
 
 

         
           

แบบฟอรม์โครงการ 
 

1. หน่วยงาน สโมสรนักศกึษาคณะครุศาสตร์ 

2. ชื่อโครงการ อาสาประชารฐั ตอน “อุ้มมอืน้อย ใส่ใจสิง่แวดลอ้มในชมุชน” 
3. ผู้รบัผิดชอบโครงการ    
                     ผูช่้วยศาสตราจารย์ชุตมิา เมฆวนั           อาจารย์สาขาวชิาสงัคมศกึษา 

         นายปฏพิล  แสนหยุด             นายกสโมสรนักศกึษาคณะครุศาสตร์ 
         นายสรศกัดิ ์ปัญญาคม            รองนายกสโมสรนักศกึษาคณะครุศาสตร์ 

4. ระยะเวลาในการด าเนินงาน วนัที ่4-8,19-23 มกราคม 2562 
5.  สถานท่ีจดัโครงการ  ณ เทศบาลต าบลฆอ้งชยัพฒันา อ าเภอฆอ้งชยั  จงัหวดักาฬสนิธุ์ 
6. ความสอดคล้องกบัประเดน็ยุทธศาสตร/์ตอบสนองของโครงการกบัแผนพฒันาหน่วยงานและการประกนั
คุณภาพการศึกษา 

1)  สอดคล้องกบัยุทธศาสตรก์ารพฒันาชาติ 
[   ]   ยุทธศาสตร์ที ่ 1.  ดา้นความมัน่คง  
[   ]   ยุทธศาสตร์ที ่ 2. ดา้นความสามารถในการแข่งขนั  
[ / ]   ยุทธศาสตร์ที ่ 3. การพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์  
[   ]   ยุทธศาสตร์ที ่ 4. การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม  
[   ]   ยุทธศาสตร์ที ่ 5. ดา้นการสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม  
[   ]   ยุทธศาสตร์ที ่ 6. ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั  

  
2) สอดคล้องกบัยุทธศาสตรก์ารพฒันามหาวิทยาลยั 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 
[ / ]   1. การผลติและการพฒันาบณัฑติทีม่คุีณภาพ คุณธรรม
สอดคล้องกบัความต้องการของทอ้งถิน่และประเทศ 
กลยุทธ์ 
       [    ] 1. พฒันากระบวนการเรยีนการสอนและประกนั
คุณภาพการศกึษาใหส้อดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม 
       [   ] 2. พฒันาและปรบัปรุงหลกัสูตรใหส้อดคล้องกบั
ความต้องการก าลงัคนและการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม 
เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อม 
       [   ] 3. พฒันาบณัฑติ เป็นผูม้ีความรู้ คุณธรรม จรยิธรรม 
มจีติอาสา 

[   ]   2. การวจิยั การสรา้งองค์ความรูแ้ละนวตักรรมเพื่อ
พฒันาสงัคม 
กลยุทธ์์ 
       [   ] 1. ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหผ้ลติ
ผลงานวจิยัและงานสรา้งสรรค์ทีม่คุีณภาพ 
       [   ] 2. บูรณาการงานวจิยักบัภาครฐัและเอกชนเพื่อ
สรา้งความเขม้แขง็ของทอ้งถิน่ สงัคม และประเทศ 
       [   ] 3. ส่งเสริมกลไกการน าผลงานวจิยั องค์ความรู ้
นวตักรรมและเทคโนโลยจีากงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ต่อ
ชุมชน สงัคม และประเทศ 

[   ]   3. การผลติและพฒันาบุคลากรทางการศกึษาใหม้ี
คุณภาพตามมาตรฐานวชิาชพี 
 
กลยุทธ์ 

[    ]   4. การบรกิารวิชาการและน้อมน าแนวพระราชด าร ิที่
ตอบสนองความต้องการพฒันาของสงัคมทอ้งถิน่ 
 
กลยุทธ์ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C


 
 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 
       [   ] 1. ผลติครูทีไ่ดม้าตรฐานวชิาชพีและมจีติวญิญาณ
ความเป็นครูและสอดคล้องกบัความต้องการของทอ้งถิน่ 
       [   ] 2. พฒันาศกัยภาพครูของครู ครูและบุคลากร
ทางการศกึษาใหม้คีวามเป็นมอือาชพี 
       [   ] 3. พฒันาบุคลากรใหม้คุีณวุฒแิละต าแหน่งทาง
วชิาการทีสู่งขึน้ 

