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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ        
งานบริการวิชาการแก่สังคม ภายใต้การพัฒนาท้องถิ่น             

ด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ แบบมีส่วนร่วม        
ของภาคีเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ตามโครงการความร่วมมือระหว่างจังหวัดตากกับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

บ้านพุสะแก ม.11 ต าบลวังหิน  

อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

 

 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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บทที่ 1  

บริบทโครงการ 

๑.ชื่อโครงการ บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น 

๒. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 

๓. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 

๔. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
ท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดย
การบูรณาการพันธกิจและสร้างเครือข่าย 

ตัวช้ีวัดที่ 1 จ้านวนชุมชน/ประเด็นที่ได้รับการชี น้า แก้ไขปัญหาจากนวัตกรรม
ที่สร้างสรรค์ขึ น 

๕. เหตุผลความจ าเป็น  
แก้ไขปัญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมาในหลากหลายโครงการนั นได้ชี ให้เห็นถึง

จ้านวนประชากรครัวเรือนยากจนยังคงมีสัดส่วนที่สูงภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั งจากภายใน
และภายนอกประเทศ นับวันปัญหาความยากจนจะมีลักษณะซับซ้อน มีความเหลื่อมล ้าที่ขยายตัวมากขึ น 
โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประการส้าคัญคือ การด้าเนินงานพัฒนาครัวเรือนผู้ด้วยโอกาสและ
ยากจน ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการส่งเสริมกิจกรรมสร้างรายได้แต่อย่างเดียวจ้าเป็นต้องใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ระดับครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวของเกษตรกรในทุกๆภูมิภาคเพ่ือเสริมภูมิคุ้มกันที่มี
อยู่พร้อมทั งสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ สร้างความพร้อมให้กับชุมชนและครัวเรือนยากจน ต้องบูรณาการความรู้ทุกมิติ
ทั งด้านสังคม เทคนิควิธีการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การป้องกันดูแลรักษาสุขภาพและ
สวัสดิการชุมชน รวมทั งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมกับชุมชนเป้าหมายนอกจากนี ยังต้องมี
ระยะเวลาด้าเนินการเพียงพอส้าหรับการพัฒนาศักยภาพครัวเรือนและชุมชนเป้าหมายให้สามารถด้าเนินการ
พัฒนาด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพขร ตระหนักถึงความส้าคัญของการมีบทบาทสนับสนุนด้านวิชาการและ
ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานและองค์กรภาคีในการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยกระบวนการวิจัยและพัฒนา
ความมั่นคงของประเทศจากฐานรากให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ก้าหนดให้มีการจัดท้า “แก้ไขความ
ยากจนของประชาชนในเขตชนบท” โดยมุ่งเน้นครอบครัวของเกษตรกรในทุกๆจังหวัดทั่วประเทศ  

 
๖. วัตถุประสงค์โครงการ  

เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือนในท้องถิ่นโดยยึดแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หรืออาศัยองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของแต่ละมหาวิทยาลัยและสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นเพ่ิมขึ น 

 
๗. เป้าหมายโครงการ (Outputs) 
     เชิงปริมาณ 

- จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการจังหวัดละ 100 ครัวเรือน (แบ่งพื นที่ จังหวัดก้าแพงเพชรพื นที่ละ
ไม่น้อยกว่า 30 ครัวเรือน / จังหวัดตากพื นที่ละไม่น้อยกว่า 50 ครัวเรือน) 

เชิงคุณภาพ 
- ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมขึ น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้ที่เข้าร่วมโครงการทั งหมด 
- ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมขึ นร้อยละ 30  

 
๘. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 
 ครัวเรือนในท้องถิ่นที่มีความยากจนในท้องถิ่นทุกจังหวัดจังหวัดละ 100 ครัวเรือน 

 
9. กิจกรรม  

- วิธีด าเนินการ(Activity) 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ต้นทาง 
 สร้างความรู้ความเข้าใจแนว

