
 
 

บันทึกการประชุมติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ  
งานบริการวิชาการแกสังคมภายใตการพัฒนาทองถิ่นดวยพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

แบบมีสวนรวมของภาคีเครือขาย 

วันท่ี 28 มิถุนายน 2562 
ณ หองประชุมทีลอซู  จังหวัดตาก 
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รายช่ือบุคลากรท่ีเขารวมประชุม 
 1. รองผูวาราชการจังหวัดตาก 
 2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 3. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ฝายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ 
 4. หัวหนาสํานักงานปลัด 
 5. หัวหนาฝายนโยบายและแผนจังหวัดตาก 
 6. ปลัดอําเภอเมืองตาก 
 7. ปลัดอําเภอสามเงา 
 8. ปลัดอําเภอบานตาก 
 9. ปลัดอําเภอวังเจา 
 10. ปลัดอําเภอแมสอด 
 11. ปลัดอําเภอแมระมาด 
 12. ปลัดอําเภอทาสองยาง 
 13. ปลัดอําเภอพบพระ 
 14. พาณิชยจังหวัดตาก 
 15. พัฒนาชุมชนจังหวัดตาก 
 16. ตัวแทนชุมชนบานพุสะแก 
 17. ตัวแทนอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 เม่ือครบองคประชุมรองผูวาราชการจังหวัดไดใหมหาวิทยาลัยและหนวยงานท่ีเก่ียวของนําเสนอผล
การดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการงานบริการวิชาการแกสังคมภายใตการพัฒนาทองถ่ินดวยพันธกิจสัมพันธ
มหาวิทยาลัยราชภัฏแบบมีสวนรวมของภาคีเครือขาย โดยรองอธการบดีฝายวางแผนพัฒนาและบริการ
วิชาการ ไดนําเสนอผลงานท่ีมหาวิทยาลัยไดเขาไปพัฒนาบานพุสะแก ม.11 ตําบลวังหินอ.เมืองตาก จ.ตาก
ประจําป 2562 ในการเขาไปพัฒนามหาวิทยาลัยโดยสํานักบริการวิชาการดําเนินการดังนี้ 
 1. การลงพ้ืนท่ีสํารวจปญหารวมกับองคการบริหารสวนตําบลวังหินเพ่ือสํารวจปญหาความตองการ
และศักยภาพและทุนของชุมชน เพ่ือนําไปจัดทําแผนบริการวิชาการ 
 2. วางแผนการลงพ้ืนท่ีกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือลงไปพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 3. กิจกรรมพัฒนาตามความตองการและศักยภาพของชุมชน เชน การจัดทําโรงอบแหงรมควันเครื่อง
จักสานไมไผ เพ่ือแกปญหาเชื่อราท่ีจะเกิดกับเครื่องจักสาน 
 4. กิจกรรมการทําปุย เนื่องจากชุมชนมีอาชีพเลี้ยงโคทําใหมูลวัวจํานวนมาก จึงนํามาแปรรูปเพ่ือสราง
มูลคาเพ่ิมใหกับชุมชนอีกทาง 

 



 
 

 5. การเพ่ิมมูลคาเครื่องจักสาน โดยการตอยอดเครื่องจักสานเพ่ือเปนของท่ีระลึก หรือของตกแตง
สวยงาม 
 แนวทางท่ีจะดําเนินการตอไปในป 2563 

1. จัดทําชองทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขาย จากการเพ่ิมมูลคาการผลิตเครื่องจักสาน และปุยอินทรีย 
    เพ่ือสรางรายได 

2. จัดทํากลุมของชุมชนใหมีรูปแบบท่ีชัดเจน เพ่ือใหกลุมเกิดความเขมแข็ง 
3. วางแนวทางการปลูกไผเพ่ือเปนวัตถุดิบใหกับชุมชนอ่ืน เพ่ือสรางรายได 
ปญหา /อุปสรรค  
1. การรวมกลุมของชุมชนยังไมเขมแข็ง จากการเขาไปพัฒนาสวนใหญชุมชนมีการต้ังกลุมแตเปนการ

