
แบบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ 

 
การขับเคลื่อน กิจกรรมท่ี / 

รหัส 
ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ พื้นท่ี ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ หมาย

เหตุ 
D๑ การยกระดับ

นวัตกรรมและการ
ผลิต 
Digitalization 

๑) ๓.๑.๑.๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคน
ในชุมชนฐานราก 
 

     ๑) เพื่อตอบสนองต่อพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง นำไปสู่ความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  
     ๒) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้คนในชุมชน สามารถบริหารจัดการ
ชีวิตตนเองได้อย่างสมดุลและมีความเหมาะสม สามารถดำรงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การพึ่งพาตนเองและ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
     ๓) เพื่อบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนรวมถึงการยกระดับรายได้ให้กับ
ชุมชน ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และครัวเรือน 

กลุ่มชุมชนในเขตพื้นที่เป้าหมาย 
1. พัฒนาต่อยอดผลดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
อย่างต่อเนื่อง (๑๑ หมู่บ้าน)  
1.1 บ้านเหนือ ม.2 ต.หนองแวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด  
1.2 บ้านอีเม้ง ม.4 ต.หนองแวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด  
1.3 บ้านม่วง ม.7 ต.ดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด  
1.4 บ้านสามขา ม.2 ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด  
1.5 บ้านท่าม่วง ม.3 ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด  
1.6 บ้านชัยคาม ม.6 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด  
1.7 บ้านดงกลาง2 ม.11 ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  
1.8 บ้านท่าสะอาด ม.1 ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด  
1.9 บ้านเมืองไพร ม.9 ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  
1.10 บ้านหงส์แก้วกระด่ิงทอง ม.7 ต.สามขา อ.โพนทราย  
จ.ร้อยเอ็ด  
1.11 บ้านท่างาม ม.5 ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด  
2) พัฒนาหมู่บ้านใหม่ ๒ หมู่บ้าน 
(อยู่ระหว่างการคัดเลือกร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบของ
จังหวัด) 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
(อาจารย์อาทิตย์  บุดดาดวง) 
 
 

1,0๐๐,๐๐๐  

  ๒) ๓.๑.๑.๒ โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ิน 

     ๑) เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน ในชุมชนและท้องถ่ินให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงข้ึน 
     ๒) เพื่อถอดบทเรียนของกลุ่มผลิตภัณฑ์สู่การขยายผลในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่ผู้ประกอบรายอื่นในปีต่อไป 

1. อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 
2. อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
3. อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
4. อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิตา  พิมทา) 

 
 

1,0๐๐,๐๐๐  

  ๓) ๓.๑.๑.๓ โครงการส่งเสริมความรัก 
ความสามัคคี ความ
เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อื่นภายใต้
พื้นฐานของสังคม
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 

     1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้ 
เข้าใจ ในคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ ๔ ประการ หน้าที่สิทธิของ
พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ พฤติกรรมที่
พึงประสงค์ค่านิยม และความเป็นไทย วางรากฐานวิถีชีวิตของคน
ไทย ฝึกให้เด็กรู้จักการพึ่งพาตัวเองมีความซื่อสัตย์ มีวินัย  
     2) เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือชุมชนต่อการเรียนรู้ เข้าใจ 
ในคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ ๔ ประการ หน้าที่สิทธิของ
พลเมืองและสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
ด้วยการส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านในหน้าที่สิทธิ
ของพลเมือง คุณธรรม จริยธรรมให้กับเครือข่ายทางสังคมให้มี มีส่วน
ร่วมในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การมีวินัย จิต
สาธารณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
     3) เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนในและนอก
ห้องเรียนที่สอดแทรกคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ ๔ ประการ 
คุณธรรม จริยธรรม การนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ใน
ชีวิตประจำวันผลักดันให้มีการนำวัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค์ 