       [   ] 1. ส่งเสริมและน้อมน าแนวพระราชด ารเิพื่อพฒันา
ทอ้งถิน่ 
       [   ] 2. บูรณาการพนัธกจิสมัพนัธ์เพื่อพฒันาดา้น
เศรษฐกจิและสิง่แวดล้อมของทอ้งถิน่ทีเ่ป็นไปตามบรบิทและ
ความต้องการในการพฒันาทอ้งถิน่ 
       [   ] 3. พฒันาศูนย์บรกิารวชิาการและวชิาชีพใหไ้ด้
มาตรฐาน สอดคล้องกบัความต้องการของทอ้งถิน่ 
       [   ] 4. พฒันาหลกัสูตรบรกิารวชิาการและวชิาชพีให้
สอดคล้องกบัความต้องการของทอ้งถิน่ 
       [   ] 5. สรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืการบรกิารวชิาการ
และวชิาชพีใหเ้ขม้แขง็ 

[   ]   5. การอนุรกัษ์ ส่งเสรมิ และฟ้ืนฟูศลิปวฒันธรรมของ
ทอ้งถิน่และของชาต ิ
กลยุทธ์ 
       [   ] 1. ส่งเสริมสนับสนุนกจิกรรมดา้นท านุบ ารุง
ศลิปวฒันธรรม 
       [   ] 2. บูรณาการพนัธกจิสมัพนัธ์เพื่อพฒันาสงัคม
ทอ้งถิน่ ดา้นศาสนา ศลิปวฒันธรรมและกฬีา การศกึษาการ
พฒันาทรพัยากรมนุษย์และสุขภาพ 
       [   ] 3. ส่งเสริมเครอืข่ายการเรยีนรูเ้พื่อจดักจิกรรม
อนุรกัษ์ เผยแพร่ศลิปวฒันธรรม 

[    ]   6. การพฒันาระบบการบรหิารจดัการมหาวทิยาลยั
โดยยดึหลกัธรรมาภบิาล 
กลยุทธ์ 
       [   ] 1. พฒันาระบบงานสู่ความเป็นเลศิดว้ยหลกัธรร
มาภบิาลและเสรมิสรา้งระบบบรหิารงานตามโครงสรา้ง
มหาวทิยาลยั 
       [   ] 2. พฒันามหาวทิยาลยัใหเ้ป็น E-University 
       [   ] 3. พฒันาประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากร
อย่างต่อเนื่องและส่งเสรมิวฒันธรรมองค์กรใหบุ้คลากรมส่ีวน
ร่วม 
       [   ] 4. ส่งเสริมและสนับสนุนใหบุ้คลากรไดร้บัการ
พฒันาตนเองใหม้คีวามเชื่ยวชาญในวชิาการและวชิาชพี 
       [   ] 5. สรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืกบัองค์กรทอ้งถิน่ทัง้
ภาครฐัและเอกชน 

 
 3) สอดคล้องกบัยุทธศาสตรก์ารพฒันาคณะครศุาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 
[ / ]   1. การผลติและการพฒันาบณัฑติทีม่คุีณภาพ คุณธรรม
สอดคล้องกบัความต้องการของทอ้งถิน่และประเทศ 
กลยุทธ์ 
       [   ] 1.  พฒันาหลกัสูตรใหไ้ดม้าตรฐานเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา องค์กรวชิาชพี สอดคล้อง
กบัความต้องการของชุมชน ทอ้งถิน่ และนโยบายการผลติครู
ของประเทศ   
       [   ] 2.  ผลติบณัฑติใหส้อดคล้องกบัอตัลกัษณ์และ
คุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค์ 
       [   ] 3.  พฒันากระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีม่ี
คุณภาพและสอดคล้องกบัเอกลกัษณ์ของคณะครุศาสตร์  

 [   ]   2.  วจิยัและพฒันานวตักรรมทีมุ่่งเน้นการพฒันา
วชิาชพีครู 
กลยุทธ์ 

 [    ] 1.  ยกระดบัคุณภาพงานวจิยัและงานสรา้งสรรค์
นวตักรรม 



 
 

[   ]   3. พฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษา 
กลยุทธ์์ 
       [   ] 1.  พฒันาศกัยภาพครูของครู ใหม้คีวามเป็นมอื
อาชพี 
       [   ] 2.  พฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษาใหม้คีวาม
เป็นมอือาชพี       

[   ]   4.  ส่งเสรมิ สนับสนุนการบรกิารวชิาการแก่ชุมชนและ
ทอ้งถิน่ 
กลยุทธ์์ 
       [   ] 1.  สรา้งความร่วมมอื การท างานร่วมกบั
หน่วยงานทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน  ในการบรกิารวชิาการ
และวชิาชพี      