ตั้งกลุมเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ แตไมมีการบริหารจัดการกลุมใหเกิดผลเปนรูปธรรมกับสมาชิก เชน
การรับซ้ือผลผลิตเพ่ือตอรองราคา ซ่ึงปจจุบันนี้ผลผลิตไมตองมารับซ้ือท่ีกลุมตางคนตางจําหนาย การสงเสริม
สมาชิกในการตอยอดผลิตภัณฑ การแบงผลกําไร เปนตน 

2. การแกปญหาชุมชนตองทํางานรวมกันหลายฝายท่ีเก่ียวของ สวนใหญตางหนวยงานตางทําไมมี
การบูรณาการทํางานรวมกัน 

3. ผูนําชุมชนสวนใหญเปนผูนําทางการซ่ึงมีภาระงานมาก 
4. ชองทางการตลาดยังมีนอย เม่ือไปสงเสริมแลวทางกลุมไมมีแหลงจําหนวย 
ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 
1. มหาวิทยาลัยเลือกพัฒนาเต็มรูปแบบเพียงชุมชนเดียวดังนั้นควรถอดรูปแบบโมเดลการพัฒนาเพ่ือ

นําไปใชกับชุมชนอ่ืนดวย 
2. การพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็งมหาวิทยาลัยราชภัฏและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรนําองคความรู

การบริหารจัดการกลุมเพ่ือใหชุมชนเห็นความสําคัญของกลุมอยางแทจริง เชน กลุมตองมีการสรางผูนํา มีการ
รับซ้ือผลิตเพ่ือตอรองราคา มีการจัดทําระเบียบกลุมท่ีชัดเจน ใหสมาชิกไดรับรูเม่ือเขามารวมกลุมแลวจะไดรับ
ประโยชนอยางชัดเจน 

3. หนวยงานท่ีเก่ียวของเชนพาณิชยจังหวัด ควรนําสินคาชุมชนเหลานี้ท่ีเขาไมถึงโอกาสไปแสดงสินคา
ในเทศกาลตางๆ รวมท้ังจังหวัด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีแตยังไมไดใชประโยชนตองนําเสนอหนวยงานท่ีรับผิดชอบจัดทําเปน
แหลงจําหนายผลิตภัณฑของชุมชนตอไป 

 
 
เลิกประชุมเวลา 12.00  น. 
  
                                                                  
 

                             (ผูชวยศาสตราจารยชาลี  ตระกูล) 
           ผูบันทึกการประชุม 

 



 

 

 

 

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

งานบริการวิชาการแกสังคมภายใตการพัฒนาทองถิ่นดวยพันธกิจ

สัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฏแบบมีสวนรวมของภาคีเครือขาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

ตามโครงการความรวมมือระหวางจังหวัดตากกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 

บานพุสะแก ม.11 ตําบลวังหิน  

อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

 

 

 

หนวยงานรับผิดชอบ 

สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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บทที่ 1  

บริบทโครงการ 

๑.ช่ือโครงการ บูรณาการพันธกิจสัมพันธเพ่ือแกปญหาความยากจนของประชาชนในทองถ่ิน 

๒. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

๓. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพมนุษย 

๔. ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรการ ตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาทองถ่ินดวยพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม

ทองถ่ินดวยศาสตรพระราชา 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาศักยภาพการใหบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน โดย

การบูรณาการพันธกิจและสรางเครือขาย 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 จํานวนชุมชน/ประเด็นท่ีไดรับการชี้นํา แกไขปญหาจากนวัตกรรม

ท่ีสรางสรรคข้ึน 

๕. เหตุผลความจําเปน  

แกไขปญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐบาลท่ีผานมาในหลากหลายโครงการนั้นไดชี้ใหเห็นถึง

จํานวนประชากรครัวเรือนยากจนยังคงมีสัดสวนท่ีสูงภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วท้ังจากภายใน

และภายนอกประเทศ นับวันปญหาความยากจนจะมีลักษณะซับซอน มีความเหลื่อมล้ําท่ีขยายตัวมากข้ึน 

โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประการสําคัญคือ การดําเนินงานพัฒนาครัวเรือนผูดวยโอกาสและ

ยากจน ไมสามารถแกไขไดดวยการสงเสริมกิจกรรมสรางรายไดแตอยางเดียวจําเปนตองใชหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงสูระดับครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวของเกษตรกรในทุกๆภูมิภาคเพ่ือเสริมภูมิคุมกันท่ีมี

