
รายงานการประชุม 
รายงานการประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2/๒๕62 
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.19 น. 

ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานอาเซียน ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 
****************************************** 

ผู้มาประชุม 
๑. นายวีระวัฒน์  เถระวัลย์  ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 
๒. นางประไพศรี  อารีเอ้ือ  ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด  
๓. นางสาวสุทธิดา  ภูต้องใจ  ปกครองจังหวัด 
๔. นางอาภรณ์  ประชุมวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ร้อยเอ็ด 
๕. นางประภัสสร  อัคพิน  นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ 
๖. นายธานี  พันแสง  ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด                                                              
๗. อาจารย์ ดร.วัชรากรณ์  วงศ์คำจันทร์    รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์    ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
๙. นายอนันต์  เม็กแสงนีน      รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ  บุญโทแสง   รองคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิตา  พิมทา     รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์ภารัตน์  ไชยชนะแสง อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ 
๑๓. อาจารย์กิรณานันท์  สนธิธรรม   อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ 
๑๔. อาจารย์อาทิตย์  บุดดาดวง   อาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
๑๕. อาจารย์ฉัตรกมล  อนนตะชัย   อาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
๑๖. นางบุษรานรี  จันทร์โตพฤกษ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๗. นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

เริ่มประชุม เวลา 09.19 น. 
      นายดำรง  สิริวิชย อ่ิมวิเศษ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบนายวีระวัฒน์  เถระวัลย์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด เป็นผู้แทนกล่าวเปิดประชุมปรึกษาหารือ
การดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
              นายวีระวัฒน์  เถระวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการประชุม เพ่ือ
พิจารณาการดำเนินการโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 6 โครงการ  
ที่จะสามารถบูรณาการร่วมกัน และกำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักเพ่ือกำหนดกรอบการดำเนินงาน
ร่วมกันกับทางมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและภาคการศึกษา ที่ประชุมพิจารณา
ผู้รับผิดชอบดังนี้ 
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รหัส โครงการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

(มหาวิทยาลัย) 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

(จังหวัด) 
3.1.1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ

รายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

3.1.1.2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น คณะบริหารธุรกิจและ 
การบัญชี 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

3.1.1.3 โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิ
หน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืนภายใต้พ้ืนฐานของ
สังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 

คณะนิติรัฐศาสตร์ ปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด 

3.1.1.4 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 

3.1.1.8 โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคคลทุกกลุ่มวัย 
ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าม่วง 
ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

คณะพยาบาลศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

3.1.1.9 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
            อาจารย์ ดร.วัชรากร  วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้แจ้งต่อที่
ประชุมว่า การเลือกพ้ืนที่ดำเนินการโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มี 3 กลุ่ม 
คือ 1) พ้ืนที่ที่จังหวัดกำหนดให้ 2) พ้ืนที่ตามบริบทของโครงการ และ 3) พ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยและ
คณะ ประเด็นที่จะหารือ คือการกำหนดพ้ืนที่และการดำเนินการ แต่ละโครงการและคำสั่ง การกำหนดพ้ืนที่
แต่ละโครงการ ในการดำเนินการหน่วยงานที่รับผิดชอบของจังหวัดสามารถให้คำแนะนำกับทางมหาวิทยาลัย
ไดเ้นื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงร่างปัจจุบันซึ่งกำหนดส่งในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นี้  

   มติที่ประชุม  รับทราบและพิจารณาร่วมกันในระเบียบวาระท่ี ๔ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
            นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง รายงานว่า ตามที่ ได้มีการประชุมปรึกษาหารือการ
ดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/๒๕62 วันศุกร์
ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.3๐ น. ณ ห้องรับรองบ่อพันขัน ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุม มี จำนวนทั้งหมด 7 หน้า 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้  จึงนำเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
รับรองรายงานการประชุม 
                         มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/๒๕62 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 

      - ไม่มี   
      
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา  
                 4.1) การกำหนดพื้นที่เป้าหมายดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 6 โครงการ 
            1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคคลทุกกลุ่มวัย ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบล 
ท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด                      