ทางการแก้ไขปัญหาโดยยึดแนวทาง
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     1. ประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับ
ครอบครัวยากจนเพ่ือวิเคราะห์ผู้เป็น
ก้าลังส้าคัญในการหาเลี ยงชีพ มีรายได้
หลัก/รอง/ไม่มีรายได้ 
    2. ประชุมกลุ่มย่อยวิเคราะห์ปัญหา
แท้จริงที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดรายได้
และกิจกรรมแผนการพัฒนา 

 
จ้านวนครอบครัวที่ได้รับความรู้
ความเข้าใจ 

 
จังหวัดละ ๑๐๐ ครอบครัว 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กลางทาง 

 ส่งเสริมการเพ่ิมทักษะอาชีพ
และอาชีพเสริม 
     1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เครื่องมือในการช่วยเหลือ ลดค่าใช้จ่าย
เพ่ิมรายได้ 
    2. สร้างอาชีพ/ผลผลิต/ผลลัพธ์/
แนวทางท่ีเป็นรูปธรรม 
    3. การสร้างรายได้/สร้างเครือข่าย/
หาตลาด/ทดลองขาย 
    4. ถ่ายทอดความรู้จากประชารัฐทั ง     
    5. ภาคส่วน ช่วยเหลือในการสร้าง
รายได้สร้างเครือข่าย 

 
จ้านวนครอบครัวที่ได้รับการ
ส่งเสริมการเพิ่มทักษะอาชีพและ
อาชีพเสริม 

 
จังหวัดละ ๑๐๐ ครอบครัว 

ปลายทาง 
 ส้ารวจและประเมินรายได้ 

ครัวเรือน 
       1. การจัดท้าบัญชีครัวเรือน
ประจ้าวัน/สัปดาห์/เดือน และการ
จัดการบริหารเงินรายได้รายจ่าย 
       2. ติดตามประเมินผล   

 
จ้านวนครั งในการส้ารวจและ
ประเมินรายได้ครัวเรือน/
ครอบครัว 

 
3 ครั ง 

 
๑๐. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 
๑๑. สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ 

บ้านพุสะแก ม.11 ต้าบลวังหิน อ้าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ้านวนอย่างน้อย  50  ครัวเรือน 

 
๑๒. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส้านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร 
 
๑๓. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
  ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพ้นจากเกณฑ์ความยากจนและมีภูมิคุ้มกันในการแก้ไขปัญหาความยากจน
ได้อย่างยั่งยืนแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน้าไปถ่ายทอดให้แก่ประชาชนที่มีความ
ยากจนในแต่ละท้องถิ่นได้ 
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บทที่ 2 

ปัญหา ความต้องการของชุมชน 

1. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนและประชาชนในชุมชน 

พื้นที่เป้าหมาย 
(1) 

หมู่บ้านเป้าหมาย 
(2) 

ปัญหา/ความต้องการ 
(3) 

เป้าหมายการพัฒนา 
(4) 

ประเด็นในการพัฒนา 
(5) 

ผู้รับผิดชอบของ
หน่วยงาน 

(6) 

ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
ภาคีเครือข่าย 

(7) 
ต ำบลวังหิน  
อ ำเภออเภมืองตำก 
จังหวัดตำก 

หมู่ที่ 11 1. กำรพัฒนำกลุ่มอำชีพ
เภครื่องจักสำน มีปัญหำใน
กำรผลิตเภครื่องจักสำน
ขึ้นมำไม่สำมำรถเภก็บไว้ได้
นำนจะมีรำขึ้น จึงต้องรีบ
ขำยท ำให้ต้องขำยในรำคำ
ถูก และรูปแบบที่ผลิต
ออกมำยังไม่หลำกหลำย  
 