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา จำนวน 9 แห่ง 
  1. โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 
  2. โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 
  3. โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 
  4. โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม 
  5. โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 
  6. โรงเรียนดูกอึ่งประชาสรรค ์
  7. โรงเรียนธงธานี 
  8. โรงเรียนเชียงขวัญ 
  9. โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 
กลุ่มเครือข่ายชุมชน จำนวน 9 แห่ง 
  1. บ้านดงช้าง หมู่ 2 ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 
  2. บ้านเปลือย หมู่ 1 ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 
  3. บ้านโนนเจริญ หมู่ 7 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 
  4. บ้านท่าม่วง ต. ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 
  5. บ้านเชียงใหม่ ต.เชียงใหม่ อ. โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 

คณะนิติรัฐศาสตร์ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ 

บุญโทแสง) 
 
 
 
 

8๐๐,๐๐๐  



 

การขับเคลื่อน กิจกรรมท่ี / 
รหัส 

ช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ พื้นท่ี ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ หมาย
เหตุ 

            6. บ้านหนองนกทา ต.โพธิ์ศรี อ. โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 
  7. บ้านสว่าง ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 
  8. บ้านหนองพอก ต.หนองพอก อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 
  9. บ้านอีโก่ม ต.เทอดไทย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 

   

  ๔) ๓.๑.๑.๔ การพัฒนาระบบข้อมูล
ตำบลในจังหวัดร้อยเอ็ด 

เพื่อจัดเก็บข้อมูล และพัฒนาระบบข้อมูลตำบล ในพื้นที่จังหวัดที่
รับผิดชอบ เพื่อเป็นฐานข้อมูล 
ที่จะนำไปสู่การพัฒนาระบบคลังข้อมูล (Big data) ในปีถัดไป 
 

  1. จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 5 ตำบล ในปีที่ 1 
  2. จังหวัดยโสธร จำนวน 5 ตำบล ในปีที่ 1 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 (อาจารย์วรพจน์ พรหมจักร) 
 
 

2,40๐,๐๐๐  

  ๕) ๓.๑.๑.๘ การสร้างเสริมสุขภาพ
บุคคลทุกกลุ่มวัย ของ
ประชาชนในเขตเทศบาล 
ตำบลท่าม่วง  อำเภอ 
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

เพื่อสร้างเสริมสุขภาพบุคคลทุกกลุ่มวัย ในเขตเทศบาลตำบลท่าม่วง 
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

  1. ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
  2. ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์ภารัตน์ 

ไชยชนะแสง) 
 

70๐,๐๐๐  

  ๖) ๓.๑.๑.๙ เครือข่ายการเรียนรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมเพื่อบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติของชุมชน 
ท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 

     ๑) สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถ่ินอย่างยั่งยืน  
     ๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
พื้นที่ ลดงบประมาณเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยและการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลมาจากขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ  
     ๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมถ่ินเกิด และบูรณาการความร่วมมือใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน อย่างยั่งยืน  
 

กลุ่มเครือข่ายชุมชน จำนวน 12 แห่ง 
1. บ้านประชาชื่น หมู่ 18 ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.
ร้อยเอ็ด 
2. บ้านเหล่า หมู่ 10 ต.หนองแวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด  
3. บ้านโพนงอย หมู่ 11 ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 
4. บ้านผือฮี หมู่ 2 ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 
5. บ้านกลาง หมู่ 2 ต.ค้อใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 
6. บ้านขมิ้น หมู่ 8 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 
7. บ้านวังยาว หมู่ 18 ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 
8. ชุมชนวัดป่าเรไร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
9. บ้านนิคมพัฒนา หมู่ 2 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 
10. บ้านดงหวาย หมู่ 8 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 
11. บ้านนากระตึบ หมู่ 11 ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 
12. บ้านดอนหาด หมู่ 6 ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา จำนวน 6 แห่ง 
1. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี  
จ.ร้อยเอ็ด  
2. โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา บ้านหนองคลีไฟ หมู่ 4  
ต.ค้อใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด            
3. โรงเรียนหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น  
หมู่ 5 ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 
4. โรงเรียนบ้านท่าม่วง หมู่ 4 ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด    
5. โรงเรียนบ้านดงหวาย หมู่ 2 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ  
จ.ร้อยเอ็ด 
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ  
จ.ร้อยเอ็ด 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักด์ิศรี 