อยูพรอมท้ังสรางภูมิคุมกันใหม สรางความพรอมใหกับชุมชนและครัวเรือนยากจน ตองบูรณาการความรูทุกมิติ

ท้ังดานสังคม เทคนิควิธีการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การปองกันดูแลรักษาสุขภาพและ

สวัสดิการชุมชน รวมท้ังการจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีเหมาะสมกับชุมชนเปาหมายนอกจากนี้ยังตองมี

ระยะเวลาดําเนินการเพียงพอสําหรับการพัฒนาศักยภาพครัวเรือนและชุมชนเปาหมายใหสามารถดําเนินการ

พัฒนาดวยตนเองไดอยางตอเนื่อง 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพขร ตระหนักถึงความสําคัญของการมีบทบาทสนับสนุนดานวิชาการและ

ปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานและองคกรภาคีในการแกไขปญหาความยากจนโดยกระบวนการวิจัยและพัฒนา

ความม่ันคงของประเทศจากฐานรากใหบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรม จึงไดกําหนดใหมีการจัดทํา “แกไขความ

ยากจนของประชาชนในเขตชนบท” โดยมุงเนนครอบครัวของเกษตรกรในทุกๆจังหวัดท่ัวประเทศ  

 
๖. วัตถุประสงคโครงการ  

เพ่ือแกไขปญหาความยากจนของครัวเรือนในทองถ่ินโดยยึดแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หรืออาศัยองคความรูและความเชี่ยวชาญของแตละมหาวิทยาลัยและสรางรายไดใหกับชุมชนทองถ่ินเพ่ิมข้ึน 

 

๗. เปาหมายโครงการ (Outputs) 

     เชิงปริมาณ 
- จํานวนผูเขารวมโครงการจังหวัดละ 100 ครัวเรือน (แบงพ้ืนท่ี จังหวัดกําแพงเพชรพ้ืนท่ีละ

ไมนอยกวา 30 ครัวเรือน / จังหวัดตากพ้ืนท่ีละไมนอยกวา 50 ครัวเรือน) 
เชิงคุณภาพ 

- ผูท่ีเขารวมโครงการมีรายไดเพ่ิมข้ึน ไมนอยกวารอยละ 80 ของผูท่ีเขารวมโครงการท้ังหมด 
- ครัวเรือนท่ีเขารวมโครงการมีรายไดเพ่ิมข้ึนรอยละ 30  

 

๘. กลุมเปาหมายโครงการ (Target group) 

 ครัวเรือนในทองถ่ินท่ีมีความยากจนในทองถ่ินทุกจังหวัดจังหวัดละ 100 ครัวเรือน 

 

9. กิจกรรม  

- วิธีดําเนินการ(Activity) 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ตนทาง 

• สรางความรูความเขาใจแนว
ทางการแกไขปญหาโดยยึดแนวทาง
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     1. ประชุมกลุมยอยรวมกับ
ครอบครัวยากจนเพ่ือวิเคราะหผูเปน
กําลังสําคัญในการหาเลี้ยงชีพ มีรายได
หลัก/รอง/ไมมีรายได 
    2. ประชุมกลุมยอยวิเคราะหปญหา
แทจริงท่ีตองเสริมสรางใหเกิดรายได
และกิจกรรมแผนการพัฒนา 

 
จํานวนครอบครัวท่ีไดรับความรู
ความเขาใจ 

 
จังหวัดละ ๑๐๐ ครอบครัว 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
กลางทาง 

• สงเสริมการเพ่ิมทักษะอาชีพ
และอาชีพเสริม 
     1. ถายทอดองคความรูและ
เครื่องมือในการชวยเหลือ ลดคาใชจาย
เพ่ิมรายได 
    2. สรางอาชีพ/ผลผลิต/ผลลัพธ/
แนวทางท่ีเปนรปูธรรม 
    3. การสรางรายได/สรางเครือขาย/
หาตลาด/ทดลองขาย 
    4. ถายทอดความรูจากประชารัฐท้ัง     
    5. ภาคสวน ชวยเหลือในการสราง
รายไดสรางเครือขาย 