           นางอาภรณ์  ประชุมวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ร้อยเอ็ด เสนอให้เพิ่ม 
พ้ืนที่บ้านดงหวาย ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นพื้นที่ดำเนินการ สำหรับกลุ่มวัยเด็ก 
0-5 ปี ส่งเสริมการใช้คู่มือ DSPM ส่งเสริมอาหารในเด็ก เน้นเรื่องคุณภาพให้เด็กได้รับการสนับสนุนด้าน
อาหาร และสื่อสารกับเครือข่าย รพ.ศต. มากข้ึน สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ เสนอให้ดำเนินการทั้ง 2 ตำบล โดยให้
ประเมินสุขภาพที่พึงประสงค์ก่อนแล้วจึงสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ส่วนในเรื่องการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การลดละ เลิกบุหรี่ ของผู้สูงอายุ ต้องการให้ประเมินผลหลังการดำเนินการ และ
โรงเรียนผู้สูงอายุ อยากให้มีหลักสูตรส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในกลุ่มทีต่ิดบ้านให้มาติดสังคม ขอให้ใส่แผนการ
สอนใหก้ับผู้สูงอายุเพ่ือชะลอชรา ชีวายืนยาว และขอเสนอให้มีการขยายให้ครบทุกกลุ่มวัย  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์ภารัตน์  ไชยชนะแสง อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ แจ้งต่อที่
ประชุมว่า คณะพยาบาลศาสตร์ได้ทำ MOU กับรพ.ศต.ท่าม่วง เพื่อเป็นที่ฝึกงานให้กับนักศึกษาพยาบาลซึ่งได้
ทราบถึงปัญหาของเด็กที่ต้องพัฒนาให้เกิดความต่อเนื่อง สำหรับกลุ่มวัยเด็กจะขยายพ้ืนที่ไปที่ตำบลเกาะแก้ว
ด้วย ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุจะขยายพื้นที่ไปที่ตำบลเกาะแก้วในปีต่อไป  
                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา แจ้งต่อที่
ประชุมว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ทำ MOU กับเทศบาลตำบลท่าม่วง และเทศบาลตำบลเกาะแก้ว  
จึงสามารถท่ีจะดำเนินการโครงการดังกล่าวภายใน MOU นี้ได ้

       อาจารย์กิรณานันท์  สนธิธรรม อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุได้วางแผนให้มีหลักสูตรที่จะให้ผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มติดสังคมมาช่วย
ดูแลผู้สูงอายุที่ติดบ้านและโดยให้อสม. เป็น Buddy ซึ่งจะดำเนินปรับเปลี่ยนกิจกรรมในเอกสารโครงการให้
เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับแผนที่วางไว้ต่อไป 
                    นายวีระวัฒน์  เถระวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 
สรุปว่า พ้ืนที่การดำเนินโครงการให้เป็นตามกรอบที่ทางมหาวิทยาลัยได้ทำ MOU ส่วนการดำเนินงานสสจ.
จังหวัดได้ชี้เป้าหมายเป็นพ้ืนที่ตำบลท่าม่วงและตำบลเกาะแก้ว โดยมีเครือข่ายทั้ง รพ.ศต. และรพ.เสลภูมิ 
และให้เน้นวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก ส่วนจังหวัดจะเป็นหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริม 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ กำหนดพ้ืนที่ดำเนินการเป็นพื้นที่ตำบลท่าม่วง และตำบลเกาะแก้ว 
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
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2. โครงการพัฒนาคุณภาพชวิีตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก  
               นางประไพศรี  อารีเอ้ือ ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด รายงานต่อที่ประชุมว่าปีที่ผ่านได้ให้
ข้อมูล กชช.2ค ปีนี้ก็จะใช้ข้อมูล กชช.2ค เหมือนเดิม ซึ่งจะส่งข้อมูลที่สำรวจมาแล้วให้กับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบต่อไป   
                อาจารย์อาทิตย์  บุดดาดวง อาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รายงานต่อที่ประชุมว่า 
การดำเนินงานที่ผ่านมาคณะจะมีการแบ่งงาน ให้ทุกสาขาลงพ้ืนที่ดำเนินการ 11 หมู่บ้าน ในปีนี้ก็จะ
ดำเนินการ 11 หมู่บ้านเดิมเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง และจะขอข้อมูลพ้ืนที่อีก 2-3 หมู่บ้านที่จะสามารถ
บูรณาทุกสาขาวิชาร่วมกัน โดยขอให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชี้เป้าหมายพื้นที่ดำเนินการให้ 
               มติที่ประชุม  เห็นชอบ กำหนดพ้ืนที่ดำเนินการเป็น 11 หมู่บ้านตามเดิม และมอบหมาย  
นางประไพศรี  อารีเอ้ือ ดำเนินการส่งข้อมูล กชช.2ค และชี้เป้าหมายพ้ืนที่ให้กับมหาวิทยาลัย  
 

3. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 
               นางประไพศรี  อารีเอื้อ รายงานต่อที่ประชุมว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เราจะนำผลิตภัณฑ์ที่
อยู่ในระดับ 1-2 ดาว มาดำเนินการในกลุ่มนี้ ซึ่งมีข้อมูลอยู่ในระบบแล้ว โดยกลุ่ม 1-2 ดาว จะกระจายอยู่ทั่ว
ทั้งจังหวัด ตามที่ได้ศึกษาข้อมูลทางมหาวิทยาลัยเองก็ได้มีกลุ่มเป้าหมายอยู่แล้ว ทางสำนักงานพัฒนาชุมชน
เสนอให้ใช้พื้นที่ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยขอให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระดับ 1-2 ดาว ซึ่งจะ
ดำเนินการส่งข้อมูลให้ทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบต่อไป 
               ผูช้่วยศาสตราจารย์ลลิตา  พิมทา รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี รายงานต่อที่ประชุม
ว่า การดำเนินโครงการที่ยังไม่ได้กำหนดพ้ืนที่เป้าหมายที่ชัดเจน เนื่องจากกระบวนการดำเนินงาน จะต้องทำ
การสำรวจทรัพยากรแต่ละท้องถิ่นก่อน จึงจะดำเนินการยกระดับผลิตภัณฑ์นั้น   
               นายธานี  พันแสง ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด                                                              
เสนอให้พิจารณาพัฒนาผลิตภัณฑ์บั้งนกคุ้ม ในพ้ืนที่ท่าสีดา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 
                มติที่ประชุม  เห็นชอบ กำหนดการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนที่อยู่ในระดับ 1 -2 ดาว  
ในพ้ืนที่ดำเนินการที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ พ้ืนที่อำเภอพนมไพร อำเภอเสลภูมิ อำเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ด และท่ีจังหวัดกำหนดเพ่ิม คือ พ้ืนทีอ่ำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด    
 
           4. โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืนภายใต้พื้นฐานของ
สังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
              นางสาวสุทธิดา  ภูต้องใจ  ปกครองจังหวัด รายงานต่อที่ประชุมว่า ทางปกครองได้ดำเนินการ
โครงการด้านส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยได้ดำเนินการทุกปี  
ในกลุ่มเป้าหมาย 3 ช่องทาง คือ 1. อบรมอาสาสมัครแต่ละหมู่บ้านๆ ละ 20 คน เพ่ือเป็นอาสาสมัคร
หมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตย และส่งเสริมการประกวดหมู่บ้าน 2. คณะกรรมการหมู่บ้าน โดยให้อำเภอ
คัดเลือก ในระดับตำบลๆ ละ 1 หมู่บ้านที่จะอบรมด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย 3.การปลูกฝังจิตสำนักรัก
ประชาธิปไตย  กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มนักเรียนและเยาวชน  ซึ่งปีที่ผ่านจังหวัดได้คัดเลือกโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา สำหรับกลุ่มเป้าหมายและพ้ืนที่ดำเนินการขอเสนอเพ่ิมกลุ่มชุมชนที่มีศักยภาพหมู่บ้านที่ประกวด 
1. บ้านดงช้าง หมู่ 2 ตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 2. บ้านเปลือย หมู่ 1 ตำบลช้างเผือก 
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 3. บ้านโนนเจริญ หมู่ 7 ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 
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และที่ต้องพัฒนาคือ อยู่ในระดับ แนะนำเพ่ิมพ้ืนที่มีความขัดแย้งค่อนข้างสูง อัตราการร้องเรียนสูง ปรับความ
เข้าใจ สร้างการรับรู้  
                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ  บุญโทแสง  รองคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์  รายงานต่อที่
ประชุมว่า ปีที่ผ่านมา คณะนิติรัฐศาสตร์ มีกลุ่มเป้าหมายที่ดำเนินการ คือ กลุ่มเยาวชน ซึ่งมีเครือข่ายโรงเรียน
ที่ทำ MOU จำนวน 15 โรงเรียน จึงจะใช้ฐานเครือข่ายโรงเรียนและกลุ่มแกนนำเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ดำเนินการต่อในปีนี้  สำหรับกลุ่มชุมชน คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้ทำงานร่วมกับชุมชนในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านความมั่นคงทางอาหารอยู่แล้วจึงมีเครือข่ายของชุมชน จำนวน 20-30 ชุมชน ที่จะใช้เป็นฐานดำเนินการ
เช่นกัน โดยจะคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและพ้ืนที่จากเครือข่ายในการดำเนินงาน ส่วนโครงการก็จะปรับลดลง
เหลือเฉพาะเขตจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือการวัดผลเชิงคุณภาพและดำเนินการไดอ้ย่างต่อเนื่องในระยะยาว  
               อาจารย์ ดร.วัชรากร  วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  แจ้งต่อที่ประชุม
เพ่ิมเติมว่า การดำเนินการโครงการนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับพระราโชบาย โดยเน้นการ
สร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติ 4 ประการ คือ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง  
มีคุณธรรม 3. มีงานทำ มีอาชีพ และ 4. เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องเผยแพร่ 
              นางอาภรณ์  ประชุมวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ร้อยเอ็ด  เสนอขอให้มีประเมิน 
ผลการดำเนินงาน ภายหลังดำเนินโครงการแล้วว่าดีขึ้นอย่างไร และเลือกพ้ืนที่ดำเนินการใกล้มหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้ง่ายต่อการกำกับ ติดตาม  