[   ]   5. การอนุรกัษ์ ส่งเสรมิ เผยแพร่ศลิปวฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน่ 
กลยุทธ์์ 
       [   ] 1.  เพื่ออนุรกัษ์ ส่งเสรมิ สรา้งความรูค้วามเขา้ใจใน
คุณค่า ความส านึกและความภาคภูมใิจในวฒันธรรมของ
ทอ้งถิน่ ศลิปวฒันธรรม ภูมปัิญญาทอ้งถิน่   

[   ]   6.  ระบบบรหิารจดัการมปีระสทิธภิาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
กลยุทธ์์ 
       [   ] 1.  สรา้งระบบบรหิารจดัการทีด่ ีไดม้าตรฐาน
เป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล 

 
 4) สอดคล้องกบัการประกนัคุณภาพภายใน (สกอ.) 

 
 5) สอดคล้องกบัการประกนัคุณภาพภายนอก (สมศ.)  

 
 
 
 6) สอดคล้องกบัการประเมินผลการด าเนินงานตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ (กพร.)  

  
 
 7) แผนงาน/ผล 

องค์ประกอบ องค์ประกอบ 
[/  ] องค์ประกอบที ่1 การผลติบณัฑติ [   ] องค์ประกอบที ่4 การท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม 
[   ] องค์ประกอบที ่2 การวจิยั [    ] องค์ประกอบที ่5 การบรหิารจดัการ 
[   ] องค์ประกอบที ่3 การบรกิารวชิาการ  

ด้าน ด้าน 
[   ] ดา้นผลสมัฤทธิใ์นการบรหิารจดัการ [   ] ดา้นผลของการประกนัคุณภาพภายใน 
[ / ] ดา้นคุณภาพบณัฑติ (ป.ตร ี/ป.โท /ป.เอก)  
[   ] ดา้นคุณภาพงานวจิยั  
[   ] ดา้นผลของการบรกิารวชิาการ  

มิติ มิติ 
[ / ] มติทิี ่1 ดา้นประสทิธผิล [   ] มติทิี ่3 ดา้นประสทิธภิาพของการปฏบิตัริาชการ 
[   ] มติทิี ่2 ดา้นคุณภาพ [   ] มติทิี ่4 ดา้นการพฒันาสถาบนั 

มิติ มิติ 
[ / ] ผูส้ าเรจ็การศกึษาดา้นสงัคมศาสตร์ [   ] การท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม 
[   ] ผูส้ าเรจ็การศกึษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี [   ] การวจิยัและพฒันา 



 
 

  
7. หลกัการและเหตุผล 

นับตัง้แต่อดตีจนถึงปัจจุบนัปัญหาขยะมูลฝอยถอืเป็นปัญหาส าคญัทีย่งัคงอยู่คู่กบัสงัคมไทยเรา
มาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นปรมิาณการผลติขยะทีเ่พิม่ขึน้ ซึ่งจากสถานการณ์ขยะมูลฝอยในปี 2556 มี
ปริมาณขยะมูลฝอย ถึง 26.77 ล้านตนั ได้รบัการจดัการอย่างถูกต้องเพยีง 7.2 ล้านตนัที่เหลือเป็นการ
ก าจดัขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลกัวิชาการ ซึ่งสามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ได้เพยีง  5.1 ล้านตนั 
ซึ่งปัญหาดงักล่าวก่อใหเ้กดิปัญหาสิง่แวดลอ้ม สภาพความเป็นอยู่ของชุมชน ไดแ้ก่ บา้นเมอืงสกปรกไม่
น่าอยู่อาศยั ส่งกลิน่เหมน็ น ้าเน่าเสยี  ทัง้ยงัเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์สตัว ์ และพาหนะน าโรคต่าง ๆ เช่น หนู 
แมลงสาบ แมลงวัน ที่เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคโดยตรง เช่น อหิวาตกโรค อุจระร่วง บิด โรคผิวหนัง 
บาดทะยกั โรคทางเดินหายใจ เกิดการปนเป้ือนของสารพษิ เช่นตะกัว่ ปรอท ลงสู่พื้นดิน และแหล่งน ้า 
แหล่งน ้าเสยี ท่อระบายน ้าอุดตนั อนัเป็นสาเหตุของปัญหาน ้าท่วม เป็นแหล่งก าเนิดมลพษิทางอากาศ 
เช่น ฝุ่นละออง เขม่า ควนั จากการเผาขยะ และเกดิก๊าซมเีทนจากการฝังกลบขยะ และขยะบางชนิดไม่
ย่อยสลาย และก าจัดได้ยาก เช่นโฟม พลาสติก ท าให้ตกค้างสู่สิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อ
สุขอนามยัของประชาชน ซึ่งเป็นเวลาหลายสบิปีที่เจ้าหน้าที่ทางราชการ หน่วยงานวิจยั สถาบนัทาง
การศึกษา พยายามหาหนทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องขยะมูลฝอย               ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกระดบั ทัง้ในระดบัชุมชน ระดบัต าบล ระดับเมอืง ระดบัจงัหวดั หรือแม้กระทัง้เป็น
ปัญหาระดับประเทศ ที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ปัญหาเหล่านี้จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
สถาบนัอุดมศกึษาที่ตัง้อยู่ในชุมชนต้องเข้าไปใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัเรื่องขยะในชุมชุน ใหป้ระชาชนรูจ้กัการ
คดัแยกขยะ การก าจดัขยะที่ถูกต้องตามหลกัวิธี เพราะสถาบนัอุดมศึกษาถือเป็นก าลงัส าคัญในการ
พฒันาชุมชนใหเ้ขม้แขง็ และมบีทบาทในการทีจ่ะเขา้ไปมส่ีวนร่วมแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนได้ 

