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แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติกิจกรรม 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

มหำวิทยำลยัรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี 

คณะ/หน่วยงำน   วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 

ข้อมูลโครงกำรหลัก ชื่อ โครงกำรสรำ้งเครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือร่วมกันศึกษำแก้ไขปัญหำของชุมชน

ท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสำมำรถด ำรงอยู่ได้อยำ่งยั่งยืน  

1. ชื่อกิจกรรม โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและยกระดับคุณภำพชีวิตของ  

             ประชำชนหมู่ 1 ต ำบลคลองน  ำใส อ ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

 

2. หลักกำรและเหตุผล 

ตามที่ภาครัฐได้เช่ือมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเข้ากับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ของประเทศไทย และยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี ระหว่างปี 2560 ถึง ปี 2579    โดยน้อม
น าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่ และใช้
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางใน
การด าเนินนโยบาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ของประชาชน แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างการ
ผลิตภาคเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พัฒนาโภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหาร         
เพื่อน าไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ของประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะสานต่อโครงการในพระราชด าริของ
พระราชบิดา เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่พระราชาประสงค์ให้
เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ที่
ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อการพัฒนาท้องถ่ินเสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน ซึ่งสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์เพื่อยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฎสู่คุณภาพเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตสู่นักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ การยกคุณภาพมาตรฐานชีวิตของชุมชน ท้องถ่ิน และพื้นที่ให้มี
ความเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์  และถ่ายทอด  เผยแพร่โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ   โดยมีกลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อ
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ร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถ่ินและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถ่ินสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ให้
ความส าคัญในการพัฒนาชุมชน และท้องถ่ิน   

ผลส ารวจชุมชนและครัวเรือนเป้าหมายในหมู่ 1 ต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว พบว่าสภาพทางเศรษฐกิจยังไม่ดีเท่าที่ควร ประสบปัญหาภัยแล้ง ท าให้ขาดทุนจากการประกอบ
อาชีพ เกิดเป็นหนี้สินภาคครัวเรือนข้ึน แต่ยังมีแหล่งทุนที่มีศักยภาพ คือ มันเห็บที่ขึ้นตามธรรมชาติ และฝีมือ
ทางด้านการเย็บผ้าโหล เป็นต้น และชุมชน ครัวเรือนเป้าหมายมีความเห็นพ้องร่วมกันที่จะต้องจัดให้มีการ
พัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ 1 ต าบลคลองน้ าใส 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

ดังนั้นวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ จึงได้
จัดท าโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถ่ิน เสริมพลังให้
ชุมชนท้องถ่ินสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิต
ตนเองได้อย่างสมดุลและมีความเหมาะสม สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับ
การสง่เสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพิ่มคุณค่าและมูลค่า เสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความ เข้มแข็ง มั่นคง 
น าไปสู่การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้ชุมชนหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิต
และรายได้ที่เพิ่มข้ึน  

3. วัตถุประสงค์  

1)  เพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะด้านพัฒนาอาชีพและต่อยอดอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
2)  เพื่อพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพ/ครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย 
3)  เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพ/ครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย 
4)  เพื่อลดปัญหาด้านหนี้สินให้กับชุมชน/ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย 

 5) เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนน าทุนทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
4. กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

          กลุ่มเป้ำหมำย 
  กลุ่มอาชีพเกษตรกรรมและหัตถกรรม   จ านวน 5  คน   

สมาชิกครัวเรือนเป้าหมาย   จ านวน 7  คน 
กรรมการหมู่บ้าน   จ านวน 3  คน 

 พื นท่ี  ชุมชนหมู่ที่ 1 ต าบลคลองน้ าใส อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

5. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 

เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2562 
6.  งบประมำณ  
 งบประมำณ  งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณรายได ้    (   )  บ.กศ. (  )  กศ.ปช.  
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รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
ประเภทงบ/หมวด รำยกำร งบประมำณ 

ค่าตอบแทน - ค่าตอบแทนวิทยาการ (500 บาทต่อช่ัวโมง X 6 ซม. X 2 วัน x 
2 คน)  

รวม 

12,000 บำท 
 

12,000 บำท 
ค่าใช้สอย - ค่าอาหารกลางวัน (15 คน x 150 บาทต่อคน x 7 วัน)   

- ค่าอาหารว่าง (15 คน x 35 บาทต่อคน x 14 มื้อ)  
- ค่าที่พักอาจารย์ 850 บาท x 5 คน x 4 คืน  
- ค่าที่พักวิทยากร 850 บาท x 2 คน x 2 คืน  
- ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ 240 บาท x 5 คน x 7 วัน  
- ค่าเดินทางไป – กลับ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทมุธานี – ชุมชนหมู่ที่ 1 ต าบลคลอง
น้ าใส อ าเภออรญัประเทศ จังหวัดสระแก้ว (ค่าเช่ารถตู้ 2,000 
บาท/ วัน x 8วัน)  

รวม 

15,750 บำท 
7,350 บำท 
17,000 บำท 
3,400 บำท 
8,400 บำท 
16,000 บำท  

  
 
 

67,900 บำท 
ค่าวัสด ุ - ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 1,700 บาทต่อครั้ง x 4 ครั้ง x 1 คัน   