1. เภครื่องจักรสำน 
2. กำรท ำปุ๋ยจำก   
มูลโค  
 

2. กำรพัฒนำกลุ่ม
อำชีพเภครื่องจักรสำน
ทำงกำรตลำดไม่มี
ปัญหำมีตลำดรองรับ
โดยมีปัญหำดังนี้ 
ปัญหำเภครื่องจักรสำน
ที่ทำงกลุ่มผลิตขึ้นมำ
ไม่สำมำรถเภก็บไว้ได้
นำนจะรำขึ้น จึงต้อง
รีบขำยท ำให้ต้องขำย
ในรำคำถูก และ
รูปแบบที่ผลิตออกมำ
ยังไม่หลำกหลำย โดย
พัฒนำดังนี้  
    2.1 แนวทำง
พัฒนำสร้ำงตู้อบ

1. ส ำนักบริกำร
วิชำกำรวิชำกำรฯ 

2. มหำวิทยำลัยรำช
อัฎก ำแพงเภพชร แม่
สอด 

 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
วังหิน 
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พื้นที่เป้าหมาย 
(1) 

หมู่บ้านเป้าหมาย 
(2) 

ปัญหา/ความต้องการ 
(3) 

เป้าหมายการพัฒนา 
(4) 

ประเด็นในการพัฒนา 
(5) 

ผู้รับผิดชอบของ
หน่วยงาน 

(6) 

ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
ภาคีเครือข่าย 

(7) 
เภครื่องจักรสำนเภพื่อ
ป้องกันเภชื้อรำ  
   2.2 พัฒนำรูปแบบ
เภครื่องจักรสำนให้มี
รูปแบบหลำกหลำย 
3. ชุมชนมีอำชีพกำร
เภลี้ยงโคจ ำนวนมำก
และขำยมูลวัวให้กับผู้
ซื้อทั่วไปที่มำรับซื้อ
กระสอบป่ำนกระสอบ
ละ 20 บำท โดยมี
แนวทำงกำรพัฒนำ 
โดยกำรสร้ำง
มูลค่ำเภพ่ิมจำกมูลสัตว์ 

 หมู่ที่ 13 
 

กำรพัฒนำกลุ่มปลูก
สมุนไพร มีปัญหำในกำร
อบสมุนไพร กำรแปรรูป
สมุนไพร  

กลุ่มปลูกสมุนไพร 

 

 

1. พ้ืนที่ปลูกสมุนไพร
เภป็นจ ำนวนมำก แล
ด ำเภนินชีวิตเภศรษฐกิจ
พอเภพียง 
  -ตู้อบสมุนไพร 
  -ตรำสินค้ำและบรรจุ
อัณฑ์ 

1. ส ำนักบริกำร
วิชำกำรวิชำกำรฯ 

2. มหำวิทยำลัยรำช
อัฎก ำแพงเภพชร แม่
สอด 

 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
วังหิน 
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พื้นที่เป้าหมาย 
(1) 

หมู่บ้านเป้าหมาย 
(2) 

ปัญหา/ความต้องการ 
(3) 

เป้าหมายการพัฒนา 
(4) 

ประเด็นในการพัฒนา 
(5) 

ผู้รับผิดชอบของ
หน่วยงาน 

(6) 

ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
ภาคีเครือข่าย 

(7) 
  -ขยำยสมำชิกในกำร
ด ำเภนินชีวิตเภศรษฐกิจ
พอเภพียง 
 

  2. ชุมชนมีอำชีพกำรเภลี้ยง
โคจ ำนวนมำกและขำยมูล
โคในรำคำถูกให้กับผู้ซื้อ
ทั่วไปที่มำรับซื้อ 
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2. สรุปปัญหาของพื้นที่ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

ปัญหาของพื้นที่ วิธีการด าเนินการแก้ไขปัญหา 

1. การพัฒนากลุ่มอาชีพเครื่องจักสาน มีปัญหาในการผลิต
เครื่องจักสานไม่สามารถเก็บไว้ได้นานเนื่องจากจะมีเชื อราขึ น จึงต้อง
รีบขายท้าให้ต้องขายในราคาถูก และรูปแบบที่ผลิตออกมายังไม่
หลากหลาย  