จากวิสยัทศัน์และแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติ อุดมศึกษาถือเป็นหวัใจส าคญัในการขบัเคลื่อน 
ยุทธศาสตรช์าต ิดงัทีก่ าหนดไว้ในแผนอุดมศกึษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 โดยการด าเนินงาน 
ผ่านกระบวนการการจดัการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์การพฒันาประเทศและการสร้างองค์ความรู้ที่
สอดคล้อง กบัความต้องการของภาคสงัคม ชุมชน และท้องถิ่น ซึ่งเป็นกลไกส าคญัของการขบัเคลื่อน
ประเทศให้สามารถลดความเหลื่อมล ้าทัง้ทางสงัคมและเศรษฐกิจของคนไทยได้อย่างเป็นระบบและเป็น
รูปธรรมอย่างยัง่ยืน จากการจัดให้มีโครงการอาสาประชารัฐ เพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ที่มี
คุณภาพและสร้าง องค์ความรู้ใหม่ ด้วยการบูรณาการการจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษากบัการ
ปฏบิตังิานจรงิ สถาบนัอุดมศกึษาจงึต้องมส่ีวนเกี่ยวข้องในการเข้าไปช่วยเหลอืชุมชนที่ก าลงัประสบกบั
ปัญหาขยะมูลฝอยนัน้  มหาวทิยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ ซึ่งเป็นสถาบนัอุดมศกึษาเพื่อพฒันาท้องถิ่นจึง
ไดเ้ลง็เหน็ถงึความส าคญัของปัญหาเกี่ยวกบัเรื่องขยะมูลฝอยในชุมชน เช่น การทิ้งขยะไม่เป็นที ่ทิ้งขยะ
ลงในแม่น ้ าล าคลองส่งผลเกิดมลพิษทางน ้ า และปัญหาชีวิตของคนในชุมชนอีกมากมาย ดังนัน้ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ จงึจดัใหม้โีครงการเพื่อใหน้ักศกึษาไดเ้ขา้ไปมส่ีวนร่วมในการแก้ไขปัญหา

[   ] การใหบ้รกิารวชิาการ  



 
 

ของชุมชนนัน้ ๆ  โดยมกีารอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัปัญหาขยะในชุมชน การคดัแยกขยะ การก าจัดขยะ
อย่างถูกต้อง หรือแม้กระทัง่การน าขยะมาสรา้งรายได้ในรูปแบบของภูมปัิญญา ซึ่งนอกจากจะเป็นการ
ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยในครวัเรือนและชุมชนของตนเอง จนเกดิ
ชุมชนต้นแบบการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มในชุมชนแล้ว ยงัเป็นการลดปรมิาณขยะทีน่ าไปก าจัดโดยการ
เผาและฝังกลบได ้ท าใหช้่วยลดสภาวะเรอืนกระจก และส่งผลใหคุ้ณภาพชวีติความเป็นอยู่ของประชาชน
ดขีึน้  

ดว้ยสโมสรนักศกึษาคณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ จงึเหน็ถงึความส าคญัและได้
น าเสนอโครงการ อาสาประชารฐั ตอน “อุ้มมอืน้อย ใส่ใจสิง่แวดลอ้มในชุมชน” เพื่อเป็นต้นแบบแห่งการ
จดัการสิง่แวดลอ้มในชุมชน และลดปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวติความเป็นอยู่ของ
คนในชุมชนใหม้ชีวีติความเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้  

