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รายงานการประชุมวางแผนการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ร่วมกับจังหวัดตาก 
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก 

 
***************** 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก    ประธาน 
2. นายชุติเดช  มีจันทร์  ปลัดจังหวัดตาก     กรรมการ 
3. นายประยงค์  อินชูรันต์  (แทน)หัวหน้าส านักงานจังหวัดตาก   กรรมการ 
4. นายสมชาย  ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอ าเภอเมืองตาก    กรรมการ 
5. นายรัตนกุล สังขศิลา  (แทน)นายอ าเภอพบพระ    กรรมการ 
6. นายวิษณุ  วิทยวราวัฒน์  ท้องถิ่นจังหวัดตาก    กรรมการ 
7. นางสาวอภิญญา  เงินดี  (แทน)วัฒนธรรมจังหวัดตาก   กรรมการ 
8. นางสาวกนกวรรณ  ราชสาร  (แทน)พาณิชย์จังหวัดตาก    กรรมการ 
9. นางศศิธร หมูล้อม   (แทน)พัฒนาการจังหวัดตาก   กรรมการ 
10. นายสมศักดิ์  มาลีแก้ว  (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก  กรรมการ 
11. นางแสนดี  นพนิช  (แทน)อุตสาหกรรมจังหวัดตาก   กรรมการ 
12. นางพรกมล  ศรีจริยา  (แทน)เกษตรจังหวัดตาก    กรรมการ 
13. นายกิตติศักดิ์  ตันสุรัตน์  (แทน)ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก   กรรมการ 
14. นางสาววิไลวรรณ  สืบสายดี (แทน)นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน  กรรมการ 
15. นายชานน  โชติคัคนานต์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์  กรรมการ 
16. นายปริญญา  สายโรจน์  ป้องกันจังหวัดตาก    กรรมการ 
17. นายปรีชา  เครือยา  ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดตาก    กรรมการ 
18. นายจรูญ  ตั้วมาก   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 ต.วังหิน   กรรมการ 
19.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เลขานุการ 
20.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต  
      รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
21. บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (รายชื่อตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม) 
 
 

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 
นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม  
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานที่ประชุมมอบหมายให้รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏก าแพงเพชร ด าเนินการตามล าดับวาระ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องเพื่อทราบ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร น าเสนอท่ีมา
ของการจัดประชุม ดังนี้ 

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏอีก 37 แห่งทั่งประเทศ 
ได้รับข้อเสนอแนะจากพลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  องคมนตรี ให้ประสานความร่วมมือกับผู้ว่าราชการ
จังหวัดเกี่ยวกับการก าหนดหมู่บ้านเป้าหมาย ที่จะให้มหาวิทยาลัยเข้าไปช่วยพัฒนา เพ่ือท างานให้เข้าเป้าใน
การยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ     
บดินทรเทพยวรางกูล  ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจส าคัญในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  และ
เพ่ือให้การปฏิบัติพันธกิจดังกล่าวมีความสอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่และเป็นการบูรณาการการ
ท างานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและส่วนราชการที่เก่ียวข้องของจังหวัด    
 ทั้งนีจ้ังหวัดตากกับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ด าเนินโครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
กับสังคมท้องถิ่น ในพ้ืนที่จังหวัดตาก  มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  โดยจังหวัดตากได้อนุมัติ
งบประมาณสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรด าเนินกิจกรรมต่างๆ แล้วดังนี้ 

1. ส ารวจข้อมูลข้อมูลชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการพัฒนาของหมู่บ้านเป้าหมายในการ
พัฒนาของจังหวัดตาก จ านวน 59 หมู่บ้าน ครอบคลุม 9 อ าเภอของจังหวัดตาก 

2. คัดสรร ค้นหาผู้น าการเปลี่ยนแปลง เพ่ือเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน  ในหมู่บ้านเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดตาก จ านวน 59 หมู่บ้าน 
ครอบคลุม 9 อ าเภอของจังหวัดตาก 