1. พัฒนานวัตกรรมเพ่ือป้องกันเชื อราใน
ไม้ไผ่เช่น จัดท้าตู้อบเครื่องจักสานเพ่ือ
ป้องกันการเกิดเชื อรา 

2. พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบ
ที่หลากหลาย เช่น ของที่ระลึก 
เครื่องประดับตกแต่งที่พัก เป็นต้น 

2. ชุมชนมีอาชีพการเลี ยงโคจ้านวนมากโดยเกษตรกรจะน้ามูล
โคไปขายในราคาถูก 

สร้างมูลค่าเพ่ิมจากมูลโคโดยการท้าปุ๋ย
สูตรต่างๆ 
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บทที่ 3 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

 
1. กิจกรรมที่ด าเนินการภายในโครงการ/กิจกรรม  

1.1 กิจกรรมที่ลงไปด้าเนินการเพ่ือรับทราบปัญหา 
 

ที ่ กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรมที่ได้ ปัญหา/อุปสรรค 
และการแก้ไข 

1 ลงพื นที่ส้ารวจข้อมูลชุมชน ปัญหาและความ
ต้องการพัฒนา โดยระดมความคิดเห็นจากผู้น้า
ชุมชน และประชาชนในหมู่บ้าน และองค์การ
บริหารส่วนต้าบลวังหิน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 
2561 

ได้ข้อมูลชุมชน ปัญหา และความ
ต้องการในการพัฒนา เพ่ือน้า
ข้อมูลมาจัดท้าแผนพัฒนาต่อไป 

 

2 ลงพื นที่พูดคุยรับทราบประเด็นปัญหาและวาง
แผนการพัฒนา เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ลง
พื นที่องค์การบริหารส่วนต้าบลวังหิน อ้าเภอเมือง 
จังหวัดตาก โดยประชุมร่วมกับผู้บริหาร อบต. 
ผู้น้าชุมชน ประชาชนในพื นท่ี เพื่อวางแผนการ
ด้าเนินงานโครงการฯ ส้าหรับพื นที่เป้าหมายที่ได้
ก้าหนดร่วมกับจังหวัดตาก  
 

ได้ร่วมกันก้าหนดประเด็นการ
พัฒนา โดยการจัดตั งกลุ่มพัฒนา
อาชีพบ้านพุสะแก การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จักสาน การเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์  
การผลิตปุ๋ยจากมูลโค การพัฒนา
นวัตกรรมการผลิตเครื่องจักสาน 
และได้ก้าหนดหมู่บ้านเป้าหมาย
เพ่ิมอีก 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 13  
บ้านตลุกสัก โดยมีเป้าหมายการ
พัฒนาหมู่บ้าน เป็นศูนย์การ
เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ และการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปร
รูปสมุนไพร 

 

3 จัดประชุมระดมความคิดเห็น และให้ความรู้เพ่ือ
ส่งเสริมการน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการด้าเนินชีวิต เมื่อวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2561 

 ได้รับการยอมรับและ
การก้าหนดเป้าหมาย
ร่วมกันในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนใน
หมู่บ้าน โดยเริ่มจาก
การหาวิธีลดรายจ่าย 
และการหาแนวทาง
สร้างรายได้เพ่ิมให้กับ
คนในชุมชน 
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1.2 กิจกรรมที่ลงไปด้าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา 
1.2.1 จัดท้าโรงอบแห้งรมควันเครื่องจักสานไม้ไผ่ โดยความร่วมมือระหว่างส้านักบริการ

วิชาการและจัดหารายได้ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม องค์การบริหาร   
ส่วนต้าบลวังหิน และชุมชน 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการการท้าปุ๋ยคอก ลดการใช้สารเคมี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561         
ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.11  ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก 

 
 
 
 
 
 