สืบสิงห์) 

500,000  

                                                                                                                        รวมงบประมาณท้ังสิ้น  6,40๐,๐๐๐ บาท 



ภาพการเข้าร่วมประชุมกับการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562  

ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานอาเซียน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

    

     

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ 

 
การขับเคลื่อน กิจกรรมท่ี / 

รหัส 
ช่ือโครงการ สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน ภาพประกอบ งบประมาณ หมาย

เหตุ 
D๑ การยกระดับ

นวัตกรรมและการ
ผลิต 
Digitalization 

๑) ๓.๑.๑.๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคน
ในชุมชนฐานราก 
(คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์) 
 

 1) จัดต้ังคณะทำงาน และเตรียมความพร้อม
คณะทำงาน 
 2) วางแผนการดำเนินงาน และเลือกพ้ืนที่ตำบล
เป้าหมายร่วมกับผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
ให้ช่วยชี้เป้า โดยมีคุณสมบัติ 1. เป็นตำบลขนาดเล็ก 
2. มีสภาพความเป็นชนบท/มีกิจกรรมการพัฒนาจาก
หน่วยงานรัฐค่อนข้างน้อย/มีปัญหาอ่ืนๆ และ  
3. ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัย คือ ต.หนองหลวง  
อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด มี 9 หมู่บ้าน 
 3) จัดกิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมอาจารย์
และนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ในฐานนะทีม
หลักใน “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก” 

      ก ิจกรรมที ่ 1 การเตร ียมความพร้อมอาจารย์และนักศึกษา
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
      การพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน รวมจำนวน 40 คน เพื่อเตรียมความพร้อมของอาจารย์และ
นักศึกษาในฐานนะทีมหลักใน “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้ก ับคนในชุมชนฐานราก” โดยมีว ัตถุประสงค์  
1) เพื่อเสริมสร้างผู้นำ สร้างเครือข่ายทางวิชาการ/วิชาชีพ/ภาคประชา
สังคม 2) เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์พระราชาที่นำไปสู่
นวัตกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืนและเกิดการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และ
นักศึกษา และ 3) เกิดการเตรียมความพร้อม/ฝึกทักษะอาจารย์และ
นักศึกษาในฐานนะทีมหลักในการดำเนินโครงการ และแลกเปลี่ยนการ
ดำเนิน “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนใน
ชุมชนฐานราก” กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆ 
      กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความพร้อมคณะทำงานและพื้นที่ 9 
หมู่บ้าน ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 
1) ประชุมจัดตั ้ งได้คณะทำงานอาจารย์ จำนวน 14 คน แบ่ง
รับผิดชอบในการประสานงานและเก็บข้อมูล 9 ชุมชน ชุมชนละ 1 คน 
โดยให้สรรหาทีมงานเพิ่ม 
2) เดินทางประสานงานและประชุมทำความเข้าใจตัวแทนชุมชนและ
หน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ ผู้นำท้องถ่ิน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ส่วนราชการอำเภอ 
3) เตรียมการจัดการอบรมเทคนิคการเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อเก็บ
ข้อมูลทั้ง 9 ชุมชน สำหรับคัดเลือกเป็นพื้นที่นำร่อง 2 ชุมชน 
4) เตรียมการจัดการอบรมแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนฐาน
รากด้วยกระบวนการวิจัย เพื่อใช้แนวทางการวิจัยและพัฒนา R&D 

 
 

1,0๐๐,๐๐๐  

  ๒) ๓.๑.๑.๒ โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ิน
(คณะบริหารธุรกิจและ

การบัญชี) 
 

1. จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือกำหนดเป้าหมายพื้นที่
ในการพัฒนา หาแนวทางการทำงานร่วมกันกับภาคี
เครือข่ายและผู้ประกอบการ รวมถึงกลไกภาคีเครือข่าย 
กับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และ สำนักงาน
พัฒนาชุมชนเพื่อกำหนดพื้นที่ในการพัฒนา ในเขต
อำเภอ ดังนี้  1. อำเภอเสลภูมิ  2. อำเภอธวัชบุรี  
3. อำเภออาจสามารถ 4. อำเภอพนมไพร 5. อำเภอ
เกษตรวิสัย 
2. วิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 
วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจชุมชน และกลุ่มอาชีพชุมชน 

    กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือกำหนดเป้าหมายพื้นที่ใน
การพัฒนา หาแนวทางการทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายและ
ผู้ประกอบการ รวมถึงกลไกภาคีเครือข่าย กับท่านรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดร้อยเอ็ด และ สำนักงานพัฒนาชุมชนเพื่อกำหนดพื้นที่ ในการ
พัฒนา ดังนี้  ในเขตอำเภอดังนี้ 1. อำเภอเสลภูมิ  2. อำเภอธวัชบุรี 3. 
อำเภออาจสามารถ 4. อำเภอพนมไพร 5. อำเภอเกษตรวิสัย 
     กิจกรรมที่ 2 อยู่ระหว่างลงพื้นที่กลุ ่มเป้าหมายเพื ่อวิเคราะห์
ศักยภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจชุมชน 
และกลุ่มอาชีพชุมชน  พร้อมค้นหาภูมิปัญญาดั่งเดิมของคนในชุมชน
เกี ่ยวกับทักษะอาชีพต่าง ๆ ทั ้งหมด 10 กลุ ่มผลิตภัณฑ์  ดังนี้      
1. กระติบมงคล  2.ผอบ 3. กระเป๋าจากกก  4. เตาซาน 5. เสื่อกก
พ ั บ  6 .  แหนม เห ็ ด  7 .แยม เลม ่ อน  8 .ข ้ า ว เ กร ี ยบฟ ั กทอง   
9.กระเป๋าผ้า  10. ผ้าสะไบขิด 
 
 
 
 

  
 
 

1,0๐๐,๐๐๐  



การขับเคลื่อน กิจกรรมท่ี / 
รหัส 

ช่ือโครงการ สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน ภาพประกอบ งบประมาณ หมาย
เหตุ 

  ๓) ๓.๑.๑.๓ โครงการส่งเสริมความรัก 
ความสามัคคี ความ
เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อื่นภายใต้
พื้นฐานของสังคม
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 
(คณะนิติรัฐศาสตร์) 

อยู่ระหว่างดำเนินการ กิจกรรมที่ 1 “ศึกษารวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชน” เพื่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในบริบทและสภาพชุมชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
กาฬสินธุ์ และยโสธร  
                            อยู่ระหว่างดำเนินการ 

-  
 
 
 
 

8๐๐,๐๐๐  

  ๔) ๓.๑.๑.๔ การพัฒนาระบบข้อมูล
ตำบลในจังหวัดร้อยเอ็ด
(คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์) 
 

เข้าร่วมประชุมวางแผนพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ กิจกรรมที่ 1 ร่วมประชุมวางแผนพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ 
ประสานงานและขอความอนุเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,40๐,๐๐๐  

  ๕) ๓.๑.๑.๘ การสร้างเสริมสุขภาพ
บุคคลทุกกลุ่มวัย ของ
ประชาชนในเขตเทศบาล 
ตำบลท่าม่วง  อำเภอ 
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
(คณะพยาบาลศาสตร์) 
 