8. วตัถปุระสงค์โครงการ   
8.1 เพื่อใหเ้ดก็วยัรุ่นและเยาวชนเกดิการหวงแหนอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มใหค้งอยู่ต่อไป 
8.2 เพื่อเดก็วยัรุ่นและเยาวชน จกัการบรหิารจดัการขยะใหเ้ป็นในทศิทางเดยีวกนั 

9. กลุ่มเป้าหมาย  

         1. เดก็วยัรุ่นและเยาวชน จ านวน 150 คน  

 

 

10. ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ของโครงการ  
 - เชิงปริมาณ 
              1. รอ้ยละผู้เขา้ร่วมโครงการต่อกลุ่มเป้าหมายมากกว่า รอ้ยละ 90 
           2. ระดบัความพงึพอใจในการเขา้ร่วมกจิกรรมของผูเ้ขา้ร่วมโครงการมากกว่า ระดบั 3.51 
 - เชิงคณุภาพ 
    1. เดก็วยัรุ่นและเยาวชน ไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมทีด่งีามเกี่ยวกบัการจดัการขยะ 
    2. เดก็วยัรุ่นและเยาวชน ไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมทีด่งีามเกี่ยวกบัการพฒันาและอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้ม 

11. วิธีด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน  

ผู้รบัผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 



 
 

1.ประชุมวางแผน 
ก าหนดวนัจดั
กจิกรรม  

  ✓          สโมสร
นักศกึษาคณะ
ครุศาสตร์ 

2.เขยีนโครงการ
และเสนอโครงการ 

   ✓         
 
 
 

1.ผูช่้วย
ศาสตราจารย์
ชุตมิา เมฆวนั 
2.นายปฏพิล  
แสนหยุด 

3.ด าเนินโครงการ    ✓         สโมสร
นักศกึษาคณะ
ครุศาสตร์ 

4.ตดิตามผลและ
สรุปโครงการ 

    ✓        1.ผูช่้วย
ศาสตราจารย์
ชุตมิา เมฆวนั 
2.นายปฏพิล  
แสนหยุด 

 
 
 
 
 

12. งบประมาณทัง้ส้ิน 490,100 บาท  

จากงบประมาณของ มหาวทิยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ  ประเภทงบประมาณ ✓ แผ่นดนิ  จ านวน…490,100….บาท 
โดยมรีายละเอยีด ดงันี ้
 

 
หมวดเงนิ 

 
รายละเอยีดงบประมาณ 

งบประมาณ  
รายละเอยีดการใชเ้งนิ แผ่นดนิ บกศ. เงนิกจิกรรมนักศกึษา 

บุคลากร เงนิเดอืน     
ค่าจา้งชัว่คราว     

 

ด าเนินการ ค่าตอบแทน   48,000 
 

-ค่าวทิยากร 
-ค่าพาหนะรบัจา้ง 

ค่าใชส้อย   450,000 -ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม 



 
 

ค่าวสัดุ   5,000 -ค่ากรอบเกยีรตบิตัร 
ขนาด A4 
-ค่ากระดาษ
ประกาศนียบตัร 
-ค่ากระดาษA4 

ค่าสาธารณูปโภค     

งบลงทุน ค่าครุภณัฑ์     
ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง     

เงนิอุดหนุน อุดหนุน     
รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดงบประมาณ (แตกคูณงบประมาณ) 

 
ที ่

 
รายการ 

 
จ านวนเงนิ (บาท) 

แหล่งงบประมาณ/ 
หมวดงบประมาณ 

1 ค่าตอบแทนวทิยากร 2 คน X 600 บาท X 
5 วนั  

36,000 หมวดด าเนินงาน 
ค่าตอบแทน 48,000 
ค่าใชส้อย 390,000 

 
 

2 ค่าพาหนะรบัจา้ง  12,000 

3 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ( ชุดละ 130 บาท 
x 200 กล่อง x 15 มื้อ  ) 

390,000 

5 กรอบเกยีรตบิตัร ขนาด A4 
15 อนั (อนัละ 120 บาท) 

1,800 หมวดด าเนินงาน 
ค่าวสัดุ 22,000 

6 กระดาษประกาศนียบตัร ปัม๊ทอง 
6 แพค็ (แพค็ละ 200 บาท) 
(150 แกรม เนื้อกระดาษสคีรมี  
แพค็ละ50 แผ่น) 

1,200 



 
 

7 กระดาษ A4 10 ลงั (ลงัละ 650 บาท) 6,500 

8 โทรโข่ง 5 เครื่อง (เครื่องละ 1,300 บาท) 6,500 

9 สมุดขนาด A4  10 แพ็ค (แพ็คละ 70 
บาท) 