1.2.3 อบรมการท้าปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณมากแบบไม่พลิกกลับกอง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 

2562  ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ท่ี 11 บ้านพุสะแก ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 
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1.2.4 ส่งมอบโรงอบแห้งรมควันเครื่องจักสานไม้ไผ่ และตู้อบพลังงานทางเลือก เมื่อวันที่ 1 
เมษายน 2562 และถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้นวัตกรรมโรงอบและตู้อบ รวมทั งติดตามผลการด้าเนินงาน ณ 
บ้านพุสะแก ต้าบลวังหิน อ้าเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมีผู้แทนจากท่ีว่าการอ้าเภอเมืองตาก นายกองค์การ
บริหารส่วนต้าบลวังหิน ผู้น้าชมุชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.5 อบรมการเพ่ิมมูลค่าเครื่องจักรสาน  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ศาลา

เอนกประสงค์ หมู่ที่ 11 บ้านพุสะแก ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 
 
 
 
 
 
 
 

2. ผลการด าเนินงาน 
 2.1 ผลการด้าเนินงานกิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรมที่ได้ 
ปัญหา/อุปสรรค 
และการแก้ไข 

1 ด้าเนินการจัดท้าโรงอบแห้งรมควันเครื่องจักสานไม้
ไผ่ โดยความร่วมมือระหว่างส้านักบริการวิชาการ
และจัดหารายได้ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม องค์การบริหารส่วน
ต้าบลวังหิน และชุมชน 

โรงอบแห้งรมควัน
เครื่องจักสานไม้ไผ่ 

ปัญหา 
1. การรวมกลุ่มของชุมชนยังไม่
เข้มแข็ง 
2. การแก้ปัญหาชุมชนต้อง
ท้างานร่วมกันหลายฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง 
3. ผู้น้าชุมชนสว่นใหญ่เป็นผู้น้า
ทางการซึ่งมีภาระงานมาก 
4. ช่องทางการตลาดยังมีน้อย 
 
แนวทางแก้ไข 
   1. มหาวิทยาลัยต้องน้าองค์
ความรู้การบริหารกลุ่มเข้าไปใช้

2 อบรมเชิงปฏิบัติการการท้าปุ๋ยคอก ลดการใช้
สารเคมี ให้กับชุมชนบ้านพุสะแก วันที่ 25 
ธันวาคม 2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.11 ต.
วังหิน อ.เมือง จ.ตาก 

ผลิตภัณฑ์จากมูลโค 

3 อบรมการท้าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง วันที่ 
11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 
11 บ้านพุสะแก ต.วังหิน  อ.เมืองตาก จ.ตาก 
 

ดินอินทรีย์บ้านพุ
สะแก 
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ที ่ กิจกรรม ผลผลิตกิจกรรมที่ได้ 
ปัญหา/อุปสรรค 
และการแก้ไข 

4 ส่งมอบโรงอบแห้งรมควันเครื่องจักสานไม้ไผ่ และ
ตู้อบพลังงานทางเลือก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 
2562 และถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้นวัตกรรม
โรงอบและตู้อบ รวมทั งติดตามผลการด้าเนินงาน 
ณ บ้านพุสะแก ต้าบลวังหิน อ้าเภอเมือง จังหวัด
ตาก โดยมีผู้แทนจากท่ีว่าการอ้าเภอเมืองตาก 
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลวังหิน ผู้น้าชุมชน
และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 

โรงอบแห้งรมควัน
เครื่องจักสานไม้ไผ่ 
และตู้อบพลังงาน
ทางเลือก 

กับชุมชนให้เกิดการร่วมมือที่
แท้จริง 
   2. หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันอย่างจริงจัง โดยท้า
แผนการพัฒนาร่วมกัน และ
รายงานให้ผู้บริหารระดับสูง
รับทราบ 
   3. สร้างผู้น้าการเปลี่ยนแปลง
ในชุมชนเพ่ือเป็นผู้ในชุมชนแทน
ผู้น้าที่เป็นทางการได้ 
   4. ส่งเสริมให้กลุ่มออกงาน
แสดงสินค้า หรือท้าช่องทาง
การตลาดในรูปแบบอ่ืนๆ 

