
OP.4 แบบฟอรมรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีของชุมชนและครัวเรือนเปาหมาย 

โครงการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

พ้ืนท่ีหมู 1 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี 

คณะ/หนวยงาน  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
 

ท่ี เรื่อง ผลการดำเนินงาน 

1 ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาทองถิ่นเพื่อแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชนพ้ืนท่ีหมู 1 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี  
 

2 ประเด็นความรู การสรางพื้นที่สวนกลางของหมูบานเพื่อการรวมกลุมผูสูงอายุและจัดกิจกรรม

สงเสริมสุขภาพ 
 

3 เปาหมาย 1) เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในครัวเรือน

เปาหมายรวมกับผูนำชุมชน 

2) เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุในชุมชนที่เปนชุมชน/ครัวเรือนเปาหมายหันมาดูแล

สุขภาพดวยการทำกิจกรรมกลางแจง 

3) เพื่อสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมของผูสูงอายุในชุมชนและการรับบริการดาน

สุขภาพจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

4) เพื่อสงเสริมใหเกิดกิจกรรมการดูแลสุขภาพโดยการใชกิจกรรมนันทนาการ

ของผูสูงอายุ 

5) เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการคัดกรองและการเฝาสังเกตสุขภาพเบื้องตนของ

ผูสูงอายุ 

6) เพื่อเพิ่มชองทางการรับรู/แลกเปลี่ยนขาวสารภายในชุมชนผานสื่อสังคม

ออนไลน และชองทางการขอความชวยเหลือกรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉินจากเพื่อน

บานภายในชุมชน/ครัวเรือนกลุมเปาหมาย 
 

4 กลุมเปาหมาย สมาชิกครัวเรือนเปาหมาย  จำนวน 10 คน 

กรรมการหมูบาน/อสม.  จำนวน 15 คน 

คณะกรรมการดำเนินงาน  จำนวน 10 คน 
 

5 วัน เวลาท่ีจัดโครงการ เดือนมีนาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2562 
 

6 สถานท่ีจัด หมูบานเฟองฟานคร 5 หมูท่ี 1 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแกว  จังหวัดปทุมธานี 
 

7 คณะ/หนวยงานสงรายชื่อเขารวม 10  คน 

 เขารวมจริง 10  คน 

 คิดเปนรอยละ รอยละ 100       



ท่ี เรื่อง ผลการดำเนินงาน 

8 งบประมาณป  งบประมาณแผนดนิประจำปงบประมาณ 2562 รหัสงบ  08-02-05-002 

     - หมวดคาใชสอย  เปนจำนวนเงิน  48,640 บาท 

     - หมวดคาวัสดุ     เปนจำนวนเงิน  76,893.97 บาท 

รวมงบประมาณท้ังสิน  125,533.97 บาท 

 งบประมาณท่ีใชจริง 114,648.54 บาท 

 งบประมาณคงเหลือ 10,885.43 บาท 

9 บทสรุปการถอดบทเรียน 

และรวบรวมความรู 

ผูสูงอายุในหมูบานเฟองฟานคร 5 ไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อลดความ

เสี่ยงจากปญหาดานสุขภาพดวยกิจกรรม และกระบวนการติดตาม ดูแลจากเพื่อน

บานตลอดจนบุคลากรดานสาธารณสุขภายในชุมชน ที่ผานการอบรมและไดรับ

ความรูเรื ่องการรวมกลุมสมาคมผูสูงอายุ การจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพสำหรับ

ผูสูงอายุ และการขอความชวยเหลือผานชองทางติดตอสื่อสาร/สื่อสังคมออนไลนท่ี

จัดทำข้ึน 
 

 หัวขอในการแลกเปลี่ยนเรียนรู องคความรู และกระบวนการพัฒนาพื ้นที ่กลางแจงเพื่อจัดกิจกรรมสงเสริม

สุขภาพของผูสูงอายุ  การจัดตั้งจุดบริการดานสุขภาพในชุมชน/หมูบาน  การดูแล

สุขภาพดวยกิจกรรมนันทนาการ และการใชระบบประชาสัมพันธออนไลนของ

หมูบาน 
 

 องคความรูหรือบทเรียนท่ีไดรับ 

(Lesson Learned) 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุดวยกระบวนการเชิงปองกันเพื่อลดความ

เสี่ยงจากปญหาดานสุขภาพแบบมีสวนรวมจากบุคลากรของสถาบันระดับอุดมศึกษา

ประชาชนกลุมเปาหมาย  ผูนำชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน  องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน  และสถานพยาบาลในทองท่ี 
 

 แนวปฏิบัติท่ีดีท่ีไดจากโครงการ 

(Best Practice) 

กระบวนการศึกษาและสำรวจบริบทชุมชนอยางจริงจัง ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และ

การศึกษาวิเคราะหประเด็นปญหารวมกับผูนำชุมชนทำใหไดรับขอมูล/ประเด็น

ปญหาที่สะทอนความเปนจริงที่สอดคลองกับประเด็นการพัฒนาของหนวยงาน

ภายในพ้ืนท่ี สงผลใหเกิดความรวมมือจากหลายภาคสวน ไดแกโรงพยาบาลลาดหลุม

แกว เทศบาลตำบลระแหง อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน รานคาในพื้นที่ และผูนำ

หมูบาน/ชุมชน จนเกิดผลสำเร็จอยางเปนรูปธรรม 
 

 ปจจัยแหงความสำเร็จ 

ตามหัวขอท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรู 

(Key Success Factor: KSF) 