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้น าเสนอข้อมูลตาม 1. และ 2. ต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
ตากเรียบร้อยแล้ว 

อนึ่งจากการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น 
ในคราวประชุมครั้งที่ 1 / 2561 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2561  ที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการส าหรับพ้ืนที่เป้าหมายในการ
พัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่  

(1) หมู่บ้านป่าคาเก่า ต าบลคีรีราษฎร์ อ าเภอพบพระ  
(2) หมู่บ้านพุสะแก ต าบลวังหิน อ าเภอเมืองตาก 

 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนิน
โครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นจ านวน 3 โครงการได้แก่  

1. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในชนบท 
2. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 
3. โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบ วินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเอง

และผู้อ่ืน 
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ดังนั้นเพ่ือให้การพัฒนาพ้ืนที่เป้าหมายที่ก าหนดเป็นการท างานในลักษณะการบูรณาการ
ระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลพ้ืนที่ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอความ
อนุเคราะห์จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากจัดประชุมเพ่ือเตรียมการวางแผนการด าเนินงานโครงการตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  ในความร่วมมือระหว่างจังหวัดตากกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร  ในวันนี้  ซึ่งจะได้น าเสนอแผนการด าเนินงานโครงการในวาระเพ่ือพิจารณาต่อไป  โดยมี
รายละเอียดโครงการ ดังนี้ 

 

ที่ โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ผลลัพธ์ 
ภาคีเครือข่ายที่

เกี่ยวข้อง 
1 โครงการแก้ไข

ปัญหาความ
ยากจนของ
ประชาชนใน
ชนบท 

10,120,000 จังหวัด
ก าแพงเพชร 
จ านวน 6 
หมู่บ้าน ได้แก ่

( 1 )  ชุ ม ช น
ต าบลท่าขุนราม 
อ าเภอเมือง  

( 2 )  ชุ ม ช น
ต า บ ล ทุ่ ง โ พ ธิ์
ท ะ เ ล  อ า เ ภ อ
เมือง  

( 3 )  ชุ ม ช น
ต าบลสระแก้ ว 
อ าเภอเมือง  

( 4 )  ชุ ม ช น
ต า บ ล ร ะ ห า น 
อ าเภอบึงสามัคคี  

( 5 )  ชุ ม ช น
ต าบลคลองลาน 
อ าเภอคลองลาน  

( 6 )  ชุ ม ช น
ห มู่ บ้ า น ป่ า ค า 
ต าบลโป่งน้ าร้อน 
อ าเภอคลองลาน  
จังหวัดตาก 
จ านวน 2 
หมู่บ้าน ได้แก ่

( 1 )  ชุ ม ช น
หมู่บ้านป่าคาเก่า 
ต าบลคีรีราษฎร์ 
อ าเภอพบพระ  

( 2 )  ชุ ม ช น
หมู่บ้านพุสะแก 
ต า บ ล วั ง หิ น 
อ าเภอเมืองตาก 

ครัวเรือนใน
ท้องถิ่นที่มี
ความยากจน 
ใน จ.ตาก 
100 
ครัวเรือน 

1. รายได้ของ
ครัวเรือนยากจน
ที่เข้าร่วม
โครงการพ้นจาก
เกณฑ์ความ
ยากจนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30  
2. รายได้ของ
ครัวเรือนที่เข้า
ร่วมโครงการมี
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30  
 
 
 

1) ครัวเรือนที่
เข้าร่วมโครงการ
ไดร้ับการเสริม
ภูมิคุ้มกันที่มีอยู่
พร้อมทั้งสร้าง
ภูมิคุ้มกันใหม่เพื่อ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจนได้อย่าง
ยั่งยืนแนวทางตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2) สามารถ
น าไปถ่ายทอด
ให้แก่ประชาชนที่มี
ความยากจนในแต่
ละท้องถิ่นได้ 
 
 