   มติที่ประชุม  เห็นชอบ คณะนิติรัฐศาสตร์ พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเครือข่ายและชุมชนเครือข่าย 
ตามวัตถุประสงค์ และพิจารณาหมู่บ้านเป้าหมายตามที่ปกครองจังหวัดเสนอแนะคือ บ้านดงช้าง หมู่ 2 ตำบล
โนนสง่า อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด บ้านเปลือย หมู่ 1 ตำบลช้ างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด และ บ้านโนนเจริญ หมู่ 7 ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
            5. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด 
                 อาจารย์ฉัตรกมล  อนนตะชัย อาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รายงานต่อที่ประชุม
ว่า โครงการนี้ได้ดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ที่มีการเก็บข้อมูลเบื้องต้นของ
หมู่บ้าน ครอบครัว ความยากจน สภาพทั่วไป ซึ่งข้อมูลที่เก็บมาได้ยังไม่เป็นมาตรฐาน จึงได้เสนอโครงการ
พัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัดขึ้น และได้รับการพิจารณางบประมาณ  มรภ.ทั่วประเทศก็ได้งบประมาณ
เช่นกัน และเมื่อวันที ่9 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมาผู้บริหารมรภ.ทั่วประเทศที่ได้งบประมาณดังกล่าวได้เข้า
รับนโยบาย ว่า มรภ.จะมีการทำฐานข้อมูลร่วมกัน โดยร่วมมือกับ สสส. ซึ่งมีแกนนำ คือ มรภ.นครปฐม ซึ่งการ
เก็บข้อมูลได้ออกแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว เรามีหน้าที่เก็บข้อมูล โดยต้องขอความร่วมกับภาคี ได้แก่ สสส. 
ศูนย์วิจัยสุขภาพ มหาวิทยาลัย หน่วยงานภูมิภาคสังกัดกระทรวงมหาดไทย  เช่น อำเภอ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานท้องถิ่นอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ สำนักงานตำรวจใน
พ้ืนที่ ซึ่งมรภ.ร้อยเอ็ดได้รับผิดชอบพ้ืนที่ในจังหวัดร้อยเอ็ด กับยโสธร ปีแรกให้เก็บข้อมูลจังหวัดละ 5 ตำบล
ก่อน ซึ่งมรภ.จะมีหน้าที่ตั้งศูนย์เก็บข้อมูล แล้วจึงขอความร่วมมือกับชุมชน พ้ืนที่ในการจัดสรรบุคลากรมาช่วย
ในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือต้องการให้ชุมชนเป็นเจ้าของข้อมูล โดยให้ชุมชนเก็บ
ข้อมูลและใช้ข้อมูลเอง  และให้มหาวิทยาลัยเป็นพ่ีเลี้ยง ช่วยดูแลระบบ จัดอบรม และสนับสนุนงบประมาณ
บางส่วนร่วมกับสสส. 
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                  อาจารย์ ดร.วัชรากร  วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา แจ้งต่อที่ประชุม
โครงการนี้เกิดจากหลายๆ ฝ่ายที่ได้พูดคุยกัน ทั้งกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และสสส. ซ่ึง สสส.