5 อบรมการเพิ่มมูลค่าจากเครื่องจักรสาน เมื่อวันที่ 
27 มิถุนายน 2562 

ผลิตเครื่องจักรสาน
เพ่ือเป็นของที่ระลึก 

 
2.2 ผลการด้าเนินงานตามเป้าหมายตัวชี วัด  

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

หน่วยนับ จ านวน หน่วยนับ จ านวน 
จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ครัวเรือน 50 ครัวเรือน 43 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมขึ น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ร้อยละ อยู่ระหว่างเก็บข้อมูล 

(ราคาผลิตภัณฑ์เครื่อง
จักสาน ขายได้ราคา
สูงขึ น เนื่องจากมีการ
อบแห้งและสามารถ
ป้องกันเชื อราได้) 

3. ผลผลิต (output) ผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ (impact)  
 3.1 ผลผลิต : จ้านวนครัวเรือนได้รับการส่งเสริมอาชีพ 

3.2 ผลลัพธ์ : กลุ่มอาชีพเครื่องจักสาน ขายสินค้าได้ราคาสูงขึ นเนื่องจากสามารถยืดอายุการเก็บ
รักษาไว้ได้นาน ป้องกันการเกิดเชื อราได้ 
 3.3 ผลกระทบ : ชุมชนเกิดความรักความสามัคคี  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   
 
4. องค์ความรู้/งานวิจัย/นวัตกรรมที่เกิดจากแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาจากพื้นที่นี้ 

การน้าตู้อบรมควันเครื่องจักสานเพื่อแก้ปัญหาการเกิดเชื อรา และการแปรรูปมูลโคเป็นปุ๋ยเพื่อเพ่ิมมูลค่า 
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5. สรุปโมเดลการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1. การรวมกลุ่มของชุมชนยังไม่เข้มแข็ง 
2. การแก้ปัญหาชุมชนต้องท้างานร่วมกันหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
3. ผู้น้าชุมชนสว่นใหญ่เป็นผู้น้าทางการซึ่งมีภาระงานมาก 
4. ช่องทางการตลาดยังมีน้อย 

 

7. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 

1. จัดท้าช่องทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมยอดขาย จากการเพ่ิมมูลค่าการผลิตเครื่องจักสาน และปุ๋ยอินทรีย์ 
    เพ่ือสร้างรายได้ 
2. จัดท้ากลุ่มของชุมชนให้มีรูปแบบที่ชัดเจน เพ่ือให้กลุ่มเกิดความเข้มแข็ง 
3. วางแนวทางการปลูกไผ่เพ่ือเป็นวัตถุดิบให้กับชุมชนอื่น เพ่ือสร้างรายได้ 
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แบบรายงานผลข้อมูลชุมชนสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมายในการพัฒนาของจังหวัดตาก 
 

โครงการ 
หมู่บ้านเป้าหมาย ปรากฏอยู่ในโครงการไทยนิยม ความต้องการของพ้ืนที่ 

หมายเหตุ 
หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ ด าเนินการแล้ว 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชน 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

แผนพัฒนา
อ าเภอ 

บูรณำกำรพันธกิจ
สัมพันธ์ เภพ่ือแก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจน 

บ้ำนพุสะแก 
หมู่ที่ 11 

ต.วังหิน อ.เภมืองตำก      ด ำเภนินงำนตำม
โครงกำร
ขับเภคลื่อน
ยุทธศำสตร์เภพื่อ
กำรพัฒนำ
ท้องถิ่นในควำม
ร่วมมือระหว่ำง
จังหวัดตำกกับ
มหำวิทยำลัย
รำชอัฏ
ก ำแพงเภพชร 