 
จํานวนครอบครัวท่ีไดรับการ
สงเสริมการเพ่ิมทักษะอาชีพและ
อาชีพเสริม 

 
จังหวัดละ ๑๐๐ ครอบครัว 

ปลายทาง 

• สํารวจและประเมินรายได 
ครัวเรือน 
       1. การจัดทําบัญชีครัวเรือน
ประจําวัน/สัปดาห/เดือน และการ
จัดการบริหารเงินรายไดรายจาย 
       2. ติดตามประเมินผล   

 
จํานวนครั้งในการสํารวจและ
ประเมินรายไดครัวเรือน/
ครอบครัว 

 
3 ครั้ง 

 

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการโครงการ 

 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

 
๑๑. สถานท่ี/พ้ืนท่ีดําเนินการ 

บานพุสะแก ม.11 ตําบลวังหิน อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

โดยมีผูเขารวมโครงการ จํานวนอยางนอย  50  ครัวเรือน 

 
๑๒. หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ  

สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 
๑๓. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ (Impact) 

  ครัวเรือนท่ีเขารวมโครงการพนจากเกณฑความยากจนและมีภูมิคุมกันในการแกไขปญหาความยากจน

ไดอยางยั่งยืนแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปถายทอดใหแกประชาชนท่ีมีความ

ยากจนในแตละทองถ่ินได 
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บทที่ 2 

ปญหา ความตองการของชุมชน 

1. ขอมูลจากการสัมภาษณผูนําชุมชนและประชาชนในชุมชน 

พ้ืนท่ีเปาหมาย 
(1) 

หมูบานเปาหมาย 
(2) 

ปญหา/ความตองการ 
(3) 

เปาหมายการพัฒนา 
(4) 

ประเด็นในการพัฒนา 
(5) 

ผูรับผิดชอบของ
หนวยงาน 

(6) 

ผูรับผิดชอบของหนวยงาน
ภาคีเครือขาย 

(7) 
ตําบลวังหิน  
อําเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก 

หมูท่ี 11 1. การพัฒนากลุมอาชีพ
เครื่องจักสาน มีปญหาใน
การผลิตเครื่องจักสาน
ข้ึนมาไมสามารถเก็บไวได
นานจะมีราข้ึน จึงตองรีบ
ขายทําใหตองขายในราคา
ถูก และรูปแบบท่ีผลิต
ออกมายังไมหลากหลาย  
 

1. เครื่องจักรสาน 
2. การทําปุยจาก   
มูลโค  
 

2. การพัฒนากลุม
อาชีพเครื่องจักรสาน
ทางการตลาดไมมี
ปญหามีตลาดรองรับ
โดยมีปญหาดังนี้ 
ปญหาเครื่องจักรสาน
ท่ีทางกลุมผลิตข้ึนมา
ไมสามารถเก็บไวได
นานจะราข้ึน จึงตอง
รีบขายทําใหตองขาย
ในราคาถูก และ
รูปแบบท่ีผลิตออกมา
ยังไมหลากหลาย โดย
พัฒนาดังนี้  
    2.1 แนวทาง
พัฒนาสรางตูอบ

1. สํานักบริการ
วิชาการวิชาการฯ 

2. มหาวิทยาลัยราช
ภัฎกําแพงเพชร แม
สอด 

 

องคการบริหารสวนตําบล 
วังหิน 
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พ้ืนท่ีเปาหมาย 
(1) 

หมูบานเปาหมาย 
(2) 

ปญหา/ความตองการ 
(3) 

เปาหมายการพัฒนา 
(4) 

ประเด็นในการพัฒนา 
(5) 

ผูรับผิดชอบของ
หนวยงาน 

(6) 

ผูรับผิดชอบของหนวยงาน
ภาคีเครือขาย 

(7) 
เครื่องจักรสานเพ่ือ
ปองกันเชื้อรา  
   2.2 พัฒนารูปแบบ
เครื่องจักรสานใหมี
รูปแบบหลากหลาย 
3. ชุมชนมีอาชีพการ
เลี้ยงโคจํานวนมาก
และขายมูลวัวใหกับผู
ซ้ือท่ัวไปท่ีมารับซ้ือ
กระสอบปานกระสอบ
ละ 20 บาท โดยมี
แนวทางการพัฒนา 
โดยการสราง
มูลคาเพ่ิมจากมูลสัตว 