- ค่าวัสดุ (ปากกา กระดาษ A4 กระดาษฟรปิชาร์ท ปากกาไวท์
บอร์ด)   
- ค่ามันเหบ็ (ส าหรบัเป็นผลิตภัณฑ์หลักในการน ามาแปรรปู) 
- ค่าอุปกรณ์ส าหรับแปรรูปมันเห็บ (น้ าตาล น้ ามันพืช ถุง กระดาษ
ซับน้ ามัน เกลือ)   
- ค่าอุปกรณ์ของการเย็บผ้า (ผ้าผืนที่ขายเป็นโหล ด้าย ตะกร้อที่ใส่
ด้าย กรรไกรตัดเย็บ เข็ม)   
- ค่าสินค้าตัวอย่างของกระเป๋าผ้า DIY ตุ๊กตาผ้า DIY  
- ค่าถ่ายเอกสารแบบสอบถามความเข้มแข็ง 15ชุด ชุดละ 15 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสารแบบสอบถามพึงพอใจ 15ชุด ชุดละ 15 บาท   
- ค่าจัดท าเล่มสรปุงาน จ านวน 5 เล่ม เล่มละ 200 บาท  (จดัท า
ให้กับชุมชน) 

รวม 

6,800 บำท 
1,570 บำท 

 
2,000 บำท 
1,000 บำท 

 
2,000 บำท 

 
1,000 บำท 
225 บำท 
225 บำท 

1,000 บำท 
 

15,820 บำท 
ค่าครุภัณฑ์ - ค่าจักรเย็บผ้า 10,000 บาท x 1 ตัว   10,000 บำท 

รวม 105,720 บำท 
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7. แผนกำรด ำเนินงำน  

ท่ี ขั นตอนกำรด ำเนินงำน วันเดือนปี หมำยเหต ุ
1 วิเคราะห์ ประเมินความเป็นไปได้ในการส่งเสริมและพัฒนา 13 ก.พ. 2562  
2 รวบรวมจัดท ารายช่ือบุคคล ครัวเรือนทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมาย 25 ก.พ. 2562  

3 
ประชุม เยี่ยมครัวเรือนสร้างแรงบันดาลใจ/ตรวจสอบความ
มุ่งมั่น 

8 มี.ค. 2562 ทางโทรศัพท์กับ
กรรมการหมู่บ้านและ
ครัวเรือนเป้าหมาย 

4 
ฝึกอบรมท าบญัชีครัวเรือน /จัดท าแผนประกอบการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เล่าเรื่องความส าเร็จ ออกไปศึกษาดูงาน 

30 มี.ค. 2562 
 

5 
จัดต้ังสร้างเสริมกลุ่มอาชีพ ก าหนดกติกา ระดมทุน 
งบประมาณ สิง่สนบัสนุน 

30 มี.ค. 2562 
 

6 จัดหาพื้นที่ สถานที่ด าเนินการ จัดหา รวบรวมวัตถุดิบ 30 มี.ค. 2562  
7 พัฒนาอาชีพ จัดหาเครือข่ายวิทยากร หน่วยงานสนับสนุน 31 มี.ค. 2562  

8 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เตมิทักษะ ความรู ้

 อบรมเรื่องพฒันาผลิตภัณฑ์มันเหบ็แปรรูป 

 อบรมเรื่องต่อยอดอาชีพการเย็บผ้าส าเรจ็รปูที่มีความ
หลากหลาย 

 
31 มี.ค. 2562 

 
27 เม.ย. 2562 

 

9 สนับสนุน ช่วยเหลือการผลิตสินค้า หรอืพัฒนาผลิตภัณฑ์ 27 เม.ย. 2562  
10 จัดหา พัฒนาช่องทาง ขยายตลาดให ้ 28 เม.ย. 2562  

11 ตรวจเยี่ยม ติดตามผล ประเมินผลผลการด าเนินงาน 25 พ.ค. 2562  
12 จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ 15 มิ.ย. 2562  
13 จัดท าบทความเรือ่งเล่าความส าเรจ็ 30 มิ.ย. 2562  
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8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  

 1) ครัวเรือนได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตดีข้ึน  
 
9. ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ/ ค่ำเป้ำหมำย  

9.1 เชิงปริมำณ 
1.  จ านวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม 15 คน 
2.  จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รบัการพัฒนา 2 ผลิตภัณฑ์ 
3.  รายได้ที่เพิ่มข้ึนของกลุม่อาชีพ/ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 20 

9.2 เชิงคุณภำพ   
1. ความต่อเนื่อง/ย่ังยืนของการประกอบกิจการหรือการปฏิบัติการ 

   
10. กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 

วิธีกำร เครื่องมือ 

การรายงานผลการปฏิบัติงาน แบบรายงานผลการปฏิบัตงิาน OP.1 
การตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพผลงาน รายงานโครงการ บทความเรื่องเล่าความส าเร็จ 
 
11. สำเหตุหรือปัจจัยควำมเสี่ยงท่ีอำจจะเกิดขึ นในกำรด ำเนินโครงกำร   

สำเหตุหรือปัจจัยควำมเสี่ยง แนวทำงแก้ไข/ป้องกันควำมเสี่ยง 
ความไม่สอดคล้องตรงกันของเวลาว่างระหว่าง
ทีมงานกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 

จัดท าแผนด าเนินการร่วมกันระหว่างทีมงานกับชุมชน 
ปรับเวลาการลงพื้นที่ปฏิบัติการที่ตรงกัน 

 
 
 

ลงช่ือ…………………………….…………………..ผู้เสนอโครงการ 
                  (อาจารย์ชนัญชิตา อรุณแข)    

                                ................. /..................../................. 
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ควำมคิดเห็นผู้บังคับบัญชำเบื องต้น 

……………..……………………….……………………..…………………………………..…………………………………………………… 

 

ลงช่ือ……………..……………………….....……….... 
                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นสิา  พักตร์วิไล)       

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
                                    ................. /..................../................. 

 

ควำมคิดเห็นผู้บังคับบัญชำระดับสูง 

…………………………………………..……………….………………………………………………………………………………………… 

 

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

                                              อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
                                    ................. /..................../................. 

 


