
OP.4 แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่ของชุมชนและครัวเรือนเป้าหมาย 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

บ้านทัพหลวง หมู่ที่ 7 ต าบลตาหลังใน  อ าเภอวังน้ าเย็น  จังหวัดสระแก้ว 

หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
ที ่ เรื่อง ผลการด าเนินงาน 
1 ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน บ้านทัพหลวง หมู่ที่ 7 ต าบลตาหลังใน  อ าเภอวังน  าเย็น  จังหวัดสระแก้ว 
2 ประเด็นความรู้ที่ 1 

ประเด็นความรู้ที่ 2 
การรวมกลุ่มประกอบอาชีพผลิตและจ าหน่ายปลาแผ่น 
การรวมกลุ่มประกอบอาชีพผลิตและจ าหน่ายน  าพริกปลาฟู 

3 เป้าหมาย 1. เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลา ได้แก่ ปลาแผ่น 
และน  าพริกปลาฟู ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
2. เพ่ือพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย 
3. เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่มครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย 

4 กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 12 คน (สมาชิกครัวเรือนเป้าหมาย จ านวน 10 คน และคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 2 คน) 

5 วัน เวลาที่จัดโครงการ เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2562 
6 สถานที่จัด บ้านทัพหลวง หมู่ที่ 7 ต าบลตาหลังใน  อ าเภอวังน  าเย็น  จังหวัดสระแก้ว 
7 คณะ/หน่วยงานส่งรายชื่อเข้าร่วม จ านวน 12 คน (สมาชิกครัวเรือนเป้าหมาย จ านวน 10 คน และคณะกรรมการ

ด าเนินงาน 2 คน) 
 เข้าร่วมจริง จ านวน 12 คน (สมาชิกครัวเรือนเป้าหมาย จ านวน 10 คน และคณะกรรมการ

ด าเนินงาน 2 คน) 
 คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 100           
8 งบประมาณปี  งบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ 2562 รหัสงบ 08-02-11-017 

กิจกรรมที่ 1 
- หมวดค่าตอบแทน จ านวน 19,200  บาท 
- หมวดค่าใช้สอย จ านวน 54,080  บาท 
- หมวดค่าวัสดุ จ านวน 44,360  บาท 
รวมงบประมาณ 117,640  บาท 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการบริหารโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  หมู่7 บ้านทัพหลวง ต าบลตาหลัง
ใน อ าเภอวังน  าเย็น จังหวัดสระแก้ว  รวมงบประมาณ  101,805   บาท 

รวมทั งสิ น 219,445  บาท 
 งบประมาณที่ใช้จริง      97,962      บาท 
 งบประมาณคงเหลือ      121,483    บาท 
9 บทสรุปการถอดบทเรียน 

และรวบรวมความรู้ 
ประชาชนได้รับแนวทางการการยกระดับคุณภาพชีวิตจากการจ าหน่ายปลาแผ่นและ
น  าพริกปลาฟู  โดยการวิเคราะห์และคัดเลือกผลิตภัณฑ์อาหารร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย  
ตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะต่างๆ ได้แก่ การท าบัญชีครัวเรือน  มุมมอง



ที ่ เรื่อง ผลการด าเนินงาน 
การพัฒนานวัตกรรมทางอาหารสู่ความส าเร็จ  การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร OTOP 
ที่ประสบความส าเร็จ  การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการ
แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ การผลิตปลาแผ่นและน  าพริกปลาฟู  การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ การคิดต้นทุนและการก าหนดราคาขาย    

 หัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ องค์ความรู้และกระบวนการประกอบอาชีพอาชีพผลิตและจ าหน่ายปลาแผ่นและ 
น  าพริกปลาฟูแบบมีส่วนร่วม 

 องค์ความรู้หรือบทเรียนที่ได้รับ 
(Lesson Learned) 

กระบวนการวิเคราะห์ คัดเลือกผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือผลิตและจัดจ าหน่ายร่วมกับ
กลุ่มเป้าหมาย  ตลอดจนกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาแผ่นและน  าพริกปลาฟู 
แบบมีส่วนร่วมระหว่างทีมงานและประชาชน  โดยประยุกต์ใช้การจัดการองค์ความรู้
และเทคโนโลยี ร่วมกับทรัพยากรที่มีมากในท้องถิ่น (อาทิ ปลา วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ)  
ตลอดจนความสามัคคีของชุมชน 

 แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากโครงการ 
(Best Practice) 

กระบวนการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม โดยเน้นร่วมวิเคราะห์ ร่วมวางแผน 
ค านึงถึงความคล้องกับบริบทชุมชน ทรัพยากรที่มีมากในชุมชน  ร่วมศึกษาตัวอย่างที่
ประสบผลส าเร็จ ร่วมฝึกปฏิบัติ และสร้างแนวคิดใหม่ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย 

 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
ตามหัวข้อที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(Key Success Factor: KSF) 

ชุมชนมีผู้น าและทีมงานที่เข้มแข็ง  ประชาชนมีความสามัคคีกันในชุมชน ตลอดจนมี
ความสนใจต่อการเรียนรู้องค์ความรู้เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพในลักษณะ
กิจกรรมต่างๆ  

 สรุปผลการถอดบทเรียน 
ก่อนเริ่มกิจกรรม  

ประชาชนมีแนวคิดที่จะรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
แปลกใหม่  ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน  เพ่ือรองรับการเปิดชุมชนให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวแหล่งใหม่(การล่องแก่งและพักผ่อนตามเส้นทางคลองพระสะทึง)  เป็น
โครงการ OTOP นวัตวิถีของจังหวัดสะแก้วไปพร้อมกัน  แต่ยังไม่ได้ก าหนดรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน  อีกทั งขาดองค์ความรู้ และแนวทางปฏิบัติที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จ
อย่างแท้จริง 

 สรุปผลการถอดบทเรียน 
ภายหลังกิจกรรม  

ผู้รับผิดชอบโครงการได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉาะด้านเข้าไปเติมเต็มในส่วนขององค์
ความรู้ แรงบันดาลใจ ชี แนะแนวทางการปฏิบัติแบบประชาชนมีส่วนร่วม  แต่
กลุ่มเป้าหมายยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั งไว้ หรือการมีเพ่ิมรายได้ของกลุ่มเป้าหมาย  
เนื่องจากเป็นลักษณะการสร้างอาชีพใหม่ต้ออาศัยระยะเวลาในการด าเนินการต่างๆ
ค่อนข้างมาก  กลุ่มเป้าหมายยังไม่สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาผลิตปลาแผ่นและ
น  าพริกปลาฟูเพ่ือการค้าได้  เนื่องจากต้องอาศัยระยะเวลาในการอบรมเพ่ิมเทคนิค
การผลิตให้มากกว่านี เพ่ือให้ได้มาตรฐานของผลิตภัณฑ์  ตลอดจนจ าเป็นต้องมี
เครื่องมืออุปกรณ์การผลิตที่กลุ่มเป้าหมายไม่มี อาทิ เครื่องชั่ง กระชอนกรอง ถาด ไม้
คลึงแป้ง ถุงพลาสติกแผ่นใหญ่  รวมทั งงบประมาณ การส่งเสริมด้านการบริหาร
จัดการกลุ่มอาชีพ การตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน  จาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้เกิดกลุ่มอาชีพท่ีเข้มแข็งและยั่งยืน  

 อ่ืนๆ ผลส าเร็จจะมากขึ นหากมีการส่งเสริมความรู้และค าชี แนะเจาะลึกในด้านเทคนิคการ
จัดจ าหน่าย แผนการตลาดโดยชุมชนมีส่วนร่วม  
 
 



ที ่ เรื่อง ผลการด าเนินงาน 
10 ปัญหา/อุปสรรคในการจัดโครงการ ขาดเครื่องมือ-อุปกรณ์ ทักษะการรักษาคุณภาพในการผลิต  ตลอดจนการวางแผน

ทางการตลาดของกลุ่มเป้าหมาย  ระยะเวลาในการด าเนินโครงการค่อนข้างน้อย  
ตลอดจนพื นที่ชุมชนตั งอยู่ห่างไกลกัน (จังหวัดปทุมธานีไปยังจังหวัดสระแก้ว)  ท าให้
เกิดอุปสรรค์ในการลงพื นท่ีและการติดตามงานได้อย่างจ ากัด 

11 ภาพกิจกรรม  
(โดยเฉพาะภาพการเข้ากลุ่ม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้) 
 
 
 
 
 
 
  

 
หมายเหตุ : กรุณาแนบโครงการที่ผ่านการอนุมัติประกอบการรายงาน 
 
 
 
 ลงชื่อ ..................................................... ผู้รายงาน  
 (นางเบญจางค์ อัจฉริยะโพธา) 
       ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
       หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 

 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 

 