 หมูท่ี 13 
 

การพัฒนากลุมปลูก
สมุนไพร มีปญหาในการ
อบสมุนไพร การแปรรูป
สมุนไพร  

กลุมปลูกสมุนไพร 
 
 

1. พ้ืนท่ีปลูกสมุนไพร
เปนจํานวนมาก แล
ดําเนินชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  -ตูอบสมุนไพร 
  -ตราสินคาและบรรจุ
ภัณฑ 

1. สํานักบริการ
วิชาการวิชาการฯ 

2. มหาวิทยาลัยราช
ภัฎกําแพงเพชร แม
สอด 

 

องคการบริหารสวนตําบล 
วังหิน 
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พ้ืนท่ีเปาหมาย 
(1) 

หมูบานเปาหมาย 
(2) 

ปญหา/ความตองการ 
(3) 

เปาหมายการพัฒนา 
(4) 

ประเด็นในการพัฒนา 
(5) 

ผูรับผิดชอบของ
หนวยงาน 

(6) 

ผูรับผิดชอบของหนวยงาน
ภาคีเครือขาย 

(7) 
  -ขยายสมาชิกในการ
ดําเนินชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

  2. ชุมชนมีอาชีพการเลี้ยง
โคจํานวนมากและขายมูล
โคในราคาถูกใหกับผูซ้ือ
ท่ัวไปท่ีมารับซ้ือ 
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2. สรุปปญหาของพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

ปญหาของพ้ืนที่ วิธีการดําเนินการแกไขปญหา 

1. การพัฒนากลุมอาชีพเครื่องจักสาน มีปญหาในการผลิต
เครื่องจักสานไมสามารถเก็บไวไดนานเนื่องจากจะมีเชื้อราข้ึน จึงตอง
รีบขายทําใหตองขายในราคาถูก และรูปแบบท่ีผลิตออกมายังไม
หลากหลาย  

1. พัฒนานวัตกรรมเพ่ือปองกันเชื้อราใน
ไมไผเชน จัดทําตูอบเครื่องจักสานเพ่ือ
ปองกันการเกิดเชื้อรา 

2. พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหมีรูปแบบ
ท่ีหลากหลาย เชน ของท่ีระลึก 
เครื่องประดับตกแตงท่ีพัก เปนตน 

2. ชุมชนมีอาชีพการเลี้ยงโคจํานวนมากโดยเกษตรกรจะนํามูล
โคไปขายในราคาถูก 

สรางมูลคาเพ่ิมจากมูลโคโดยการทําปุย
สูตรตางๆ 
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บทที่ 3 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

 
1. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ/กิจกรรม  

1.1 กิจกรรมท่ีลงไปดําเนินการเพ่ือรับทราบปญหา 
 

ท่ี กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรมท่ีได ปญหา/อุปสรรค 
และการแกไข 

1 ลงพ้ืนท่ีสํารวจขอมูลชุมชน ปญหาและความ
ตองการพัฒนา โดยระดมความคิดเห็นจากผูนํา
ชุมชน และประชาชนในหมูบาน และองคการ
บริหารสวนตําบลวังหิน เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 
2561 

ไดขอมูลชุมชน ปญหา และความ
ตองการในการพัฒนา เพ่ือนํา
ขอมูลมาจัดทําแผนพัฒนาตอไป 

 

2 ลงพ้ืนท่ีพูดคุยรับทราบประเด็นปญหาและวาง
แผนการพัฒนา เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 2561 ลง
พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลวังหิน อําเภอเมือง 
จังหวัดตาก โดยประชุมรวมกับผูบริหาร อบต. 
ผูนําชุมชน ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือวางแผนการ
ดําเนินงานโครงการฯ สําหรับพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีได
กําหนดรวมกับจังหวัดตาก  
 

ไดรวมกันกําหนดประเด็นการ
พัฒนา โดยการจัดตั้งกลุมพัฒนา
อาชีพบานพุสะแก การพัฒนา
ผลิตภัณฑจักสาน การเพ่ิมมูลคา
ผลิตภัณฑ  
การผลิตปุยจากมูลโค การพัฒนา
นวัตกรรมการผลิตเครื่องจักสาน 
และไดกําหนดหมูบานเปาหมาย
เพ่ิมอีก 1 หมูบาน ไดแก หมู 13  
บานตลุกสัก โดยมีเปาหมายการ
พัฒนาหมูบาน เปนศูนยการ
เรียนรูเกษตรทฤษฎีใหม และการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปร
รูปสมุนไพร 