700 

10 ปากกาเคมี สีน้ำเงิน (แท่งละ 30 บาท) 
จำนวน 30 แท่ง 

900 

11 ปากกาเคมี สีเขียว (แท่งละ 30 บาท) 
จำนวน 30 แท่ง 

900 

12 ปากกาเคมี สีชมพู (แท่งละ 30 บาท) 
จำนวน 30 แท่ง 

900 

13 ปากกาเคมี สีม่วง (แท่งละ 30 บาท) 
จำนวน 30 แท่ง 

900 

14 ปากกาเคมี สีน้ำตาล (แท่งละ 30 บาท) 
จำนวน 30 แท่ง 

900 

15 ปากกา สีน้ำเงิน (แท่งละ 5 บาท) 
จำนวน 160 แท่ง  

800 

16 ถงัขยะ 60 ลติร 4 ถงั 4 ส ีเกรด A พรอ้ม
สกรนี ถงัขยะแยกประเภท 20 ชุด (ชุดละ 
2,000 บาท) 

40,000 หมวดงบลงทุน 
ค่าครุภณัฑ์ 40,000 

รวมทัง้สิน้ 500,000 

13. รายละเอียดครภุณัฑ์ (กรณีเสนอขอซ้ือครภุณัฑ์) 

 

ที ่

 

รายการ 

 

หน่วยนับ 

 

จ านวน 

ราคา/ 

หน่วย 

 

ราคารวม 

คุณลกัษณะ/

เหตุผล 

1 ถงัขยะ 60 ลติร 4 ถงั 4 ส ีเกรด A พรอ้ม

สกรนี ถงัขยะแยกประเภท 

 20 2,000 40,000 คดัแยะขยะน าไป

รไีซเคลิ 

รวมทัง้สิน้ 40,000 

 
14.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั                  

1. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการตระหนักถงึความส าคญัของการบรหิารจดัการขยะ เพื่อใหคุ้ณภาพชวีติดขีึน้ 
2. เป็นโครงการทีช่่วยสรา้งและปลูกฝังจติส านึกในการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมภายในชุมชน  

 



 
 

15.  วิธีการประเมินผลและเครื่องมือท่ีใช้ 
 1. รายชื่อผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
 2. แบบส ารวจความพงึพอใจในการจดัโครงการ 

16.  สาเหตุหรือปัจจยัความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจยัความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกนัความเสี่ยง 

จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ประสานงานในการแจง้ก าหนดการกจิกรรม 

 
 
 
 
 
 
  



 
 

ก าหนดการ 
อาสาประชารฐั ตอน “อุ้มมือน้อย ใส่ใจส่ิงแวดล้อมในชุมชน” 

วนัท่ี 4-10 มกราคม 2562 
ณ  เทศบาลต าบลฆ้องชยัพฒันา อ าเภอฆ้องชยั  จงัหวดักาฬสินธุ์ 
******************************************************************** 

วนัเสารท่ี์  4 มกราคม 2562 
 เวลา 08.30 น. ลงทะเบยีนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

เวลา 09.00 น.   พธิีเปิด  (เปิดงานโดย นายกเทศบาลต าบลฆ้องชยั) 
เวลา 09.30 น.   กิจกรรมละลายพฤตกิรรมผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
เวลา 11.50 น.    รบัประทานอาหารกลางวนั  
เวลา 13.00 น.    ลงทะเบยีนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
เวลา 13.30 น. กจิกรรมแลกเปลีย่นเกี่ยวกบัปัญหาทีเ่กดิขึน้ในชุมชน  

ในหวัขอ้ “ปัญหาขยะกบัชุมชน”  
เวลา 16.00 น.   น าเสนอกจิกรรมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกบัปัญหาที่เกดิขึน้ในชุมชน  

ในหวัขอ้ “ปัญหาขยะกบัชุมชน” 
เวลา  17.30 น.   รบัประทานอาหารเยน็ 
เวลา  19.00 น. เขา้ทีพ่กัท าภารกจิส่วนตวัใหเ้รยีบรอ้ย 

            เวลา 20.00 น. ประชุมเตรยีมความพรอ้ม 
            เวลา 20.30 น. พกัผ่อน/เขา้นอน 
วนัอาทิตยท่ี์ 5 มกราคม 2562 