เคยมีประสบการณ์ในการเก็บข้อมูล ในปีนี้กลุ่มราชภัฏให้ดำเนินการในระดับตำบลก่อน โดยมีการออกแบบ
ฐานข้อมูลร่วมกัน หน้าตาระบบก็จะเหมือนกันทั้งประเทศ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการแบ่งพ้ืนที่ทุกจังหวัด
ให้แต่ละมหาวิทยาลัยรับผิดชอบ และในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ท่านอธิการบดีทุกแห่งและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องจะร่วมการพูดคุยกันกับท่านองคมนตรี เกี่ยวกับการจัดทำ Big data ในส่วนของจังหวัดสามารถที่จะ
เสนอแนะได้ เพ่ือที่ทางมหาวิทยาลัยจะได้นำเสนอต่อไป  
                 นางประไพศรี  อารีเอ้ือ ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด รายงานต่อที่ประชุมว่า สำนักงาน
พัฒนาชุมชนมีงบประมาณท่ีจะทำ Big data ที่จะเชื่อมโยงทุกเรื่องของงานในพ้ืนที่  ทางมหาวิทยาลัยสามารถ
เชื่อมโยงกับทางสำนักงานพัฒนาชุมชนได ้  
                  นายอนันต์  เม็กแสงนีน รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รายงานต่อที่ประชุม
เพ่ิมเติมว่า โครงการนี้ท่านองคมนตรี ได้ให้ความสำคัญมาก เกี่ยวเรื่องฐานข้อมูล Big data ซึ่งจะเป็น
ฐานข้อมูล ของมรภ.ทั้ง 38 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งตอนที่ทำระบบจะอิงข้อมูลมาจากสสส. เนื่องจากสสส.ได้
พัฒนาโปรแกรมการเก็บข้อมูลมาเป็นระยะเวลา 10 ปี แตย่ังมีบางประเด็นทีย่ังเก็บข้อมูลไมไ่ด้ร้อยเปอร์เซนต์  
ทางมรภ.จึงสามารถที่จะใช้ข้อมูลดังกล่าวมาดำเนินการสร้างฐานข้อมูล Big data ในกลุ่มราชภัฏ ซึ่งเป็น
ฐานข้อมูลหลัก โดยมีมรภ.ทั้ง 38 แห่ง เป็นหน่วยลูกที่จะต้องส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูลหลักของกลุ่มราชภัฏ  
ส่วนการดำเนินโครงการถ้าจะร่วมกับสสส. สสส.จะสนับสนุนงบประมาณ การอบรม โดยดำเนินการจังหวัดละ 
5 ตำบลก่อนแล้วจึงขยายไปให้ครบทุกเขต ทุกตำบลทั่วทั้งจังหวัด ในส่วน มรภ.ร้อยเอ็ดรับผิดชอบพ้ืนที่
จังหวัดร้อยเอ็ด และยโสธร จึงต้องดำเนินการทั้งหมด 10 ตำบล ซึ่งการดำเนินการต้องรอผลการพูดคุยกัน
เกี่ยวกับระบบว่าจะใช้ของสสส.หรือจะพัฒนาขึ้นมาใหม่ ภายหลังวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562   
                 มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบ ให้รอหลังวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 โดยกำหนดพ้ืนที่
ดำเนินการเป็น 11 หมู่บ้าน พ้ืนที่ตำบลเกาะแก้ว และตำบลท่าม่วง และมอบหมายให้ท้องถิ่นจังหวัด และ
สำนักงานพัฒนาชุมชนได้พิจารณาสนับสนุนข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
 