 

3 จัดประชุมระดมความคิดเห็น และใหความรูเพ่ือ
สงเสริมการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชในการดําเนินชีวิต เม่ือวันท่ี 19 
พฤศจิกายน 2561 

 ไดรับการยอมรับและ
การกําหนดเปาหมาย
รวมกันในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนใน
หมูบาน โดยเริ่มจาก
การหาวิธีลดรายจาย 
และการหาแนวทาง
สรางรายไดเพ่ิมใหกับ
คนในชุมชน 
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1.2 กิจกรรมท่ีลงไปดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาหรือพัฒนา 
1.2.1 จัดทําโรงอบแหงรมควันเครื่องจักสานไมไผ โดยความรวมมือระหวางสํานักบริการ

วิชาการและจัดหารายได โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม องคการบริหาร   
สวนตําบลวังหิน และชุมชน 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการการทําปุยคอก ลดการใชสารเคมี เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2561         
ณ ศาลาเอนกประสงค ม.11  ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก 

 
 
 
 
 
 
1.2.3 อบรมการทําปุยอินทรียปรมิาณมากแบบไมพลิกกลับกอง เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ 

2562  ณ ศาลาเอนกประสงคหมูท่ี 11 บานพุสะแก ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 
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1.2.4 สงมอบโรงอบแหงรมควันเครื่องจักสานไมไผ และตูอบพลังงานทางเลือก เม่ือวันท่ี 1 
เมษายน 2562 และถายทอดองคความรูการใชนวัตกรรมโรงอบและตูอบ รวมท้ังติดตามผลการดําเนินงาน ณ 
บานพุสะแก ตําบลวังหิน อําเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมีผูแทนจากท่ีวาการอําเภอเมืองตาก นายกองคการ
บริหารสวนตําบลวังหิน ผูนําชมุชนและประชาชนเขารวมกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.5 อบรมการเพ่ิมมูลคาเครื่องจักรสาน  เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2562 ณ ศาลา

เอนกประสงค หมูท่ี 11 บานพุสะแก ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 
 
 
 
 
 
 
 

2. ผลการดําเนินงาน 
 2.1 ผลการดําเนินงานกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรมท่ีได 
ปญหา/อุปสรรค 
และการแกไข 

1 ดําเนินการจัดทําโรงอบแหงรมควันเครื่องจักสานไม
ไผ โดยความรวมมือระหวางสํานักบริการวิชาการ
และจัดหารายได โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม องคการบริหารสวน
ตําบลวังหิน และชุมชน 

โรงอบแหงรมควัน
เครื่องจักสานไมไผ 

ปญหา 
1. การรวมกลุมของชุมชนยังไม
เขมแข็ง 
2. การแกปญหาชุมชนตอง
ทํางานรวมกันหลายฝายท่ี
เก่ียวของ 
3. ผูนําชุมชนสวนใหญเปนผูนํา
ทางการซ่ึงมีภาระงานมาก 
4. ชองทางการตลาดยังมีนอย 
 
แนวทางแกไข 
   1. มหาวิทยาลัยตองนําองค
ความรูการบริหารกลุมเขาไปใช

2 อบรมเชิงปฏิบัติการการทําปุยคอก ลดการใช
สารเคมี ใหกับชุมชนบานพุสะแก วันท่ี 25 
ธันวาคม 2561 ณ ศาลาเอนกประสงค ม.11 ต.
วังหิน อ.เมือง จ.ตาก 

ผลิตภัณฑจากมูลโค 

3 อบรมการทําปุยอินทรียแบบไมพลิกกลับกอง วันท่ี 
11 กุมภาพันธ 2562 ณ ศาลาเอนกประสงคหมูท่ี 
11 บานพุสะแก ต.วังหิน  อ.เมืองตาก จ.ตาก 
 

