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แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติกิจกรรม 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี 
คณะ/หน่วยงำน   มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สระแก้ว 
ข้อมูลโครงกำรหลัก ช่ือ โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษำแก้ไขปัญหำของชุมชน

ท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงยั่งยืน  
รหัส ............................... 

1. ชื่อกิจกรรม โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและยกระดับคุณภำพชีวิตของ                                                          
ประชำชนบ้ำนแสง์ หมู่ 2 ต ำบลทัพเสด็จ อ ำเภอตำพระยำ จังหวัดสระแก้ว รหัส ............................ 

 

2. หลักกำรและเหตุผล 
ตามที่ภาครัฐได้เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเข้ากับแผนยุทธศาสตร์    

ชาติ 20 ปี ของประเทศไทย และยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี ระหว่างปี 2560 ถึง ปี 2579        
โดยน้อมน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่ 
และใช้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็น
แนวทางในการด าเนินนโยบาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ของประชาชน แก้ไขปัญหา      
เชิงโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พัฒนาโภชนาการและความปลอดภัย  
ด้านอาหาร เพ่ือน าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของประชาชนและประเทศชาติ ซ่ึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะสานต่อโครงการ          
ในพระราชด าริของพระราชบิดา เพ่ือช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่พระราชาประสงค์ให้
เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 มาตรา 7       
ที่ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน               
ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฎสู่คุณภาพเป็นเลิ ศ โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่นักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ การยกคุณภาพมาตรฐานชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น และ
พ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์       
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยมีกลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและ
ภายนอกเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้
อย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น   

ผลส ารวจชุมชนและครัวเรือนเป้าหมายในบ้านแสง์ หมู่  2 ต าบลทัพเสด็จ อ าเภอตาพระยา      
จังหวัดสระแก้ว พบว่า สภาพทางเศรษฐกิจยังไม่ดีเท่าที่ควร ประสบปัญหาภัยแล้ง ท าให้ขาดทุนจากการ
ประกอบอาชีพ เกิดเป็นหนี้สินภาคครัวเรือนขึ้น แต่ยังมี แหล่งทุนที่มีศักยภาพ คือ ต้นแสง์ ต้นกก         
น้ าพริกกะสัง และความรู้จากการสืบต่อมา เช่น การจักสาน เป็นต้น และชุมชน ครัวเรือนเป้าหมาย            

กนผ.04 
แบบฟอร์มเสนอกิจกรรมเดี่ยว/ย่อย 
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มีความเห็นพ้องร่วมกันที่จะต้องจัดให้มีการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนบ้านแสง์ หมู่ 2 ต าบลทัพเสด็จ อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว  

ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ สระแก้ว จึงได้จัดท าโครงการสร้าง
เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถ
ด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุลและ
มีความเหมาะสม สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับการส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ิมคุณค่าและมูลค่า เสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความ เข้มแข็ง มั่นคง น าไปสู่การพ่ึงพา
ตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้ชุมชนหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่
เพ่ิมข้ึน  

3. วัตถุประสงค์  
1)  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ทักษะด้านอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
2)  เพ่ือพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพ/ครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย 
3)  เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพ/ครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย 
4)  เพ่ือลดปัญหาด้านหนี้สินให้กับชุมชน/ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย 

 5)  เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนน าทุนทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
 

4. กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
          กลุ่มเป้ำหมำย 
  กลุ่มอาชีพจักสานและอ่ืนๆ จ านวน 20 คน   

สมาชิกครัวเรือนเป้าหมาย  จ านวน 20 คน 
กรรมการหมู่บ้าน   จ านวน 10 คน 

 พื้นที่  ชุมชนหมู่ที่ 2 ต าบลทัพเสด็จ อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 
 

5. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 
เดือนมนีาคม – มิถุนายน 2562 
 

6.  งบประมำณ  
 งบประมำณ  งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณรายได ้    (   )  บ.กศ. (  )  กศ.ปช.  
 

     รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
ประเภทงบ/หมวด รำยกำร งบประมำณ 

ค่าตอบแทน - ค่ำวิทยำกร 9 ชั่วโมงๆ ละ 600 บำท 
- ค่ำเบี้ยเลี้ยง 10 วันๆ ละ 240 บำท 5 คน 

รวม 

5,400 บำท 
12,000 บำท 
17,400 บำท 

ค่าใช้สอย - ค่ำอำหำรกลำงวัน 3 ม้ือๆ ละ 150 บำท 50 คน 
- ค่ำอำหำรว่ำง 6 ม้ือๆ ละ 35 บำท 50 คน 
- ค่ำจ้ำงเหมำยำนพำหนะ (รถบัสปรับอำกำศ)        

พร้อมน้ ำมันเชื้อเพลิง 1 คัน 
- ค่ำจ้ำงจัดท ำเล่มรำยงำนสรุป และคู่มือผลิตภัณฑ์ 
- ค่ำถ่ำยเอกสำรเพื่อใช้ในกำรอบรม 

22,500 บำท 
10,500 บำท 

 
30,000 บำท 
5,000 บำท 
5,000 บำท 
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- ค่ำจ้ำงจัดท ำป้ำยโครงกำร 
- ค่ำประกำศนียบัตร 
- ค่ำของสมมนำคุณกำรดูงำน 
- ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ 

รวม 

3,000 บำท 
3,000 บำท 
1,500 บำท 
20,000 บำท 
100,500 บำท 

ค่าวัสดุ - ค่ำวัสดุที่ใช้ในกำรฝึกอบรม (รำยละเอียดแนบ) 
- ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง กิโลเมตรละ 4 บำท 97.7 กม.      