             6. โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  รายงานต่อที่
ประชุมว่า การดำเนินโครงการได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนด
กลุ่มเป้าหมาย โดยเลือกท่ีจะดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะ เนื่องจากจังหวัดร้อยเอ็ดเองก็มีปัญหาขยะ 
กิจกรรมที่ดำเนินการ คือ กิจกรรมการสังเคราะห์และถอดบทเรียน กิจกรรมการอบรมและการศึกษาดูงาน 
และกิจกรรมประกวด โดยในการดำเนินโครงการในปีนี้จะขยายจากชุมชนไปยังโรงเรียนและมหาวิทยาลัย 
ตามพ้ืนที่เป้าที่ได้กำหนดร่วมกันกับคุณณพัฐอร ลือขุนทด และจะเน้นเรื่องการติดตามประเมินผลและการ
สร้างจิตสำนึก   

    นายธานี  พันแสง ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
ร้อยเอ็ด  เสนอให้เปลี่ยนเป็นทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน เช่น ธรณีวิทยา ป่าไม้ การสำรวจดอนปู่ตาว่าแต่ละแห่ง
มีพ้ืนที่ป่ากี่ไร่ สร้างความตระหนักในการรักษาป่า และหากจะดำเนินการเรื่องขยะ ขอเสนอให้ปรับตัวชี้วัด
ใหม่ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
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       มติที่ประชุม  เห็นชอบ การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะ กำหนดพ้ืนที่เป้าหมายเป็น
พ้ืนที่ตามที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด และพ้ืนที่ให้บริการทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยคือ พ้ืนที่ตำบลเกาะแก้วและตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
                4.2) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ      
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น 
                     นายวีระวัฒน์  เถระวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามร่างคำสั่ง ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมนี้  
                     ลำดับที่ 1 คณะกรรมการอำนวยการ 
  ลำดับที่ 2 คณะกรรมการดำเนินงาน 
                         2.1 คณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคน
ในชุมชนฐานราก 
                             - ข้อ 2.1.5 เปลี่ยนตำแหน่งจาก กรรมการและเลขานุการ เป็น รองประธาน 
                             - ข้อ 2.1.6 เปลี่ยนข้อความจาก หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ เป็น ผู้รับผิดชอบโครงการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และแก้ไขตำแหน่งเป็น กรรมการ
และเลขานุการ 
                              - หน้าที่ แก้ไขเป็น ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินโครงการ การกำกับติดตามการ
ดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จตามระยะเวลา
กำหนด           
                         2.2 คณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 
                             - เพ่ิมหน่วยงาน อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เป็น กรรมการ 
                             - ข้อ 2.2.5 เปลี่ยนตำแหน่งจาก กรรมการและเลขานุการ เป็น รองประธาน 
                             - ข้อ 2.2.6 เปลี่ยนข้อความจาก หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและ 
การบัญชี เป็น ผู้รับผิดชอบโครงการคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และแก้ไขตำแหน่งเป็น กรรมการและ
เลขานุการ 
                              - หน้าที่ แก้ไขเป็น ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินโครงการ การกำกับติดตามการ
ดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จตามระยะเวลา
กำหนด 
                         2.3 คณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อ่ืนภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
                             - ข้อ 2.3.5 เปลี่ยนตำแหน่งจาก กรรมการและเลขานุการ เป็น รองประธาน 
                             - ข้อ 2.3.6 เปลี่ยนข้อความจาก หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ เป็น 
ผู้รับผิดชอบโครงการคณะนิติรัฐศาสตร์ และแก้ไขตำแหน่งเป็น กรรมการและเลขานุการ 
                             - หน้าที่ แก้ไขเป็น ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินโครงการ การกำกับติดตามการ
ดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จตามระยะเวลา
กำหนด 
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                         2.4 คณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด 
                             - ข้อ 2.4.1 เปลี่ยนรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดจาก ด้านเศรษฐกิจ เป็น ด้านสังคม 
                             - เพ่ิมหน่วยงาน สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด เป็น กรรมการ 
                             - ข้อ 2.4.5 เปลี่ยนตำแหน่งจาก กรรมการและเลขานุการ เป็น รองประธาน 
                             - ข้อ 2.4.6 เปลี่ยนข้อความจาก หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ เป็น ผู้รับผิดชอบโครงการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และแก้ไขตำแหน่งเป็น กรรมการ
และเลขานุการ 
                             - หน้าที่ แก้ไขเป็น ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินโครงการ การกำกับติดตามการ
ดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จตามระยะเวลา
กำหนด 
                         2.5 คณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคคลทุกกลุ่มวัยของประชาชน 
                             - ข้อ 2.5.5 เปลี่ยนตำแหน่งจาก กรรมการและเลขานุการ เป็น รองประธาน 
                             - ข้อ 2.5.6 เปลี่ยนข้อความจาก หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เป็น 
ผู้รับผิดชอบโครงการคณะพยาบาลศาสตร์ และแก้ไขตำแหน่งเป็น กรรมการและเลขานุการ 
                             - หน้าที่ แก้ไขเป็น ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินโครงการ การกำกับติดตามการ
ดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จตามระยะเวลา
กำหนด 
                         2.6 คณะกรรมการดำเนินโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
                             - ข้อ 2.6.5 เปลี่ยนตำแหน่งจาก กรรมการและเลขานุการ เป็น รองประธาน 
                             - เพ่ิม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็น กรรมการและเลขานุการ 
                             - หน้าที่ แก้ไขเป็น ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินโครงการ การกำกับติดตามการ
ดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จตามระยะเวลา
กำหนด 
                        มติที่ประชุม  เห็นชอบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
      - ไม่มี 
 
เลิกประชุม 12.1๐ น. 
 

                       
            (นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง)                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์)                                
                ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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