1. ส านักงาน
จังหวัด 

2. ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด 

 3. ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด 

4. ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัด 

5. ส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด 

6. ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 

7. ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด 

8. ส านักงาน
เกษตรจังหวัด 

9. ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์
จังหวัด 

10. ส านักงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยัจังหวัด
ตาก 

2 โครงการ
ยกระดับ
ผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP 

5,540,000 จ.ก าแพงเพชร 
และ จ.ตาก 
จังหวัดละ 10 
ผลิตภัณฑ์ 

กลุ่มสินค้า
ผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP  

ผลิตภัณฑ์ 
OTOP ได้รับการ
พัฒนาเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย 1 
ระดับ 

ผู้ผลิตสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
OTOP ที่เข้าร่วม
โครงการอย่างน้อย
ร้อยละ 50 มี

1. ส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด 

2. ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด 

3. ส านักงาน
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ที่ โครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ผลลัพธ์ 
ภาคีเครือข่ายที่

เกี่ยวข้อง 
รายได้เพิ่มขึ้น สาธารณสุขจังหวัด 

 
3 โครงการ

ส่งเสริมความ
รักความ
สามัคคี ความมี
ระเบียบ วินัย 
เข้าใจสิทธิ
หน้าที่ของ
ตนเองและ
ผู้อื่น 

2,000,000 จ.ก าแพงเพชร 
และ จ.ตาก 
จังหวัดละ 20 
ต าบล  

ประชาชนใน    
จ.ก าแพงเพชร            
และ จ.ตาก 
ต าบลละ 
100 คน รวม
ทั้งสิ้น 4,000 
คน 

1. ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ ได้รับ
การส่งเสริม
ความรักสามัคคี 
ความมีระเบียบ
วินัย เขา้ใจสิทธิ
หน้าที่ของตนเอง
และผู้อื่นภายใต้
พื้นฐานของ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 

2. จ านวน
ชุมชนที่น า
โครงการ
พระราชด าริไป
ด าเนินการอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

1. ผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถ
ต่อยอดความรู ้
ความเข้าใจและ
ทัศนคติไปสู่ผู้อื่นได้ 
ร้อยละ ๘๐ 

2. ประเทศไทย
มีความปรองดอง
สามัคคี ลดความ
ขัดแย้งในสังคม 

1. ที่ท าการ
ปกครองจังหวัด 

2. ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด 

 

 
ดังนั้นเพ่ือให้การพัฒนาพ้ืนที่เป้าหมายที่ก าหนดเป็นการท างานในลักษณะการบูรณาการ

ระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลพ้ืนที่ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอความ
อนุเคราะห์จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากจัดประชุมเพ่ือเตรียมการวางแผนการด าเนินงานโครงการ
ด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น  ในความร่วมมือระหว่างจังหวัดตากกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร  ในวันนี้  ซึ่งจะได้น าเสนอแผนการด าเนินงานโครงการในวาระเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

3.1 การพิจารณาแผนการด าเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ในพื้นที่เป้าหมาย 2 
หมู่บ้าน 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เสนอร่างแผนการด าเนินงานโครงการ ดังนี้  
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และจังหวัดประชุม
พิจารณาร่วมกันในการก าหนดพ้ืนที่เป้าหมาย โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ได้ก าหนดพ้ืนที่หมู่บ้าน
ร่วมกันแล้ว ดังนี้ 

(1) ชุมชนหมู่บ้านป่าคาเก่า ต าบลคีรีราษฎร์ อ าเภอ
พบพระ  

(2) ชุมชนหมู่บ้านพุสะแก ต าบลวังหิน อ าเภอเมือง
ตาก  

ประชุมร่วมกับจังหวัด
ตากในการคัดเลือก
หมู่บ้านเป้าหมาย 2 

หมู่บ้านจาก 59 หมู่บ้าน 
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 

พ.ศ.2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ร่วมกับ

จังหวัดตาก 
 
 
 

