที่เพิ่มขึ้นของกลุ่ม
อาชีพหรือครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 5 

ร้อยละ 5 
ประชาชนเข ้าร ่วมโครงการ จำนวน 5 
คร ัวเร ือน มีรายได ้เพ ิ ่มข ึ ้นจากการขาย
กระเป๋าเป็นสินค้า OTOP คิดเป็นร้อยละ 5  

  

 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 
ผลการดำเนินงาน 

 

การบรรลคุวามสำเร็จ
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 125,480.00 บาท   110,344.00 บาท   87.93 % 

รวม 125,480.00 บาท 110,344.00 บาท 87.93 % 

 



3 
 

  
 

7. จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรมในครั้งนี้  
7.1 เป็นโครงการทีส่ามารถนำมาใช้ได้ในการทำอาชีพเสริมในครวัเรือน  
7.2 เป็นโครงการที่สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุม่ที่เข้าร่วมทำโครงการได้  

8. จุดท่ีควรพัฒนา 

8.1 พัฒนาเรื่องการบริหารจัดการภายในกลุม่เลี้ยงกบ ให้สามารถควบคุมดูแลงบประมาณ เพื่อใหเ้กิดทุน
หมุนเวียนในการเลี้ยงกบของกลุม่เป้าหมายได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

 

9. สรุปผลการดำเนินงาน (เฉพาะโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ) 
 

          ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ระบุผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  (คิดเป็นร้อยละ)  จากการสอบถามสมาชิกกลุ่มทำ
กระเป๋าจากเสื่อกกทั้งสิน้ 5  ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 จากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ผลการดำเนินโครงการ
พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 80 

          ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 ระบุผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (คิดเป็นร้อยละ) วัดผลผู้เข้าร่วมโครงการ โดย
วิธีการสอบถาม ความรู้ความเข้าใจในวิธีการทำกระเป๋ารูปแบบใหม่  พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 5 ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด มีความรู้ความเข้าใจวิธีการทำกระเป๋ารูปทรงใหม่ๆ อยู่ใน
เกณฑ์ที่ร้อยละ 90   

          ผลการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 ระบุผลการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (คิดเป็นร้อยละ)  การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ยังคงเป็นการ
ฝึกและหาองค์ความรู้เพิ่มเติมภายในกลุ่ม โดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติกันเอง
ภายในกลุ่ม มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหา 

10. ข้อเสนอแนะ 
นอกจากการพัฒนารูปแบบกระเปา๋ต่างๆ จากต้นกกให้มีมูลค่าเพิ่มข้ึนแล้ว อาจพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้

อื่นๆ ได้อีก เพื่อจะได้สินค้าที่หลากหลายและเป็นตัวเลือกให้กับผู้บริโภคได้มากข้ึน 
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11. แนบภาพกิจกรรมโครงการละ 3-5 ภาพ (ไฟล์ .jpg) 

 

 

            
 
             

 ...............................................     ลงชื่อผู้รายงาน 
 (อาจารย์ณัฐกานต์ พสิุทธ์ิพิบลูวงศ์) 

                        ตำแหน่ง อาจารย ์
 วันเดือนปีที่รายงาน…3…../…ส…ค…/…62….. 

 
 
 

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

               ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
วันเดือนปี ………../……………/…………….. 