กิจกรรมที่ 1: การสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย  
1) ประสานงานและขอความร่วมมือส่งรายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ได้แก่ ครูพี่เลี้ยงจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตำบลท่าม่วง อสม.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลท่าม่วง และ อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลเกาะแก้ว 
2) ประชุมวางแผนงานร่วมกับหน่วยงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลตำบลท่าม่วง โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลท่าม่วง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลเกาะแก้ว เพื่อกำหนดปฏิทินและแนวทางการดำเนิน
โครงการฯ 
3) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน เช่น คู่มือ
อบรมฯ และชุดอุปกรณ์ตรวจพัฒนาการเด็ก 
4) เด็กแรกเกิด – 1 ปี จำนวน 100 คน ได้รับการ
ประเมินคัดกรองพัฒนาการและประเมินภาวะโภชนาการ 
กิจกรรมที่ 2 : สร้างหลักสูตรเยาวชนแกนนำผู้สูงอายุ  
1) ประสานงานและขอความร่วมมือส่งรายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ได้แก่ ครูโรงเรียนท่าม่วงว ิทยาคม อสม.
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าม่วง และ เจ้าหน้าที่ 

    กิจกรรมที่ 1: การสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย  
    1. ประสานงานและขอความร่วมมือจากบุคลากรหน่วยงาน
เทศบาลตำบลท่าม่วง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าม่วงและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว ร่วมประชุมวางแผนเพื่อ
กำหนดปฏิท ินและแนวทางการดำเน ินโครงการฯ ขอความ
อนุเคราะห์จากหน่วยงานเพื่อขอรายชื่อครูพี่เลี้ยง และ อสม. ตำบล
ท่าม่วงและเกาะแก้วเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งการจัดเตรียมชุด
อุปกรณ์ตรวจพัฒนาการเด็ก 
     2. เด็กแรกเกิด – 1 ปี จำนวน 100 คน ได้รับการประเมินคัด
กรองพัฒนาการและประเมินภาวะโภชนาการ 
   ก ิจกรรมท ี ่  2 : สร ้างหล ักส ูตรเยาวชนแกนนำผ ู ้ส ู งอายุ   
   1. ประสานงานและขอความร่วมมือจากตัวแทนผู้สูงอายุ ผู ้นำ
ชุมชน รองนายกและสมาชิกเทศบาลตำบลท่าม่วง ครูโรงเรียนท่า
ม่วงวิทยาคม  เจ้าหน้าที ่ รพ.สต. จำนวน 13 คน ร่วมประชุม
วางแผนเพื่อกำหนดปฏิทินและแนวทางการดำเนินโครงการฯ ขอ
ความอนุเคราะห์จากโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม  เพื ่อขอรายชื่อ
นักเรียน เข้าร่วมโครงการฯ อบรมหลักสูตรแกนนำการดูแลผู้สูงอายุ  
    2. สร้างหลักสูตรเยาวชนดูแลผู้สูงอายุ 
ตัวแทนจากเครือข่ายในเขตเทศบาลตำบล จำนวน 13 คน ได้แก่  

 

 
 

70๐,๐๐๐  

 



การขับเคลื่อน กิจกรรมท่ี / 
รหัส 

ช่ือโครงการ สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน ภาพประกอบ งบประมาณ หมาย
เหตุ 

  ๕) ๓.๑.๑.๘ การสร้างเสริมสุขภาพ
บุคคลทุกกลุ่มวัย ของ
ประชาชนในเขตเทศบาล 
ตำบลท่าม่วง  อำเภอ 
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
(คณะพยาบาลศาสตร์) 
 

เทศบาลตำบลท่าม่วง  
2) ประชุมวางแผนงานร่วมกับหน่วยงานโรงเรียนท่า
ม่วงวิทยาคม อสม.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ท่าม่วง และ เจ้าหน้าทีเทศบาลตำบลท่าม่วง เพื่อ
กำหนดปฏิทินและแนวทางการดำเนินโครงการฯ 
3) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน เช่น 
คู่มืออบรมฯ  
 
กิจกรรมที่ 3: ลด/เลิกสูบบุหรี่ในผู้สูงอายุและ
ประชาชนทั่วไปด้วยหญ้าดอกขาว 
1. รับสมัครผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปในเขต
เทศบาลตำบลท่าม่วงที่มีความประสงค์จะลด ละ เลิก
สูบบุหรี่ 
2. ประชุมวางแผนงานร่วมกับหน่วยงาน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าม่วง เพื่อกำหนดปฏิทินและ
แนวทางการดำเนินโครงการฯ 
3. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของผู้สูงอายุและประชาชน
ทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลท่าม่วงที่มีความประสงค์จะ
ลด ละ เลิกสูบบุหรี ่
4. ประเมินระดับความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของบุหรี่ และ
ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ 

ตัวแทนผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน รองนายกและสมาชิกเทศบาลตำบลท่ามว่ง 
ครูโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม  เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ประชุมวางแผนพัฒนา
แกนนำเยาวชนในการดูแลผู้สูงอายุ  และสร้างหลักสูตรเยาวชนดูแล
ผู้สูงอายุ โดยหลักสูตรแผนพัฒนาแกนนำเยาวชนในการดูแลผู้สูงอายุ  
มีระยะเวลาการจัดอบรม จำนวน 12ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดของ
หลักสูตร  ดังนี้ 
      1.พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร บุคลิกภาพที่เหมาะต่อการดูแล
ผู้สูงอายุ การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารและคุณธรรมจริยธรรมใน
การดูแลผู้สูงอายุ 
      2. การดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจผู้สูงอายุ ความสำคัญภาวะ
สุขภาพผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพกายผู้สูงอายุ การออกกำลังกายสำหรับ
ผู้สูงอายุติดบ้าน การป้องกันภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ  การป้องกันสมอง
เสื่อมในผู้สูงอายุ ภาวะโภชนาการผู้สูงอายุ  การดูแลสุขภาพช่องปาก  
การดูแลสุขภาพใจผู้สูงอายุ สันทนาการในผู้สูงอายุ   
      3. การฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุติดเตียง การนวดผ่อนคลาย การ
บริหารกาย กระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ การจัดท่า 
       กิจกรรมที่ 3 ลด/เลิกสูบบุหรี่ในผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปด้วย
หญ้าดอกขาว 
       1. ประสานงานและขอความร่วมมือจากบุคลากรหน่วยงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าม่วง ร่วมประชุมวางแผนเพื่อ
กำหนดปฏิทินและแนวทางการดำเนินโครงการฯ  
        2. ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานเพื่อรับสมัครผู้ที่มีประวัติสูบ
บุหรี่และประสงค์จะลด ละ เลิกบุหรี่ เข้าร่วมโครงการฯ  
        3. จัดเตรียมอุปกรณ์ เช่น คู่มือสำหรับผู้ประสงค์จะลด ละ เลิก
บุหรี่  และหญ้าดอกขาว 

 
 
 
 
 
 
 

  

  ๖) ๓.๑.๑.๙ เครือข่ายการเรียนรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมเพื่อบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติของชุมชน 
ท้องถ่ินอย่างยั่งยืน
(สถาบันวิจัยและพัฒนา) 

  1) ประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด และกำหนด
กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการร่วมกัน 
   2) ขอความร่วมมือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เป้าหมาย เพื่ออนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้าน
การจัดการขยะและประชาชนเพื่อเข้าร่วม กิจกรรมที่ 
1 จำนวน 12 ชุมชน 
  3) ขอความร่วมมือไปยังโรงเรียนเป้าหมาย เพื่อ
อนุเคราะห์ครูและนักเรียนเพื่อเข้าร่วม กิจกรรมที่ 1 
จำนวน 5 โรงเรียน 
  4) ดำเนินการศึกษาสภาพปัจจุบันในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
ท้องถ่ิน ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 12 ชุมชน 
  5) ดำเนินการศึกษาสภาพปัจจุบันในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
สถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 6 แห่ง 
            

กิจกรรมที่ 1 การสังเคราะห์และถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถ่ินพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด           
     1) กำหนดกลุ ่มเป ้าหมายดำเนินโครงการร ่วมก ับสำน ักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด 
      2) ประสานและขอความร่วมมือเครือข่ายองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประกอบด้วย เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วม
ดำเนินโครงการ 
      3)  ดำเน ินการศ ึกษาสภาพป ัจจ ุบ ันในการบร ิหารจ ัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ินและสถานศึกษาใน
พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด  
       4) สรุปผลการดำเนินการกิจกรรมที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ิน
และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 
 