เวลา 08.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ 
เวลา 09.00 น.   ลงทะเบยีนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
เวลา 09.30 น.   กิจกรรมละลายพฤตกิรรมผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
เวลา 10.00 น. กจิกรรมส ารวจลงพืน้ทีบ่รบิทชมุชนกบัปัญหาขยะ 
เวลา 12.00 น.    รบัประทานอาหารกลางวนั  
เวลา 13.00 น.    ลงทะเบยีนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
เวลา 13.30 น. กจิกรรมแลกเปลีย่นเกี่ยวกบัปัญหาทีเ่กดิขึน้ในชุมชน  

ในหวัขอ้ “ความคดิกบัการจดัการขยะ”  
เวลา 16.00 น.   น าเสนอกจิกรรมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกบัปัญหาที่เกดิขึน้ในชุมชน  

ในหวัขอ้ “ความคดิกบัการจดัการขยะ” 
เวลา 17.30 น.   รบัประทานอาหารเยน็ 
เวลา  19.00 น. เขา้ทีพ่กัท าภารกจิส่วนตวัใหเ้รยีบรอ้ย 

            เวลา 20.00 น. ประชุมเตรยีมความพรอ้ม 
            เวลา 20.30 น. พกัผ่อน/เขา้นอน 
วนัจนัทรท่ี์ 6 มกราคม 2562 

เวลา 08.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C


 
 

เวลา 09.00 น.   ลงทะเบยีนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
เวลา 09.30 น.   กิจกรรมละลายพฤตกิรรมผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
เวลา 10.00 น. กจิกรรมลงมอืปฏบิตัริ่วมกบัชุมชนกบัปัญหาขยะ(วนัที ่1) 
เวลา 12.00 น.    รบัประทานอาหารกลางวนั  
เวลา 13.00 น.    ลงทะเบยีนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
เวลา 13.30 น. กจิกรรมลงมอืปฏบิตัริ่วมกบัชุมชนกบัปัญหาขยะ(วนัที ่1) 
เวลา 17.30 น.   รบัประทานอาหารเยน็ 
เวลา  19.00 น. เขา้ทีพ่กัท าภารกจิส่วนตวัใหเ้รยีบรอ้ย 

           เวลา 20.00 น. ประชุมเตรยีมความพรอ้ม 
           เวลา 20.30 น. พกัผ่อน/เขา้นอน 
วนัองัคารท่ี 7 มกราคม 2562 

เวลา 08.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ 
เวลา 09.00 น.   ลงทะเบยีนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
เวลา 09.30 น.   กิจกรรมละลายพฤตกิรรมผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
เวลา 10.00 น. กจิกรรมลงมอืปฏบิตัริ่วมกบัชุมชนกบัปัญหาขยะ(วนัที ่2) 
เวลา 12.00 น.    รบัประทานอาหารกลางวนั  
เวลา 13.00 น.    ลงทะเบยีนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
เวลา 13.30 น. กจิกรรมลงมอืปฏบิตัริ่วมกบัชุมชนกบัปัญหาขยะ(วนัที ่2) 
เวลา 17.30 น.   รบัประทานอาหารเยน็ 
เวลา  19.00 น. เขา้ทีพ่กัท าภารกจิส่วนตวัใหเ้รยีบรอ้ย 

           เวลา 20.00 น. ประชุมเตรยีมความพรอ้ม 
           เวลา 20.30 น. พกัผ่อน/เขา้นอน 
วนัพุธท่ี 8 มกราคม 2562 

เวลา 08.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ 
เวลา 09.00 น.   ลงทะเบยีนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
เวลา 09.30 น.   กิจกรรมละลายพฤตกิรรมผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
เวลา 10.00 น. กจิกรรมลงมอืปฏบิตัริ่วมกบัชุมชนกบัปัญหาขยะ(วนัที ่3) 
เวลา 12.00 น.    รบัประทานอาหารกลางวนั  
เวลา 13.00 น.    ลงทะเบยีนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
เวลา 13.30 น. กจิกรรมลงมอืปฏบิตัริ่วมกบัชุมชนกบัปัญหาขยะ(วนัที ่3) 
เวลา 17.30 น.   รบัประทานอาหารเยน็ 
เวลา  19.00 น. เขา้ทีพ่กัท าภารกจิส่วนตวัใหเ้รยีบรอ้ย 

           เวลา 20.00 น. ประชุมเตรยีมความพรอ้ม 
           เวลา 20.30 น. พกัผ่อน/เขา้นอน 
วนัพฤหสับดีท่ี 9 มกราคม 2562 

เวลา 08.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ 
เวลา 09.00 น.   ลงทะเบยีนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 



 
 