10 ครั้ง (2 เที่ยว ขำไป-ขำกลับ) 
รวม 

27,444 บำท 
7,816 บำท 

 
35,260 บำท 

รวม  153,160 บำท 
 
 

7. แผนกำรด ำเนินงำน  
ที ่ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน วันเดือนปี หมำยเหตุ 
1 วิเคราะห์ ประเมินความเป็นไปได้ในการส่งเสริมและพัฒนา 25 ก.พ.62  
2 รวบรวมจัดท ารายชื่อบุคคล ครัวเรือนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 25 ก.พ.62  
3 ประชุม เยี่ยมครัวเรือนสร้างแรงบันดาลใจ/ตรวจสอบความมุ่งม่ัน 8 มี.ค.62  

4 
ฝึกอบรมท าบัญชีครัวเรือน /จัดท าแผนประกอบการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เล่าเรื่องความส าเร็จ ออกไปศึกษาดูงาน 

28 มี.ค.62  

5 
จัดตั้งสร้างเสริมกลุ่มอาชีพ ก าหนดกติกา ระดมทุน งบประมาณ 
สิ่งสนับสนุน 

4 เม.ย.62  

6 จัดหาพื้นที่ สถานที่ด าเนินการ จัดหา รวบรวมวัตถุดิบ 4 เม.ย.62  
7 พัฒนาหลักสูตร จัดหาเครือข่ายวิทยากร หน่วยงานสนับสนุน 18 เม.ย.62  

8 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เติมทักษะ ความรู้ 
 หลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์ลายพัดสานจากต้นกก 
 หลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าพริกกะสัง 
 หลักสูตรความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก 

 
25 เม.ย.62 
4 พ.ค.62 
11 พ.ค.62 

 

9 สนับสนุน ช่วยเหลือการผลิตสินค้า หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ 18 พ.ค.62  
10 จัดหา พัฒนาช่องทาง ขยายตลาดให้ 25 พ.ค.62  
11 ตรวจเยี่ยม ติดตามผล ประเมินผลผลการด าเนินงาน 4 มิ.ย.62  
12 จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ 25 มิ.ย.62  
13 จัดท าบทความเรื่องเล่าความส าเร็จ 15 ก.ค.62  

 

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1) ครัวเรือนได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตดีขึ้น  
 

9. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ/ ค่ำเป้ำหมำย  
9.1 เชิงปริมำณ 

1.  จ านวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  50  คน 
2.  จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา จ านวน  2  ผลิตภัณฑ์ 
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3.  รายได้ที่เพ่ิมข้ึนของกลุ่มอาชีพ/ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 40  
9.2 เชิงคุณภำพ   

1. ความต่อเนื่อง/ยั่งยืนของการประกอบกิจการหรือการปฏิบัติการ 
   

10. กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
วิธีกำร เครื่องมือ 

การรายงานผลการปฏิบัติงาน แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน OP.1 
การตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพผลงาน รายงานโครงการ บทความเรื่องเล่าความส าเร็จ 
 

11. สำเหตุหรือปัจจัยควำมเสี่ยงท่ีอำจจะเกิดขึ้นในกำรด ำเนินโครงกำร   
สำเหตุหรือปัจจัยควำมเสี่ยง แนวทำงแก้ไข/ป้องกันควำมเสี่ยง 

ความไม่สอดคล้องตรงกันของเวลาว่างระหว่าง
ทีมงานกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 

จัดท าแผนด าเนินการร่วมกันระหว่างทีมงานกับชุมชน 
ปรับเวลาการลงพ้ืนที่ปฏิบัติการที่ตรงกัน 

 
 

ลงชื่อ…………………………….…………………..ผู้เสนอโครงการ 
                      (อาจารย์วราวุฒิ  ค าพานุช) 
                         อาจารย์  (นักพัฒนาท้องถิ่น)    

                                ................. /..................../................. 
 
ควำมคิดเห็นผู้บังคับบัญชำเบื้องต้น 
……………..……………………….……………………..…………………………………..…………………………………………………… 
 

ลงชื่อ……………..……………………….....……….... 
                         (อาจารย์ชัยวุฒิ  เทโพธิ์)       

                                  ผู้ช่วยอธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์                                                
                                ................. /..................../................. 

 
ควำมคิดเห็นผู้บังคับบัญชำระดับสูง 
…………………………………………..……………….………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ……………..……………………….....……….... 
                   (อาจารย์ ดร.สุพจน์    ทรายแก้ว)       

                                        อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
                                    ................. /..................../................. 

 


