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แบบรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ชื่อบ้าน/ชุมชนที่ลงพ้ืนที่ บ้านคลองบางหลวง ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางสาววิไลลักษณ์ การุณวงค์  นายปิติพงศ์ อ่อนส าลี และนายเมธี  ถูกแบบ  
หน่วยงาน ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 
รายช่ือคณาจารย์และบุคลากรที่ร่วมลงพ้ืนที่ 
1. อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ ์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
2. อาจารย์ปรียาภา เมืองนก  อาจารย์ส านักส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
3. อาจารย์รวิธร  ฐานัสสกุล อาจารย์ส านักส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
4. อาจารย์วิษชญะ ศิลาน้อย อาจารย์ส านักส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
5. อาจารย์วิณากร ที่รัก  อาจารย์ส านักส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
6. อาจารย์ภัทรเวช ธาราเวชรักษ์ อาจารย์ส านักส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
7. นางสาววิไลลักษณ์  การุณวงค์ บุคลากรส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
8. นายปิติพงศ์    อ่อนส าลี บุคลากรส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
9. นายเมธี    ถูกแบบ  บุคลากรส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 

 
ผลการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

1. พบผู้น าชุมชนเพ่ือแนะน าตัวและประสานขอความ
ช่วยเหลือในการติดต่อนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ เพ่ือขอข้อมูลพ้ืนฐาน / สภาพทั่วไป
ของหมู ่6 ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี (วันที่ 6 ธ.ค. 2561) 

รายช่ือบุคคลที่ประสานเพื่อขอข้อมูลพื้นฐาน
หมู่บ้าน 
1. นายอนุชา  เนินกร่าง  
- ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติ
การ  
- เบอร์ติดต่อ : 081-495-1549 
- ID Line : 081-495-154 
2. นางกาญจนา ยาทอง 
- ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
-เบอร์ติดต่อ : 092-768-6588 
- ID Line :   092-768-6588 
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ล าดับ

ที ่
รายละเอียดกิจกรรม ข้อมูลส าคัญท่ีได้รับ 

2. พบและสร้างความรู้จักกับผู้น าชุมชน ประชาชนใน
ชุมชนเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ และ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้น าชุมชน  
(วันที่ 20 ม.ค. 2562) 

รายช่ือผู้น าชุมชนบ้านหนองปรือ  
1. นางกาญจนา ยาทอง 
- ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
-เบอร์ติดต่อ : 092-768-6588 
- ID Line :   092-768-6588 
2. นายทองหล่อ  ร่มโพธิ์ 
- ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
- เบอร์ติดต่อ : 087-151-4359 
- ID Line : 087-151-4359 
3. นายนิตย์  โพธิ์เขียว 
 ต าแหน่ง ประธานกลุ่มอาชีพ 
- เบอร์ติดต่อ : 089-135-2664 
- ID Line : 089-135-2664 

3. สนทนากลุ่มร่วมกับผู้น าชุมชนและประชาชนเกี่ยวกับ
บริบทของชุมชนและประเด็นปัญหาชุมชนเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
(วันที่ 20 ม.ค. 2562) 

ประเด็นสรุปสภาพบริบทชุมชน 
ข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน 
- ประชากร มีจ านวน  1,036  คน  
- มีจ านวน 563 ครัวเรือน  
-ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา  
-  
ประเด็นปัญหาชุมชน 
-การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า ได้แก่ ไข่
เค็มดินสอพอง น้ ายาล้างจาน 
-การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา  
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4. สนทนากลุ่มวิเคราะห์ ค้นหาศักยภาพ เอกลักษณ์   
อัตลักษณข์องชุมชน 
(วันที่ 20 ม.ค. 2562) 

ศักยภาพของชุมชน ประกอบด้วย  
1. กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไข่เค็ม
ดินสอพอง กลุ่มเลี้ยงปลา 
2. โรงสีชุมชน  
3. กองทุนหมู่บ้าน 
4. ปราชญ์ด้านการเกษตร 

5. เดินส ารวจสภาพภูมิประเทศ เยี่ยมชม ถ่ายภาพ
สถานที่ส าคัญในชุมชน (วันที่ 20 ม.ค. 2562) 

ภาพถ่ายสถานที่ส าคัญในชุมชน ได้แก่ 
-วัดสุวรรณจินดาราม  
- โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคูบางหลวง 
หมู่ 6 
- โรงสีชุมชน 
- ร้านค้าประชารัฐ 
(เอกสารหมายเลข OP.1 – 5-1) 

6. สนทนากลุ่มวิเคราะห์ความต้องการ ก าหนดประเด็น
การพัฒนาของกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย 
(วันที่ 20 ม.ค. 2562) 

จากการสนทนากลุ่มเพ่ือวิเคราะห์ความต้องการ
กับผู้น าชุมชนและประชาชนในชุมชนเพ่ือ
ก าหนดประเด็นการพัฒนา คือ  
-การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า ได้แก่   
ไข่เค็มดินสอพอง และน้ ายาล้างจาน เป็นต้น 

 
 
 

...............................................  ลงชื่อผู้รายงาน 
(อาจารย์ ดร.วรีรัตน์  สัมพัทธ์พงศ์) 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรียนรู้ 
และบริการวิชาการ 

            วันเดือนปีที่รายงาน  20 มกราคม 2562 
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ภาพกิจกรรมในการลงชุมชนบ้านคลองบางหลวง  
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