
OP.4 แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่ของชุมชนและครัวเรือนเป้าหมาย 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ชุมชนวัดพืชนิมิต หมู่ที่ 20 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
ที ่ เรื่อง ผลการด าเนินงาน 
1 ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน ชุมชนวัดพืชนิมิต หมู่ที่ 20 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 

2 ประเด็นความรู้ - การพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายมีอยู่  
- การรวมกลุ่มประกอบอาชีพผลิตผักต้นอ่อนเพ่ือสุขภาพ 

3 เป้าหมาย 1)  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ทักษะด้านอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
2)  เพ่ือพัฒนาอาชีพให้กับครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย 
3)  เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย 

4 กลุ่มเป้าหมาย 7  คน (อาจารย์ 3 คน ประชาชน 4 คน) ในพ้ืนทีชุ่มชนวัดพืชนิมิต หมู่ที่ 20 ต าบล
คลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

5 วัน เวลาที่จัดโครงการ เมษายน ถึง มิถุนายน 2562 
6 สถานที่จัด ชุมชนวัดพืชนิมิต หมู่ที่ 20 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
7 ผู้เข้าร่วม 7  คน (อาจารย์ 3 คน ประชาชน 4 คน) 
 เข้าร่วมจริง 9 คน  (อาจารย์ 3 คน กลุ่มผักปลอดสารพิษ 6 คน) 

(ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการท าเต้าฮวยมะพร้าวอ่อนนมสด 19 คน) 
 คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 100          
8 งบประมาณปี  งบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ 2562 รหัสงบ 08-02-03-002  

- หมวดค่าใช้สอย                         จ านวน 11,258 บาท 
- หมวดค่าวัสดุ                            จ านวน 43,000 บาท 
                                                 รวม 54,258 บาท 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมบริหารโครงการ จ านวน 45,742 บาท 
รวมงบประมาณท้ังหมด                          100,000 บาท 

 งบประมาณที่ใช้จริง 35,337.09 บาท 
 งบประมาณคงเหลือ 64,662.91  บาท 
9 บทสรุปการถอดบทเรียน 

และรวบรวมความรู้ 
กลุ่มเป้าหมายได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต ได้รับความรู้และทดลองการปลูกผัก
ต้นอ่อนปลอดสารพิษ เพ่ือสุขภาพที่ดีของคนในครอบครัวและชุมชน และมีรายได้
เสริม ตลอดจนร่วมกันพัฒนาเทคนิคการปลูก ต้นทุน ก าไร และการตลาด 

 หัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ - ศึกษาดูงานสวนมะพร้าวของคุณประยูร ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผลไม้
ปลอดภัยสารพิษเพ่ือส่งออก อ.บ้านแพ จ.ราชบุรี 
- การส ารวจดินและการท าฮอร์โมนไข่ 
- การท าเต้าฮวยมะพร้าวอ่อนนมสด 
- การเพาะต้นอ่อนเพ่ือสุขภาพ : ทานตะวัน ผักบุ้ง ถั่วงอก 
- การท าสติกเกอร์ต้นอ่อน และการรวมกลุ่มผักปลอดสารพิษชุมชนวัดพืชนิมิต 



ที ่ เรื่อง ผลการด าเนินงาน 
 องค์ความรู้หรือบทเรียนที่ได้รับ 

(Lesson Learned) 
- การสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไข
ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่าง
ยั่งยืน ทั้งบ้าน วัด และโรงเรียน  
- การบริหารโครงการ และบูรณาการโครงการกับการเรียนการสอน และกิจกรรมจิต
อาสาของคณะ(กิจกรรมปลูกต้นไม้วัดพืชนิมิต) 

 แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากโครงการ 
(Best Practice) 

- แนวปฏิบัติการบริหารโครงการพัฒนาชุมชน และเอกสารโครงการ 
- แนวปฏิบัติการสร้างเครื่อข่ายชุมชนนักปฏิบัติ โดยเริ่มจากการประสานงานกับ
ประธานชุมชน รองประธานชุมชน ให้ช่วยประสานงานกับคนในชุมชนให้เห็นถึง
ความส าคัญของโครงการ เมื่อมีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ชาวบ้านก็เริ่มให้
ความสนใจเข้าร่วมโครงการมากชึ้น ได้มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกัน จนเกิดการ
รวมกลุ่มขึ้น 

 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
ตามหัวข้อที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(Key Success Factor: KSF) 

มีผู้น ากลุ่มที่ดี และความร่วมมือกันของสมาชิก จึงมีการรวมกลุ่มผักปลอดสารพิษ
ชุมชนวัดพืชนิมิต จ านวน 6 คน มีสมาชิกเริ่มจ าหน่ายผลผลิตแล้วจ านวน 2 คน 
ได้แก่ คุณพรกมล พุ่วงอ่างทอง มีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 100 เนื่องจากเดิมเลี้ยงหลาน
อยู่บ้านไม่มีรายได้ และนายสมชาย นิรัสสัย มีรายได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 (ตั้งเป้าหมาย
ร้อยละ5)  

 สรุปผลการถอดบทเรียน 
ก่อนเริ่มกิจกรรม  

ชุมชนไม่มีการรวมกลุ่มอาชีพ ไม่มีการประชุมหมู่บ้าน จึงยังไม่ได้ปัญหาที่แท้จริงของ
ชุมชน  

 สรุปผลการถอดบทเรียน 
ภายหลังกิจกรรม  

จากความร่วมมือของประธานและกรรมการชุมชนท าให้เกิดกิจกรรมและชาวบ้าน 
ได้มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกัน จนเกิดการรวมกลุ่มผักปลอดสารพิษชุมชนวัดพืชนิมิต 

10 ปัญหา/อุปสรรคในการจัดโครงการ - ชุมชนวัดพืชนิมิตเป็นชุมชนเมือง ส่วนใหญ่ท างานโรงงาน อาชีพธุรกิจส่วนตัว      
ไม่มีการรวมกลุ่มอาชีพ และไม่มีการประชุมหมู่บ้านมาหลายปีแล้ว 
- ช่วงเวลาการจัดโครงการไม่ตรงกับเวลาว่างของกลุ่มเป้าหมาย ท าให้ต้องรวมการ
จัดอบรมเป็น 1 วัน  

11 ภาพกิจกรรม  
 

 



ที ่ เรื่อง ผลการด าเนินงาน 

 

 

 

 
 
        
 ลงชื่อ ..................................................... ผู้รายงาน 
 (อาจารย์ศิริวิมล  ศรีมีทรัพย์) 
          ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
          หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 