ดินอินทรียบานพุ
สะแก 
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ท่ี กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรมท่ีได 
ปญหา/อุปสรรค 
และการแกไข 

4 สงมอบโรงอบแหงรมควันเครื่องจักสานไมไผ และ
ตูอบพลังงานทางเลือก เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 
2562 และถายทอดองคความรูการใชนวัตกรรม
โรงอบและตูอบ รวมท้ังติดตามผลการดําเนินงาน 
ณ บานพุสะแก ตําบลวังหิน อําเภอเมือง จังหวัด
ตาก โดยมีผูแทนจากท่ีวาการอําเภอเมืองตาก 
นายกองคการบริหารสวนตําบลวังหิน ผูนําชุมชน
และประชาชนเขารวมกิจกรรม 

โรงอบแหงรมควัน
เครื่องจักสานไมไผ 
และตูอบพลังงาน
ทางเลือก 

กับชุมชนใหเกิดการรวมมือท่ี
แทจริง 
   2. หนวยงานท่ีเก่ียวของ
รวมกันอยางจริงจัง โดยทํา
แผนการพัฒนารวมกัน และ
รายงานใหผูบริหารระดับสูง
รับทราบ 
   3. สรางผูนําการเปลี่ยนแปลง
ในชุมชนเพ่ือเปนผูในชุมชนแทน
ผูนําท่ีเปนทางการได 
   4. สงเสริมใหกลุมออกงาน
แสดงสินคา หรือทําชองทาง
การตลาดในรูปแบบอ่ืนๆ 

5 อบรมการเพ่ิมมูลคาจากเครื่องจักรสาน เม่ือวันท่ี 
27 มิถุนายน 2562 

ผลิตเครื่องจักรสาน
เพ่ือเปนของท่ีระลึก 

 
2.2 ผลการดําเนินงานตามเปาหมายตัวชี้วัด  

ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

หนวยนับ จํานวน หนวยนับ จํานวน 
จํานวนผูเขารวมโครงการ ครัวเรือน 50 ครัวเรือน 43 

ผูเขารวมโครงการมีรายไดเพ่ิมข้ึน ไมนอยกวา รอยละ 80 รอยละ อยูระหวางเก็บขอมูล 
(ราคาผลิตภัณฑเครื่อง
จักสาน ขายไดราคา
สูงข้ึน เนื่องจากมีการ
อบแหงและสามารถ
ปองกันเชื้อราได) 

3. ผลผลิต (output) ผลลัพธ (outcome) และผลกระทบ (impact)  
 3.1 ผลผลิต : จํานวนครัวเรือนไดรับการสงเสริมอาชีพ 

3.2 ผลลัพธ : กลุมอาชีพเครื่องจักสาน ขายสินคาไดราคาสูงข้ึนเนื่องจากสามารถยืดอายุการเก็บ
รักษาไวไดนาน ปองกันการเกิดเชื้อราได 
 3.3 ผลกระทบ : ชุมชนเกิดความรักความสามัคคี  ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน   
 
4. องคความรู/งานวิจัย/นวัตกรรมท่ีเกิดจากแกไขปญหาหรือพัฒนาจากพ้ืนท่ีนี้ 

การนําตูอบรมควันเครื่องจักสานเพ่ือแกปญหาการเกิดเชื้อรา และการแปรรูปมูลโคเปนปุยเพ่ือเพ่ิมมูลคา 
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5. สรุปโมเดลการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

1. การรวมกลุมของชุมชนยังไมเขมแข็ง 
2. การแกปญหาชุมชนตองทํางานรวมกันหลายฝายท่ีเก่ียวของ 
3. ผูนําชุมชนสวนใหญเปนผูนําทางการซ่ึงมีภาระงานมาก 
4. ชองทางการตลาดยังมีนอย 

 

7. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

1. จัดทําชองทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขาย จากการเพ่ิมมูลคาการผลิตเครื่องจักสาน และปุยอินทรีย 
    เพ่ือสรางรายได 
2. จัดทํากลุมของชุมชนใหมีรูปแบบท่ีชัดเจน เพ่ือใหกลุมเกิดความเขมแข็ง 
3. วางแนวทางการปลูกไผเพ่ือเปนวัตถุดิบใหกับชุมชนอ่ืน เพ่ือสรางรายได 
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แบบรายงานผลขอมูลชุมชนสภาพปญหาและความตองการพัฒนาหมูบานเปาหมายในการพัฒนาของจังหวัดตาก 
 

