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ลําลูกกา

ธัญบุรี

หนองเสือ

คลองหลวงสามโคก

เมืองปทุมธานี

ลาดหลุมแกว
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มีจํานวน 465 ครัวเรือน 

ประชากรทั้งหมด 3,741 คน

และมีประชากรแฝงเปนจํานวนมาก 

ประกอบอาชีพ

พนักงานโรงงาน 65%

ธุรกิจสวนตัว 25%

รับจางทั่วไป 10%

มีนิติบุคคลนวนครคอยดูแลดาน

สาธารณูปโภคตางๆ ภายในชุมชน และ

มีคณะกรรมการชุมชนที่เขมแข็งและ

รวมมือกันพัฒนาชุมชนอยูเสมอ

01มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1.2 ตร.กม.

ประกอบไปดวยบานพักอาศัย 

อาคารพานิช และหอพัก

04

ปญหาที่พบ

- ปญหาสุขภาพและ

ผูสูงอายุ

- ปญหาขยะ/สิ่งแวดลอม

- ปญหาสุนัขจรจัด

- ปญหาการสงเสริมอาชีพ

และรายไดเสริม

- ปญหาการจราจรและ

พ้ืนที่จอดรถ



เพ่ือเสริมสรางความรูและฝกปฏิบัติในการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย

และบัญชีครัวเรือนกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใหแกกลุมเปาหมาย
1

เพ่ือพัฒนาอาชีพใหกับกลุมอาชีพ/ครัวเรือนที่เปนเปาหมาย 

(การประดิษฐดอกไมจันและการผลิตน้ํายาเอนกประสงคสําหรับใชในครัวเรือน)
2

เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับกลุมอาชีพ/ครัวเรือนที่เปนเปาหมาย3

เพ่ือใหชุมชนสามารถดํารงอยูไดอยางเขมแข็งและย่ังยืน4



19, 30 มิ.ย. 62 18 พ.ค. 62 9 มิ.ย. 62 26 พ.ค. 62 8 พ.ค. 62 

กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ 

ศูนยสถาบันพัฒนาฝมือ

แรงงาน 14 จ .ปทุมธานี 

และเยี่ยมชมชุมชนตนแบบ 

ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.

อยุธยา 

กิ จกร ร มฝ กอบรมกา ร

จัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย

และ บัญ ชีครั ว เ รื อน กับ

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมเสริมสรางทักษะ

และพัฒนาอา ชีพ เสริ ม  

ครั้ งที่  1 เรื่องอบรมเชิง

ปฏิ บั ติการการประดิษฐ

ดอกไมจัน

กิจกรรมเสริมสรางทักษะ

และพัฒนาอา ชีพ เสริ ม  

ครั้ งที่  2 เรื่องอบรมเชิง

ปฏิบัติการการผลิตนํ้ายา

เอนกประสงคสําหรับใชใน

ครัวเรือน

ป ร ะ ชุ ม ติ ด ต า ม ผ ล 

ป ร ะ เ มิ น ผ ล ผ ล ก า ร

ดําเนินงาน และประชุม

ส รุ ป ภ า พ ร ว ม ก า ร

ดํ า เ นิ น ง า น ร ว ม กั บ

คณะกรรมการดําเนินงาน

และครัวเรือนเปาหมาย



อาชีพวางงาน รายไดเฉลี่ยตอเดือน 7000 บาท

สมาชิกในครวัเรือน 2 คน

รายไดครัวเรอืน ประมาณ 11500 บาท

รายจายครัวเรือน ประมาณ 10000 บาท

นายยุทธนา สุดกุศล บานเลขท่ี 237 1

2

3

4

5

ประชาชนในชุมชนนวนครหนาเมือง จํานวน 20 คน  

สมาชิกครัวเรือนเปาหมาย 5 ครัวเรือน จํานวน 15 คน

กรรมการชุมชนนวนครหนาเมือง จํานวน 10 คน

คณาจารยหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร จํานวน   8 คน

อาชีพแมบาน รายไดเฉลี่ยตอเดือน 2700 บาท

สมาชิกในครวัเรือน 1 คน

รายไดครัวเรอืน ประมาณ 2700 บาท

รายจายครัวเรือน ประมาณ 2000 บาท

นางสมหมาย แยมศิริ บานเลขท่ี 161

อาชีพแมบาน รายไดเฉลี่ยตอเดือน 5000 บาท

สมาชิกในครวัเรือน 2 คน

รายไดครัวเรอืน ประมาณ 40000 บาท

รายจายครัวเรือน ประมาณ 10000 บาท

นางอุไร ขวัญยืน บานเลขท่ี 276

อาชีพแมบาน รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10000 บาท

สมาชิกในครวัเรือน 7 คน

รายไดครัวเรอืน ประมาณ - บาท

รายจายครัวเรือน ประมาณ - บาท

นางสํารวย ครูเกษตร บานเลขท่ี 377

อาชีพแมบาน รายไดเฉลี่ยตอเดือน 6000 บาท

สมาชิกในครวัเรือน 5 คน

รายไดครัวเรอืน ประมาณ 36000 บาท

รายจายครัวเรือน ประมาณ 40000 บาท

นางสุทธิฉันท อรไอยสูรย บานเลขท่ี 235



/FACEBOOK @TWITTER

กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ศูนยสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 14 