2 จังหวัดแจ้งให้ส่วนราชการของจังหวัดทราบ เพื่อให้ส่วน
ราชการต่างๆ นั้นให้การสนับสนุนการด าเนินงานตาม
อ านาจหน้าที่ของตน และให้เกิดการท างานแบบบูรณา-
การและไม่ให้เกิดการท างานที่ซ้ าซ้อน 
 

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ร่วมกับ

จังหวัดตาก 
ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง และ

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพ้ืนที่ 

 
 

3 จังหวัดแจ้งให้อ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
ดูแลปกครองพ้ืนที่เป้าหมายทราบ และมอบหมายให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตั้งแต่การร่วม
รับทราบปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา ร่วมวางแผนงาน/
โครงการ ร่วมปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ และ
ร่วมติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ 

4 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ผู้น าชุมชน ประชาชน
ในพ้ืนที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่
เป้าหมายนั้น ประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน เพ่ือรับทราบ
ถึงปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และวิธีการในการด าเนินการ
แก้ปัญหา 

ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 
2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ผู้น า

ชุมชน ประชาชนใน
พ้ืนที่ และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพ้ืนที่ 

5 น าข้อมูลที่ได้จากข้ันตอนที่ 4) มาก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนาและประเด็นการพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมายให้
ชัดเจน โดยเป็นความเห็นชอบร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ผู้น าชุมชน ประชาชน
ในพ้ืนที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่
เป้าหมาย 

ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 
2561 

ส านักบริการวิชาการ
และจัดหารายได้ / 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด 

7 จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชรกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่  

7 พฤศจิกายน 2561 
ส านักบริการวิชาการ

และจัดหารายได้ 

8 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และหน่วยงานภายใน พฤศจิกายน 2561 – ส านักบริการวิชาการ
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ที่เก่ียวข้อง ลงพ้ืนที่ด าเนินการโครงการร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่เป้าหมาย รวมถึงส่วน
ราชการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้น าชุมชนเป็นกลไก
ส าคัญในการด าเนินการร่วมกับประชาชนในพื้นท่ี 

มีนาคม 2562 และจัดหารายได้ / 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด 

/ภาคีเครือข่ายที
เกี่ยวข้อง 

9 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่เป้าหมายติดตามการด าเนินงาน
โครงการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ค าปรึกษาในกรณีท่ีเกิด
ปัญหาขึ้นและเป็นการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดความยั่งยืน
และชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองและอยู่ได้ด้วยตนเอง 

เมษายน – สิงหาคม 
2562 

ส านักบริการวิชาการ
และจัดหารายได้ / 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด 

/ภาคีเครือข่ายที
เกี่ยวข้อง 

10 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่เป้าหมายประเมินผลลัพธ์ที่เกิด
ขึ้นกับประชาชนในพื้นท่ี (Impact) และวางแผน
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี 

กันยายน 2562 

ส านักบริการวิชาการ
และจัดหารายได้ / 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด 

/ภาคีเครือข่ายที
เกี่ยวข้อง 

 
มติที่ประชุม 1. เห็นชอบแผนการด าเนินงานโครงการฯ ตามท่ีเสนอ   

2. มอบหมายให้ส านักงานจังหวัดร่วมกับส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตากเป็นหน่วยงานประสานหลักของจังหวัด 

3. ให้มหาวิทยาลัยฯ จัดท าแผนการลงพ้ืนที่เป้าหมายทั้ง 2 พ้ืนที่และประสาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ เพ่ือรับทราบถึงปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และก าหนดวิธีการในการ
ด าเนินการแก้ปัญหา ส าหรับโครงการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในชนบท  