 บ้ำนตลุกสัก  
หมู่ที่ 13 

ต.วังหิน อ.เภมืองตำก      
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมูลวัวเพื่อสร้างรายได้บ้านพุสะแก 
 

จำกกำรด ำเภนินโครงกำร ได้น ำมูลวัวไปพัฒนำเภพ่ือเภพ่ิมมูลค่ำ โดยใช้กรรมวิถีหมักแบบไม่พลิกกลับกอง 
จึงได้ผลผลิตเภป็นดินอินทรีย์ 

1. บรรจุภัณฑ์ดินอินทรีย์ บ้านพุสะแก 
    1.1 ดินอินทรีย์จำกมูลวัวแบบไม่พลิกลับกอง 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    1.2 รูปแบบบรรจุอัณฑ์ที่แปรรูปมำจำกมูลวัว 
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2. ขั้นตอนการท า 
    2.1 ขั้นตอนกำรขึน้กองปุ๋ย 

2.1.1 วำงเภศษพืชชั้นล่ำงสุด 4 ส่วน หรือไม่เภกิน 10 เภซนติเภมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2 โรยมูลสัตว์ 1 ส่วน เภกลี่ยให้ทั่ว แล้วรดน้ำทุกชั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.3 กองปุ๋ยเภป็นรูปสำมเภหลี่ยม กว้ำง 2.5 เภมตร สูง 1.5 เภมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๖ ~ 
 

3. ขั้นตอนการดูแลกองปุ๋ย 
3.1 ทุก 7 วัน ใช้ไม้แทงกองปุ๋ยให้เภป็นรูป ลึกถึงข้ำงล่งแล้วกรอกน้ ำลงไป โดยมี

ระยะห่ำงระหว่ำงรูประมำณ 40 เภซนติเภมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 เภมื่อเภติมน้ ำลงไปแล้ว ให้ปิดรูเภพื่อไมใ่ห้สูญเภสียควำมร้อนอำยในกองปุ๋ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ช่องทางการจ าหน่ายของผลิตภัณฑ์ 

มี 2 ช่องทำงในกำรจ ำหนย่ 
-ช่องทำงที่ 1 มีกำรจ ำหน่ำยผลิตอัณฑ์มูลวัวที่ ชุมชน บ้ำนพุสะแก ต.วังหิน อ.เภมือง 

จ.ตำก  เภบอร์โทรศัพท์ 095-6420343 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๗ ~ 
 

-ช่องทำงที่ 2 มีกำรจ ำหนำ่ยผลิตอัณฑ์มูลวัวทำง facebook : Phu Sakae 
โครงกำรพัฒนำผลิตอัณฑ์จำกวัวเภพ่ือสร้ำงรำยไดบ้้ำนพุสะแก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. มีการก าหนดราคาให้เหมาะสม 
กำรสำรวจรำคำต้นทุนทั้งหมด (ค ำมูลวัว 35 กระสอบๆละ 40 บำท เภป็นเภงิน1,400 บำท 

ประมำณค่น้ ำที่ใช้รดกองดินอินทรีย์ 100 บำท) และศึกษำรำคำตำมท้องตลำด (รำคำดินปลูกตำมท้องตลำด
ประมำณ 8-15 บำท/กิโลกรัม) จึงได้วิเภครำะห์ก ำหนดรำคำขำยผลิตอัณฑ์ตำมรำคำ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จำกตำรำง พบว่ำ หำกขำยดินอินทรีย์โดยไม่ใส่บรรจุอัณฑ์ รำคำขำย 8,000 บำทได้ก ำไร 

6,500 บำท แต่ถ้ำขำยในรูปแบบที่ใส่บรรจุอัณฑ์ ขำยในรำคำ 30 บำท/ถุงๆ ละ 3 กิโลกรัม ได้ก ำไร 14.50 
บำท/ถุง 