จังหวัดปทุมธานี และเย่ียมชมชุมชนตนแบบ ต.เกาะเกิด อ.บางปะ

อิน จ.อยุธยา 

ครัวเรือนเปาหมายและกลุมผูนําชุมชนไดเรียนรูมีความ

เขาใจในการพัฒนาอาชีพเสริมภายในชุมชน และศึกษาแนว

ปฏิบัติในการพัฒนาชุมชนทองถ่ินจากชุมชนตนแบบ



/FACEBOOK @TWITTER

กิจกรรมฝกอบรมการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจายและบัญชี

ครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

กลุมเปาหมายทุกครัวเรือนและสมาชิกในชุมชนไดรับ

ความรูในการจัดทําบัญชีครัวเรือนและมีการจัดทําบัญชีครัวเรือน

สําหรับการวิเคราะหรายรับ-รายจายใหเหมาะสมตอการใช

ชีวิตประจําวัน



/FACEBOOK @TWITTER

กิจกรรมเสริมสรางทักษะและพัฒนาอาชีพเสริม ครั้ งที่  1

เรื่องอบรมเชิงปฏิบัติการการประดิษฐดอกไมจันทน

ครัวเรือนเปาหมายและสมาชิกในชุมชนมีความรูและ

ทักษะในการประดิษฐดอกไมจันทน สามารถผลิตดอกไมจันทน

สําหรับจําหนายหรือใชภายในชุมชน



/FACEBOOK @TWITTER

กิจกรรมเสริมสรางทักษะและพัฒนาอาชีพเสริม  ครั้ งที่  2

เรื่องอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตน้ํายาเอนกประสงคสําหรับใชใน