1) ภายในหมูบานมีอาสาสมัครสาธารณสุขท่ีเขมแข็งอาศัยอยูหลายคน 

2) สมาชิกในหมู บานสวนใหญใหความรวมมือในการดูแลสภาพแวดลอม

สวนรวมของหมูบานเปนอยางดี 

3) ประชาชนในหมูบานสวนใหญอยูกันแบบถอยทีถอยอาศัยแบบเครือญาติ 



ท่ี เรื่อง ผลการดำเนินงาน 

4) มีพื้นที่ขนาดใหญที่เจาของโครงการหมูบานจัดเตรียมไวสำหรับทำเปนพื้นท่ี

กิจกรรมสวนกลาง 

5) การไดรับประเด็นท่ีสะทอนความเปนจริงของชุมชน ทำใหไดรับความรวมมือ

จากหลายภาคสวน 
 

 สรุปผลการถอดบทเรียน 

กอนเริ่มกิจกรรม  

ผูสูงอายุภายในหมูบานเฟองฟานคร 5 ท่ีอาศัยอยูเพียงลำพังมีจำนวนมากและมี

ความตองการความดูแลชวยเหลือจากหนวยงานภายนอกตลอดจนเพื ่อนบาน 

ในขณะที่ผูนำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน สถานพยาบาลก็มีความตองการ

เขามาชวยเหลือ แตติดปญหาเนื่องจากหมูบานนี้ยังไมเปนนิติบุคคล และไมมีพื ้นท่ี

สำหรับจัดกิจกรรมบริการประชาชน รวมถึงยังไมมีความรูที ่จะทำการรวมกลุม

ผูสูงอายุและกิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ  
 

 สรุปผลการถอดบทเรียน 

ภายหลังกิจกรรม  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภไดเขาไปพัฒนาพื้นที่จัดกิจกรรมสวนกลางของหมูบานเฟองฟานคร 5 

รวมถึงประสานขอความรวมมือจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น และโรงพยาบาลใน

พื้นที่ในการเขามาใหความรู และดูแลสุขภาพเชิงปองกันใหกับประชาชน โดยเฉพาะ

ผูสูงอายุในหมูบาน จนเกิดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพสำหรับประชาชนในพื้นที่แบบ

ครบวงจร ดังนี้ 

1) กลุมผูสูงอายุไดรับการดูแลสุขภาพ และทำกิจกรรมสงเสริมสุขภาพภายใต

กิจกรรมและสถานท่ี ท่ีทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรวมกับโรงพยาบาลลาดหลุม

แกวจัดทำข้ึน 

2) กลุมวัยทำงานไดรับการดูแลสุขภาพ และทำกิจกรรมออกกำลังกาย (แอโร

บิค) ท่ีทางโรงพยาบาลลาดหลุมแกวใหความชวยเหลือเขามาดูและ และทางเทศบาล

ตำบลระแหงชวยสนับสนุนอุปกรณและผูฝกสอน (ทุกเย็นของวันจันทร พุธ และศุกร) 

3) กลุ มเด็กและเยาวชนไดพื ้นที ่ออกกำลังกายและเครื ่องเลนตางๆ ที ่ทาง

เทศบาลตำบลระแหงชวยสนับสนุนและผูนำชุมชนชวยดูแลรักษา/ซอมแซม 
 

 อ่ืนๆ ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ ประชาชนในพื้นที่ใหความรวมมือ/ชวยเหลือ

ในกิจกรรมตางๆ เปนอยางดี เนื่องจากคณะทำงานไดลงมือทำงาน และดำเนินการ

ตางๆ ใหเกิดขึ้นจริงตามวัตถุประสงคของโครงการ จนประชาชนเกิดความเชื่อมั่นวา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภจะเขามาทำงานกับประชาชน และไมทอดท้ิงไปเหมือนกับหนวยงานอ่ืน ๆ 

ในอดีต 

 



ท่ี เรื่อง ผลการดำเนินงาน 

10 ปญหา/อุปสรรคในการจัดโครงการ 1) ความไมชัดเจนเก่ียวกับตัวชี้วัด แผนการดำเนินโครงการ เอกสารดำเนินการ

และรายงานจากหนวยงานตนสังกัด ทำใหการดำเนินโครงการของคณะดำเนินงาน

เกิดความซ้ำซอน ยุงยาก และเสียเวลา สงผลใหการดำเนินงานไมเปนไปตามแผนงาน

ท่ีไดประชุมวางแผนไวกับชุมชน 

2) ระเบียบทางการเงิน การจัดซ้ือ จัดจาง ท่ีมีความไมชัดเจนในชวงเริ่มแรกของ

โครงการ อีกทั้งขอจำกัดเรื่องของการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ ทำใหการดำเนินกิจกรรม

บางกิจกรรมประสบผลสำเร็จไดไมดีเทาท่ีควร 

11 ภาพกิจกรรม  

(โดยเฉพาะภาพการเขากลุม 

แลกเปลี่ยนเรียนรู) 

 

  
 

  
 

 
 

 

หมายเหตุ : กรุณาแนบโครงการท่ีผานการอนุมัติประกอบการรายงาน 

 

 

 ลงชื่อ ..................................................... ผูรายงาน 

 (นางสาวกันยารัตน  เอกเอ่ียม) 

     ตำแหนง  อาจารย 

       คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 