โครงการ 
หมูบานเปาหมาย ปรากฏอยูในโครงการไทยนิยม ความตองการของพ้ืนท่ี 

หมายเหตุ 
หมูบาน ตําบล อําเภอ ดําเนินการแลว 

ยังไมได
ดําเนินการ 

แผนพัฒนา
หมูบาน/ชุมชน 

แผนพัฒนา
ทองถิ่น 

แผนพัฒนา
อําเภอ 

บูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ เพ่ือแกไขปญหา
ความยากจน 

บานพุสะแก 
หมูท่ี 11 

ต.วังหิน อ.เมืองตาก      ดําเนินงานตาม
โครงการ
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรเพ่ือ
การพัฒนา
ทองถ่ินในความ
รวมมือระหวาง
จังหวัดตากกับ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
กําแพงเพชร 

 บานตลุกสัก  
หมูท่ี 13 

ต.วังหิน อ.เมืองตาก      
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การพัฒนาผลิตภัณฑจากมูลวัวเพ่ือสรางรายไดบานพุสะแก 
 

จากการดําเนินโครงการ ไดนํามูลวัวไปพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลคา โดยใชกรรมวิถีหมักแบบไมพลิกกลับกอง 
จึงไดผลผลิตเปนดินอินทรีย 

1. บรรจุภัณฑดินอินทรีย บานพุสะแก 
    1.1 ดินอินทรียจากมูลวัวแบบไมพลิกลับกอง 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    1.2 รูปแบบบรรจุภณัฑท่ีแปรรูปมาจากมูลวัว 
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2. ข้ันตอนการทํา 
    2.1 ข้ันตอนการข้ึนกองปุย 

2.1.1 วางเศษพืชชั้นลางสุด 4 สวน หรือไมเกิน 10 เซนติเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2 โรยมูลสัตว 1 สวน เกลี่ยใหท่ัว แลวรดนาทุกชั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.3 กองปุยเปนรูปสามเหลี่ยม กวาง 2.5 เมตร สูง 1.5 เมตร 
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3. ข้ันตอนการดูแลกองปุย 
3.1 ทุก 7 วัน ใชไมแทงกองปุยใหเปนรูป ลึกถึงขางลงแลวกรอกน้ําลงไป โดยมี

ระยะหางระหวางรูประมาณ 40 เซนติเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 เม่ือเติมน้ําลงไปแลว ใหปดรูเพ่ือไมใหสูญเสียความรอนภายในกองปุย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ชองทางการจําหนายของผลิตภัณฑ 

มี 2 ชองทางในการจําหนย 
-ชองทางท่ี 1 มีการจําหนายผลิตภัณฑมูลวัวท่ี ชุมชน บานพุสะแก ต.วังหิน อ.เมือง 

จ.ตาก  เบอรโทรศัพท 095-6420343 
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-ชองทางท่ี 2 มีการจําหนายผลิตภัณฑมูลวัวทาง facebook : Phu Sakae 
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑจากวัวเพ่ือสรางรายไดบานพุสะแก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. มีการกําหนดราคาใหเหมาะสม 
การสารวจราคาตนทุนท้ังหมด (คํามูลวัว 35 กระสอบๆละ 40 บาท เปนเงิน1,400 บาท 

ประมาณคน้ําท่ีใชรดกองดินอินทรีย 100 บาท) และศึกษาราคาตามทองตลาด (ราคาดินปลูกตามทองตลาด
ประมาณ 8-15 บาท/กิโลกรัม) จึงไดวิเคราะหกําหนดราคาขายผลิตภัณฑตามราคา ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากตาราง พบวา หากขายดินอินทรียโดยไมใสบรรจุภัณฑ ราคาขาย 8,000 บาทไดกําไร 

6,500 บาท แตถาขายในรูปแบบท่ีใสบรรจุภัณฑ ขายในราคา 30 บาท/ถุงๆ ละ 3 กิโลกรัม ไดกําไร 14.50 
บาท/ถุง 
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6. ส่ือประชาสัมพันธ 
6.1 VDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 แผนพับ 

 