ครัวเรือน

ครัวเรือนเปาหมายและสมาชิกในชุมชนมีความรูและ

ทักษะในการผลิตน้ํายาเอนกประสงค (น้ํายาลางจานและน้ํายา

ปรับผานุม) สามารถผลิตไวใชในครัวเรือนและจําหนายภายใน

ชุมชน



45 จํานวนคนที่เขารวมโครงการ จํานวน 45 คน

10%
รายไดที่เพิ่มข้ึนของกลุมอาชีพ/ครัวเรือนเปาหมาย 

บรรลุ

ติดตามผล

เพิ่มเติม



คิดเปนรอยละ 95

งบประมาณที่

ไดรับจัดสรร 

ระยะที่ 2

การเบิกจาย

งบประมาณ92,319.84฿ 88,017.00฿

17,020.00฿รอเงินเบิกคืนจากการสํารองจาย



OUTPUT

โครงการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือแกไข

ปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชนชุมชนนวนครหนาเมือง

ผลิตภัณฑที่พัฒนาในพื้นที่

ชุมชนนวนครหนาเมือง



OUTCOME

โครงการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือแกไข

ปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชนชุมชนนวนครหนาเมือง

ครัวเรือนเปาหมาย

ที่เขารวมพัฒนาอาชีพเสริม

1. นายยุทธนา สุดกุศล

ผลิตน้ํายาลางจานและน้ํายาประผานุมใชเองในครัวเรือน 

สามารถลดรายจายไดประมาณ 500-1000 บาท/เดือน ลดรายจายลง 

10%

2. นางสมหมาย แยมศิริ

จับกลุมประดิษฐดอกไมจันทนเพ่ือจําหนวยภายในชุมชนแต

ยังไมเกิดรายได และนําน้ํายาลางจานและน้ํายาประผานุมที่ผลิตไดไปใช

ในครัวเรือนเปนการลดรายจายลง

3. นางอุไร ขวัญยืน

ผลิตน้ํายาลางจานและน้ํายาประผานุมใชเองในครัวเรือน 

สามารถลดรายจายได 500 บาท/เดือน ลดรายจายลง 10%

4. นางสุทธิฉันท อรไอยสูรย 

มีรายไดเพ่ิมขึ้น ประมาณ 1000  บาทจากการขายนํ้ายา

ลางจานและการประดิษฐดอกไมจันทน รายไดเพ่ิมขึ้น 17%

5. นางสํารวย ครเูกษตร

อยูระหวางติดตามผล



OUTCOME

โครงการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือแกไข

ปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชนชุมชนนวนครหนาเมือง

กลุมอาชีพในชุมชน

วัสดุที่เหลือจากโครงการฯ จะนําไปรวบรวม

ไวที่สํานักงานชุมชน โดยสมาชิกในชุมชนสามารถเบิก

วัสดุอุปกรณไปทําผลิตภัณฑนํ้ายาเอนกประสงค

สําหรับใช ในครัวเรือนดวยตนเองที่บานเพ่ือจัด

จําหนายหรือเก็บไว ใช เองครัวเรือนเปนการลด

รายจายและเพ่ิมรายไดในครัวเรือน

สวนผลผลิตดอกไมจันทรสมาชิกจะประดิษฐ

ที่บานแลวนํามารวบรวมไวเปนคลังสินคาเพ่ือจัด

จําหนายแลวนํารายไดมาแบงกันตามสัดสวนที่ทําได

โดยมีคณะกรรมการชุมชนเปนผูกํากับดูแล

การเบิกจายวัสดุและรายไดใหกลับสมาชิกในชุมชน



VS

• โครงการไดรับความรวมมือจากผูนําชุมชน 

ครัวเรือนเปาหมาย และสมาชิกในชุมชนเปน

อยางดี 

• สามารถการเสริมสรางความรูและทักษะ

เก่ียวกับการพัฒนาอาชีพเสริมสามารถสราง

รายไดและลดรายจายภายในครัวเรือนได

• ระยะเวลาในการดําเนินโครงการคอนขาง

กระชั้นชิด ทําใหไมสามารถเห็นผลลัพธได

อยางชัดเจน

• ความไมสอดคลองตรงกันของเวลาวางระหวาง

ทีมงานกับกลุมเปาหมาย เนื่องจากสมาชิกใน

ชุมชนทํางานเปนกะเวลาไมมีวันหยุดท่ีแนนอน

ทําใหการดําเนินกิจกรรมไมมีประสิทธิภาพ

เพียงพอ

• ผูเขารวมโครงการสวนใหญเปนผูสูงอายุสงผล

ใหการออกแบบรูปแบบการดําเนินกิจกรรมมี

ขอจํากัดและเปนไปดวยความลาชา



โครงการพัฒนาทองถ่ินเพื่อแกไขปญหาความยากจนและยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนชุมชนนวนครหนาเมือง ไดดําเนินกิจกรรมเพื่อ

เสริมสรางความรูและทักษะในการประกอบอาชีพเสริม เพื่อสรางรายไดและ

ลดรายจายภายในครัวเรือน นอกจากนี้ยังสงเสริมใหชุมชนมีกลุมอาชีพที่

ย่ังยืน โดยการใหความรู ฝกอบรม และสนับสนุนวัสดุอุปกรณตางๆ ให

สมาชิกในชุมชนไดมีการรวมกลุมกันและมีสวนรวมในการหารายไดเสริม

ใหกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน



ควรมีการผลักดันใหเกิดกลุมวิสาหกิจในชุมชน เพื่อใหชุมชนไดมี

กิจการผลิตสินคาภายในชุมชน ที่ดําเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน 

มีวิถีชีวิตรวมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกลาว ไมวาจะเปนนิติ

บุคคลในรูปแบบใดหรือไมเปนนิติบุคคล เพื่อสรางรายไดและเพื่อการพึ่งพา

ตนเองของครอบครวั ชุมชนและระหวางชมุชนอ่ืนๆ บริเวณรอบขาง

นอกจากนี้ควรพัฒนาชุมชนในดานอ่ืนๆ ดวย เชน ดานสิ่งแวดลอม 

ดานสุขภาพ ดานการศึกษา ดานสังคมและการเมือง เปนตน



• อาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยยังขาดความรู ความเขาใจและ

ใหความสําคัญกับโครงการยังไมมากพอ

• ขาดความชัดเจนในขั้นตอนการดําเนินงาน

• มีขอจํากัดและความลาชาในขั้นตอนการเบิกจาย

• ขาดการมีสวนรวมของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย

• บริบทในแตละพื้นที่มีความแตกตางกัน ดังนั้นไมควรใชเกณฑหรือ

รูปแบบในการวัดความสําเร็จของโครงการรูปแบบเดียว

• การดําเนินกิจกรรมของโครงการมีผลกระทบกับภาระงานในการจัดเรียน

การสอนหรือภาระงานเดิมที่ทําอยูในปจจุบัน



Thank you
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