 

 
 

500,000  

                                                                                                                        รวมงบประมาณท้ังสิ้น  6,40๐,๐๐๐ บาท 



แบบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 
การขับเคลื่อน กิจกรรมท่ี / 

รหัส 
ช่ือโครงการ สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน ภาพประกอบ งบประมาณ หมาย

เหตุ 
D๑ การยกระดับ

นวัตกรรมและการ
ผลิต 
Digitalization 

๑) ๓.๑.๑.๑ พัฒนาคุณภาพชีวิต
และยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชนฐาน
ราก 
(คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์) 

 - 
 
 
 
 
 

-  
 

1,0๐๐,๐๐๐  

  ๒) ๓.๑.๑.๒ โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถ่ิน(คณะ
บริหารธุรกิจและการ
บัญชี) 
 

กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการ
และถ่ายทอดหลักสูตรได้ดำเนินโครงการโดยให้นักเรียน 
เยาวชนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการและกลุ่มนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดดีร่วมพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ 
แนะนำเทคนิคการเขียนแผนการตลาดเพื่อพัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563  จำนวน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ดีรับการพัฒนา/วิสาหกิจชุมชน/
ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ที่ประสบความสำเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ต่อจังหวัด 

   
 
 

1,0๐๐,๐๐๐  

  ๓) ๓.๑.๑.๓ โครงการส่งเสริมความ
รัก ความสามัคคี ความ
เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อื่นภายใต้
พื้นฐานของสังคม
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 
(คณะนิติรัฐศาสตร์) 

        คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้
ความสำคัญกับการสร้างและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทย 
ให้เป ็นผ ู ้ม ีค ุณลักษณะที ่ถ ูกต้องตามคุณลักษณะที ่พึง
ประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกฝัง ส่งเสริม และพัฒนา
คน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตอาสาหรือ
จิตสาธารณะ และมีพฤติกรรมเชิงบวกในการพัฒนาตนเอง 
รวมไปถึงการตระหนักรู้เรื ่องสิทธิ หน้าที่ของพลเมืองใน
ความเป็นประชาธิปไตย ซึ ่งความรู ้  ความเข้าใจ และ
พฤติกรรมเหล่านี้จะนำพาไปสู่สังคมแห่งความสุขภายใต้
ความแตกต่าง หลากหลายทางสังคม 

   กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม “ศึกษารวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชน” 
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบริบทและสภาพชุมชนในพื้นที่
จังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และยโสธร 
    กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม “สร้างและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้” 
ร่วมกับ “ภาคีเครือข่าย” ในเรื่อง “คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 
๔ ประการ ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อ
สังคมไทย รวมทั้งหลักการทรงงานแนวพระราชดำริ แนวพระรา
โชบาย” 

-  

 
 

 
 

 
 

8๐๐,๐๐๐  

 

 



การขับเคลื่อน กิจกรรมท่ี / 
รหัส 

ช่ือโครงการ สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน ภาพประกอบ งบประมาณ หมาย
เหตุ 

 ๕) ๓.๑.๑.๘ การสร้างเสริมสุขภาพ
บุคคลทุกกลุ่มวัย ของ
ประชาชนในเขตเทศบาล 
ตำบลท่าม่วง  อำเภอ 
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
(คณะพยาบาลศาสตร์) 

 

ไม่มีผลการดำเนินงานโครงการตามแผนในช่วง
ระยะเวลาระหว่าง 1 เม.ย. 63  -  30 มิ.ย. 63 ทั้ง 
3  
       กิจกรรมที่ 1: การสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย  
       ก ิจกรรมท ี ่  2:  สร ้างหล ักส ูตรเยาวชนดูแล
ผู้สูงอายุ ประชุมวางแผนพัฒนาแกนนำเยาวชนในการ
ดูแลผู้สูงอายุ  ร่วมกับ ตัวแทนผู้สูงอายุ ผู ้นำชุมชน 
ตัวแทนจากเทศบาล ตำบลงท่าม่วง  ครูโรงเรียนท่า
ม่วง เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ 