เวลา 09.30 น.   กิจกรรมละลายพฤตกิรรมผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
เวลา 10.00 น. กจิกรรมลงมอืปฏบิตัริ่วมกบัชุมชนกบัปัญหาขยะ(วนัที ่4) 
เวลา 12.00 น.    รบัประทานอาหารกลางวนั  
เวลา 13.00 น.    ลงทะเบยีนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
เวลา 13.30 น. กจิกรรมลงมอืปฏบิตัริ่วมกบัชุมชนกบัปัญหาขยะ(วนัที ่4) 
เวลา 17.30 น.   รบัประทานอาหารเยน็ 
เวลา  19.00 น. เขา้ทีพ่กัท าภารกจิส่วนตวัใหเ้รยีบรอ้ย 

           เวลา 20.00 น. ประชุมเตรยีมความพรอ้ม 
           เวลา 20.30 น. พกัผ่อน/เขา้นอน 
วนัศกุรท่ี์ 10 มกราคม 2562 

เวลา 08.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ 
เวลา 09.00 น.   ลงทะเบยีนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
เวลา 09.30 น.   กิจกรรมละลายพฤตกิรรมผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
เวลา 10.00 น. สรุปกจิกรรมลงมอืปฏบิตัริ่วมกบัชุมชนกบัปัญหาขยะตลอดการแก้ไขปัญหา 
เวลา 12.00 น.    รบัประทานอาหารกลางวนั  
เวลา 13.00 น.    ลงทะเบยีนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
เวลา 13.30 น. สรุปกจิกรรมลงมอืปฏบิตัริ่วมกบัชุมชนกบัปัญหาขยะตลอดการแก้ไขปัญหา 
เวลา 17.30 น.   รบัประทานอาหารเยน็ 
เวลา  19.00 น. เขา้ทีพ่กัท าภารกจิส่วนตวัใหเ้รยีบรอ้ย 

           เวลา 20.00 น. ประชุมเตรยีมความพรอ้ม 
           เวลา 20.30 น. พกัผ่อน/เขา้นอน 
วนัเสารท่ี์ 11 มกราคม 2562 

เวลา 08.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ 
เวลา 09.00 น.   ลงทะเบยีนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
เวลา 09.30 น.   ปิดโครงการ 
เวลา 10.00 น. เดนิทางกลบับ้านโดยสวสัดภิาพ 

 
 
 
หมายเหต ุ: ก าหนดการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

ความเห็นส่วนท่ี 1  

ลงชื่อ…………………………….…………………..ผูเ้สนอโครงการ 
            (นายปฏพิล  แสนหยุด) 
ต าแหน่ง นายกสโมสรคณะครุศาสตร์ 

วนัที.่.……../……………/…….…….. 



 
 

 

ลงชื่อ…………………………….…………………..ผูเ้หน็ชอบโครงการ 
         (ผูช่้วยศาตราจารย์ชุตมิา เมฆวนั) 
ต าแหน่ง อาจารย์สาขาวชิาสงัคมศกึษา คณะครุศาสตร์ 
            วนัที.่.……../……………/…….…….. 

ความคิดเห็นของหวัหน้าส านักงาน 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
..  
                                                ลงชื่อ..............................................ผูเ้หน็ชอบโครงการ 

               (นางรศัมี  ทองเกดิ 
                                                ต าแหน่ง หวัหน้าส านักงานคณบดคีณะครุศาสตร์ 

 วนัที.่.……../……………/…….…….. 
ความคิดเห็นของรองคณบดี 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
..  

 

                                                ลงชื่อ............................................ผูเ้หน็ชอบโครงการ 

                                             (ผูช่้วยศาสตราจารย์ว่าทีร่อ้ยตรสีาคร  แก้วสมุทร์) 
                                                   ต าแหน่ง รองคณบดคีณะครุศาสตร์ 
                                                        วนัที.่.……../……………/…….…….. 
ความคิดเห็นของคณบดี
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
..  

 

                                                 ลงชื่อ..............................................ผูเ้หน็ชอบโครงการ 

                                                     (อาจารย์ ดร. นภวรรณ ชาตมินตร)ี 
                                                   ต าแหน่ง คณบดคีณะคณะครุศาสตร์ 

  วนัที.่.……../……………/…….…….. 
ความเห็นส่วนท่ี 2  

ความคิดเห็นของอธิการบดี. 

     อนุมตัิ 
              ไม่อนุมตั ิเพราะ......................................................................................................................... 
 



 
 

ลงชื่อ............................................................ผูอ้นุมตัโิครงการ  

             (ดร.วิมล  หลกัรตัน์) 
    รองอธกิารบด ี ปฏิบตัริาชการแทน 

                   อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ 
                   วนัที.่.……../……………/…….…….. 

 

 

 


