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โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว 
พื้นที่รับผิดชอบ บ้านคลองอาราง หมู่ที่ 16 ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว   ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี 
ล าดับที ่ วัน เดือน ป ี กิจกรรมส าคัญ ผลที่ได้ หมวดเงิน รายละเอียด 
กิจกรรมย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาชีพเกษตรกรชุมชน  

1 9–10 มี.ค. 
62  
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการ
วิเคราะหศ์ักยภาพเชิงลึกในกลุ่มครัวเรือน
เป้าหมาย 
-วิเคราะห์และประเมินศักยภาพและความ
เป็นไปได ้
-จัดท าข้อมูลครัวเรือนเปา้หมาย 
-ก าหนดสถานท่ีด าเนินโครงการ 
-ก าหนดทิศทางและปรบัปรุงแผนพัฒนา 
-ประสานภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา 

-ได้ข้อมูลเชิงศักยภาพเพื่อการพัฒนา 
-ได้สร้างสรา้งการรับรู้และแรงบันดาลใจ
การพัฒนาร่วมกัน 
-ได้ฐานข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายกอ่นการ
ด าเนินโครงการพัฒนา 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนวิทยากร(1 คน x 600 บาท x 6 ชม x 5 วัน) เป็นเงิน 18,000 บาท 

ค่าใช้สอย 
 
 

ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 150 บาท x 5 มื้อ)  เป็นเงิน 37,000 บาท 
ค่าอาหารว่าง (50 คน * 35 * 10 ครั้ง)   เป็นเงิน 17,500 บาท 
ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์  (3 คน * 240 * 5 วัน)  เป็นเงิน 3,600 บาท 
ค่าเดินทางไปราชการ (ไป-กลับ 100 กม. * 4บาท * 20 วัน) เป็นเงิน 8,000 บาท 

ค่าวัสดุ ท่อ PVC ( 2 นิ้ว* 280 บาท * 25 ท่อน)   เป็นเงิน 7,000 บาท 
แกลบดิบ (50 กระสอบ*100 บาท)   เป็นเงิน 5,000 บาท 
ขุยมะพร้าว (50 กระสอบ*100 บาท)   เป็นเงิน 5,000 บาท 
กาบมะพร้าว (50 กระสอบ*75 บาท)   เป็นเงิน 3,700 บาท 
ปุ๋ยคอก (50 กระสอบ*75 บาท)   เป็นเงิน 3,700 บาท 
เมลด็กรีนโอค (1000 เมล็ด/ซอง)   เป็นเงิน 530   บาท 
เมลด็เรดโอค (1000 เมล็ด/ซอง)   เป็นเงิน 530   บาท 
เมลด็บัตเตอร์เฮด (1000 เมล็ด/ซอง)   เป็นเงิน 570   บาท 
เมลด็เรคคอส (1000 เมล็ด/ซอง)   เป็นเงิน 350   บาท 
เมลด็ฟินเลย่์ (1000 เมล็ด/ซอง)   เป็นเงิน 530   บาท 
ไตรโคโดมาชนิดผง     เป็นเงิน 1,000 บาท 
ถาดเพาะเมลด็ (ขนาด 104 หลุม 100 แผ่น*15 บาท) เป็นเงิน 1,500 บาท 
พีทมอส (ขนาด 100 ลิตร*500 บาท*2 ถุง)  เป็นเงิน 1000 บาท 
พลาสติกคลุมดิน (ขนาด 1.5*400m 2 ม้วน*1300 บาท) เป็นเงิน 2,600 บาท  
กระดาษฟลิบชาร์ท 70แกรม 80x100ซม. (แพ็ค25แผ่น) เป็นเงิน 200 บาท 
ปากกามาร์คเกอร์ 2 หัว น้ าเงิน (แพ็ค12ด้าม)  เป็นเงิน 132 บาท 
ปากกาลูกลื่น 0.5มม. น้ าเงิน (50ด้าม)   เป็นเงิน 180 บาท 
กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม (แพ็ค5รีม) Double A เป็นเงิน 550 บาท 
 

2 12-14 มี.ค. 
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อบรมเชิงปฏิบัติการการผลติและการ
ขอรับรองมาตรฐานทางการเกษตร 

-ครัวเรือนเป้าหมายทราบถึงวิธีการท า
การเกษตรรูปแบบใหม่ทีด่ีขึ้น และน าไปใช้
ในพื้นที่ขงตนเอง 

                                                          รวมทั้งสิ้น  118,672  บาท 
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) 
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ล าดับที ่ วันที ่ กิจกรรมส าคัญ ผลที่ได้ หมวดเงิน รายละเอียด 
กิจกรรมย่อยที่ 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลือ่นกลุ่มอาชีพเกษตรกร 
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16 - 17 
เม.ย.62 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนนุการ
ขับเคลื่อนกลุม่สมัมาชีพชุมชน 
 

-ครัวเรือนเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจท่ี
เพิ่มขึ้น 
-เกิดคณะกรรมการบริหารกลุ่มอาชีพ 1 ชุด 
-เกิดการยกร่างข้อบังคับกลุ่ม 
-เกิดทะเบียนสมาชิกกลุม่ 
 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนวิทยากร(1 คน x 600 บาท x 6 ชม x 2 วัน) เป็นเงิน 7,200 บาท 

ค่าใช้สอย ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 150 บาท x 5 มื้อ)  เป็นเงิน 15,000 บาท 
ค่าอาหารว่าง (50 คน * 35 * 4 ครั้ง)   เป็นเงิน 7,000 บาท 
ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์  (3 คน * 240 * 2 วัน)  เป็นเงิน 1,440 บาท 
ค่าเดินทางไปราชการ (ไป-กลับ 100 กม. * 4 บาท * 2 วัน) เป็นเงิน    800 บาท 

              รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  31,440  บาท  
                     (สามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

4 9 มี.ค. – 
30 พ.ค. 
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การตรวจเยี่ยม ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

เกิดการติดตามผลการน าองค์ความรู้ไป
ปฏิบัต ิ  - 

5 30 พ.ค. 
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จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ รายงานผลการด าเนินโครงการ 
 - 

  รวมท้ังสิ้น 150,112 บาท (หนึ่งแสนห้าหม่ืนหนึ่งร้อยสิบสองบาทถ้วน) 

     

(อาจารย์ฉัตรเกษม  ดาศรี) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

     

(อาจารย์ชัยวุฒิ เทโพธิ)์ 

ผู้ช่วยอธิการบด ี