  4. ในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายของโครงการที่ระบุเป็นครัวเรือนที่มีรายได้ต่ ากว่า
เกณฑ์ความยากจน  ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่  โดย
อาจพิจารณาถึงศักยภาพ ความพร้อมและพฤติกรรมการด ารงชีวิตของสมาชิกในครัวเรือนเหล่านั้น ซึ่งอาจไม่ใช่
ครัวเรือนยากจนทั้งหมดในพ้ืนที่ หรือบางพ้ืนที่อาจไม่มีครัวเรือนที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด มหาวิทยาลัยอาจ
เพ่ิมกลุ่มเป้าหมายเป็นครัวเรือนที่ไม่ได้ตกเกณฑ์ และก าหนดตัวชี้วัดคือ รายได้ที่เพ่ิมขึ้น  หรือรายจ่ายที่ลดลง   
รวมถึงพิจารณากิจกรรมเพื่อปรับพฤติกรรมที่เป็นสาเหตุของความยากจนร่วมด้วย 
 

3.2  แผนการด าเนินงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP จังหวัดตาก จ านวน 10 
ผลิตภัณฑ์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เสนอร่างแผนการด าเนินงานโครงการ ดังนี้  
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1 ประชุมพิจารณาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 

เป้าหมาย ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
12 ตุลาคม 2561 

 
มหาวิทยาลยัราชภฏั

ก าแพงเพชร ร่วมกับส านักงาน
พัฒนาชุมชน  

ส านักงานอุตสาหกรรมและ
ส านักงานสาธารณสุข 

2 ศึกษาศักยภาพของสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จะ
ด าเนินการ 

ภายในเดือนตุลาคม 
2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  
ผู้น าชุมชน  

กลุ่มผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ OTOP 

ประชาชนในพื้นท่ี และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในพ้ืนที่ 
3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์รวมของ

ผลิตภัณฑ์ (คุณภาพผลิตภัณฑ์ ช่องทางการ
จ าหน่าย ต้นทุนการผลิต) เพ่ือให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานคัดสรร OTOP หรือมาตรฐานอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 

พฤศจิกายน 2561 -
กุมภาพันธ์ 2562 

ส านักบริการวิชาการและ
จัดหารายได้ / 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด 

 

4 น าเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบมาตรฐาน
อุตสาหกรรมหรือมาตรฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และ
การคัดสรรดาว OTOP 
 

มีนาคม 2562 

5 ส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด 
 

มีนาคม 2562 

6 จัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ OTOP ทีได้รับ
การพัฒนา 
 

กรกฎาคม 2562 คณะ / ส านักบริการ
วิชาการและจัดหารายได้ / 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม/

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด  
และภาคีเครือข่ายที่

เกี่ยวข้อง 
7 ประเมินผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน (Impact)  กันยายน 2562 คณะ / ส านักบริการ

วิชาการและจัดหารายได้ / 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม/

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด 
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มติที่ประชุม เห็นชอบแผนการด าเนินงานโครงการฯ ตามที่ เสนอ  โดยมอบหมาย ให้
มหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจารณารายชื่อผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน 10 
ผลิตภัณฑ์ เพื่อเข้าร่วมโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP  

3.3 แผนการด าเนินงานโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิ
หน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน จังหวัดตาก ในพื้นที่เป้าหมาย  20 ต าบล 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เสนอร่างแผนการด าเนินงานโครงการ ดังนี้  

 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1 ประชุมวางแผนการด าเนินโครงการและพิจารณา

คัดเลือกต าบลเป้าหมาย ร่วมกับส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง (จังหวัดละ 20 ต าบล) 

 
12 ตุลาคม 2561 

 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร ร่วมกับ  

ที่ท าการปกครองจังหวัด และ
ส านักงานส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นจังหวัด 
2 จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวีดิทัศน์ โปสเตอร์ เพ่ือ

ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบ
วินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน รวมถึง
หลักสูตรการอบรมสัมมนา 

ภายในเดือนตุลาคม 
2561 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

3 จัดอบรมสัมมนา โครงการส่งเสริมความรัก ความ
สามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่
ของตนเองและผู้อื่น และ การขับเคลื่อนโครงการ
ในพระราชด าริหรือโครงการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