       กิจกรรมที่ 3: ลด/เลิกสูบบุหรี่ในผู้สูงอายุและ
ประชาชนทั่วไปด้วยหญ้าดอกขาว เนื่องจากในช่วง

ระยะเวลาดังกล่าวมีการประสบกับปัญหาสถานการณ์
การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (VIRUS COVID-

2019) จึงปฏิบีติตามนโยบายของรัฐบายในการงด
การรามตัวของกลุ่มคนในชุมชน ส่งผลกระทบให้

โครงการระยะที่ 3 นี้ ไม่สามารถลงพื้นที่ในชุมชมได้  

ในช่วงระยะเวลาระหว่าง 1 เม.ย. 63  -  30 มิ.ย. 63   ไม่มีการ
ดำเนินโครงการ เนื่องจากประสบกับปัญหาสถานการณ์การระบาดของ

โรคไวรัสโคโรน่า (VIRUS COVID-2019)        

 

 
 

70๐,๐๐๐  

  ๖) ๓.๑.๑.๙ เครือข่ายการเรียนรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมเพื่อบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติของชุมชน 
ท้องถ่ินอย่างยั่งยืน
(สถาบันวิจัยและพัฒนา) 

  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ท้องถ่ินในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 12 ชุมชน ใน
พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 16-30 มิถุนายน 
2563 เพื่อให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดนำเอาองค์
ความรู้และเทคนิควิธีที่ได้รับไปใช้ในการยกระดับใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนท้องถ่ิน เพื่อสร้างความย่ังยืนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถ่ิน ส่งผลให้สามารถจัดการและลดผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนกับชุมชน และเพื่อให้ชุมชน
ท้องถ่ินในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีการจัดการความรู้ 
และสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ิน
อย่างยั่งยืน ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 335 คน คิดเป็นร้อยละ 
93.06 เข้ารับการฝึกอบรมยกระดับความรู้และทักษะ 
ด้านการบริหารจัดการขยะ ร้อยละ 65 ระดับความพึง
พอใจต่อการจัดโครงการ ร้อยละ 84 และมีเครือข่าย
ความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยทั้ง
ภาครัฐ ภาคประชาชน จำนวน 12 แห่ง 
            
            

กิจกรรมที ่ 2 การยกระดับบุคลากรผู ้ร ับผิดชอบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น และสถานศึกษา
ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด   
    กิจกรรม 2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถ่ินและสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัด
ร้อยเอ็ด รุ่นที่ 1 : กลุ่มประชาชนและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
1) ประสานและขอความร่วมมือเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประกอบด้วย เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมดำเนิน
โครงการ 
 2) ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถ่ินในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 
12 ชุมชน ดังนี้ 
 1. บ้านนากระตึบ หมู่ 11 ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 2. บ้านดอนหาด หมู่ 6 ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 3. บ้านนิคมพัฒนา หมู่ 2 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
 4. บ้านดอนหวาย หมู่ 8 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 5. บ้านขมิ้น หมู่ 8 ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 6. บ้านวังยาว หมู่ 8 ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 7. ชุมชนวัดป่าเรไร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 8. บ้านกลาง หมู่ 2 ตำบลค้อใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
 9. บ้านประชาชื่น หมู่ 18 ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
 10. บ้านโพนงอย หมู่ 11 ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย  
 11. บ้านเหล่า หมู่ 10 ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย  
 12. บ้านผือฮี หมู่ 2 ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน  
         3) อยู่ระหว่างการสรุปผลการดำเนินการกิจกรรมที่ 2.1 
 

 

 
 

 
 

 

500,000  

                                                                                                                        รวมงบประมาณท้ังสิ้น  6,40๐,๐๐๐ บาท 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