~ ๑๘ ~ 
 

6. สื่อประชาสัมพันธ์ 
6.1 VDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 แผ่นพับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๙ ~ 
 

จำกกำรประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเภสียแบบมีส่วนร่วมของอำคีเภครือข่ำย ในกำรติดตำมผลกำรด ำเภนินงำน
แผนงำน/โครงกำร งำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคมอำยใต้กำรพัฒนำท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหำวิทยำลัยรำช
อัฏซึ่งประกอบด้วย หัวหน้ำส่วนรำชกำรจังหวัด องค์กำรปกครองท้องทิ่น ผู้น ำชุมชน ที่ประชุมได้มี
ข้อเภสนอแนะปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ดังนี้ 

ปัญหา /อุปสรรค  
1. กำรรวมกลุ่มของชุมชนยังไม่เภข้มแข็ง จำกกำรเภข้ำไปพัฒนำส่วนใหญ่ชุมชนมีกำรตั้งกลุ่มแต่เภป็นกำร

ตั้งกลุ่มเภพื่อขอรับกำรสนับสนุนจำกอำครัฐ แต่ไม่มีกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มให้เภกิดผลเภป็นรูปธรรมกับสมำชิก เภช่น
กำรรับซื้อผลผลิตเภพ่ือต่อรองรำคำ ซึ่งปัจจุบันนี้ผลผลิตไม่ต้องมำรับซื้อที่กลุ่มต่ำงคนต่ำงจ ำหน่ำย กำรส่ งเภสริม
สมำชิกในกำรต่อยอดผลิตอัณฑ์ กำรแบ่งผลก ำไร เภป็นต้น 

2. กำรแก้ปัญหำชุมชนต้องท ำงำนร่วมกันหลำยฝ่ำยที่เภกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่ต่ำงหน่วยงำนต่ำงท ำไม่มี
กำรบูรณำกำรท ำงำนร่วมกัน 

3. ผู้น ำชุมชนส่วนใหญ่เภป็นผู้น ำทำงกำรซึ่งมีอำระงำนมำก 
4. ช่องทำงกำรตลำดยังมีน้อย เภมื่อไปส่งเภสริมแล้วทำงกลุ่มไม่มีแหล่งจ ำหน่วย 
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
1. มหำวิทยำลัยเภลือกพัฒนำเภต็มรูปแบบเภพียงชุมชนเภดียวดังนั้นควรถอดรูปแบบโมเภดลกำรพัฒนำเภพ่ือ

น ำไปใช้กับชุมชนอื่นด้วย 
2. กำรพัฒนำชุมชนให้มีควำมเภข้มแข็งมหำวิทยำลัยรำชอัฏและหน่วยงำนที่เภกี่ยวข้องควรน ำองค์ควำมรู้

กำรบริหำรจัดกำรกลุ่มเภพ่ือให้ชุมชนเภห็นควำมส ำคัญของกลุ่มอย่ำงแท้จริง เภช่น กลุ่มต้องมีกำรสร้ำงผู้น ำ มีกำร
รับซื้อผลิตเภพื่อต่อรองรำคำ มีกำรจัดท ำระเภบียบกลุ่มที่ชัดเภจน ให้สมำชิกได้รับรู้เภมื่อเภข้ำมำร่วมกลุ่มแล้วจะได้รับ
ประโยชน์อย่ำงชัดเภจน 

3. หน่วยงำนที่เภกี่ยวข้องเภช่นพำณิชย์จังหวัด ควรน ำสินค้ำชุมชนเภหล่ำนี้ที่เภข้ำไม่ถึงโอกำสไปแสดงสินค้ำ
ในเภทศกำลต่ำงๆ รวมทั้งจังหวัด ซึ่งมีพ้ืนที่แต่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ต้องน ำเภสนอหน่วยงำนที่รับผิดชอบจัดท ำเภป็น
แหล่งจ ำหน่ำยผลิตอัณฑ์ของชุมชนต่อไป 

 
 

 