พฤศจิกายน 2561 –
เมษายน 2562 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร แม่สอด 

และส านักบริการวิชาการฯ 
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในพื้นที่ และผู้น าชุมชน 
4 จัดกิจกรรม/โครงการในพระราชด าริหรือ

โครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในชุมชน 

พฤศจิกายน 2561 –
เมษายน 2562 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด 

และส านักบริการวิชาการฯ 
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพ้ืนที่ ผู้น าชุมชน 

และประชาชนในพ้ืนที่ 
5 ประเมินผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน (Impact)  กันยายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
และ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด 

ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพ้ืนที่ 
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มติที่ประชุม เห็นชอบแผนการด าเนินงานโครงการฯ ตามที่ เสนอ  โดยมอบหมาย ให้

มหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับป้องกันจังหวัด พิจารณาคัดเลือกต าบลเป้าหมาย จ านวน 20 ต าบล เพ่ือด าเนิน
โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย และความเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 

1. การพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลง เพ่ือเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน  ในหมู่บ้านเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดตาก จ านวน 59 หมู่บ้าน  

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ด าเนินการลงพ้ืนที่คัดสรร ค้นหาผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง  ตามที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดตาก และจัดส่งบัญชีรายชื่อผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้น า
ชุมชนทั้ง 59 หมู่บ้าน พร้อมเสนอโครงการพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงชุมชน “หลักสูตรผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงชุมชน (Smart Leader)” มาให้จังหวัดตากพิจารณาเป็นแนวทางในการด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อไปนั้น จังหวัดตากได้พิจารณาแล้วเห็นชอบการด าเนินโครงการดังกล่าว โดย
จังหวัดจะจัดสรรงบประมาณให้มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในส่วนของ   

1) ค่าตอบแทนวิทยากรกระบวนการ (2รุ่น*3 คน*14 ชั่วโมง*600บาท) จ านวนเงิน 
50,400 บาท และ 

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม (เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์และ
เครื่องเขียน ค่าจัดท าใบประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดท าเอกสารประกอบการอบรม ค่ากระเป๋า หรือ
อ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับการจัดประชุม) จ านวนเงิน  28,200 บาท  

ในส่วนของงบประมาณรายการอ่ืน มอบให้ที่ท าการปกครองจังหวัดตากเป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ  โดยขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ก าหนดวันอบรมแจ้งให้จังหวัดตากทราบเพ่ือ
เตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 
ปิดประชุมเวลา 11.50 น. 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต) 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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รายช่ือบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
ที่เข้าร่วมประชุมวางแผนการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธม์หาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ร่วมกับจังหวัดก าแพงเพชร 
ในความร่วมมือระหว่างจังหวัดตากกับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก 

 
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ตระกูล  ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
2. ดร.บุญญาบารมี  สว่างวงศ์   อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3. ดร.พิษณุ  บุญนิยม    อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
4. อาจารย์ธนวิทย์  ฟองสมุทร์   อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
5. ดร.อดิเรก  ฟั่นเขียว    อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
6. อาจารย์น้ าฝน  สะละโกสา   อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
7. อาจารย์ทิพย์หทัย  ทองธรรมชาติ  อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
8. อาจารย์นงลักษณ์  จิ๋วจู   อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
9. อาจารย์อังคณา  ตาเสนา   อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
10. อาจารย์ณัฐภาณี  บัวดี   อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
11. อาจารย์สันติ  คู่กระสังข์   อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
12. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พิริยะ  กาญจนคงคา อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
13. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธรีศิลป์  กันธา  อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
14. อาจารย์เสาวลักษณ์  ยอดวิญญูวงศ์  อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
15. นางวาสนา  มณีโชต ิ    เจ้าหน้าที่ประจ าส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
16. นางสาวรุ่งทิพย์  แสนพรมมี   เจ้าหน้าที่ประจ าส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 

 


