ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
และเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ์ ไ ด้ ป ระกาศรั บ ข้ อ เสนอโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ต้ น แบบ
เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจ ชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน
ประจาปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น
โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการพัฒนา
พื้นที่ต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่
และน่าน ตามคาสั่งที่ ๐๕๑๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และผลการพิจารณาคณะกรรมการ
มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ แพร่ และน่ า น ผ่ า นการพิ จ ารณา จ านวน ๒๖ โครงการ งบประมาณรวมทั้ ง สิ้ น
๔,๕๘๐,๐๐๐ (สี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๑.๑ หมู่ที่ ๑ บ้า นวังกอง ต าบลสองคอน จังหวัดอุตรดิตถ์ จานวน ๑๐ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น
๑,๖๐๐,๐๐๐ (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)
ชื่อโครงการ
๑. การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพยากร
ดินและจัดการเชิงพื้นที่อย่างเหมาะสมตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกรบ้านวังกอง อาเภอฟากท่า
จังหวัดอุตรดิตถ์

ชื่อหัวหน้าโครงการ
อาจารย์ ดร.พจนีย์ แสงมณี
และคณะ

๒. การพัฒนาการเกษตรที่เหมาะสมเพื่อ
อาจารย์กมลสร ลิ้มสมมุติ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และคณะ
พอเพียง

งบประมาณ
ข้อเสนอแนะ
๑๒๐,๐๐๐ ปรับข้อเสนอ
โครงการ
ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ
๑๒๖,๐๐๐

ชื่อโครงการ
๓. การนาองค์ความรู้สู่การใช้งานจริง เพื่อเพิ่ม
มูลค่าให้กับเนื้อฟักทองเหลือทิ้งในพื้นที่
หมู่บ้านวังกอง ตาบลสองคอน อาเภอฟากท่า
จังหวัดอุตรดิตถ์
๔. การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการแปรรูป
และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้า
ทางด้านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านวังกอง อาเภอฟากท่า จังหวัด
อุตรดิตถ์
๕. อบรมการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพใน
ชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๖. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อ
สุขภาวะและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของคนสาม
วัย (ผู้สูงอายุ วัยทางาน เด็ก-เยาวชน) หมู่ที่
๑ บ้านวังกอง ตาบลสองคอน อาเภอฟากท่า
จังหวัดอุตรดิตถ์
๗. การจัดการสุขภาพและพัฒนาอาชีพเสริม
แบบครบวงจรของผู้สูงอายุบ้านวังกอง ตาบล
สองคอน อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
๘. โครงการหมู่บ้านต้นแบบการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพื่อลดภาวะ
แทรกซ้อนและลดผู้ป่วยรายใหม่โรคเรื้อรัง
โดยภาคีเครือข่ายแบบมีส่วนร่วม
๙. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุใน
ชุมชน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน พื้นที่
ตาบลสองคอน อาเภอฟากท่า จังหวัด
อุตรดิตถ์
๑๐. การจัดทาบัญชีครัวเรือนเพื่อพัฒนา
แผนการเงิน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ชื่อหัวหน้าโครงการ
อาจารย์พัทธชัย ปิ่นนาค
และคณะ

งบประมาณ
๑๖๐,๐๐๐

อาจารย์ ดร.นันทา เป็งเนตร์
และคณะ

๑๕๐,๐๐๐

อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง
และคณะ
อาจารย์จงรัก ดวงทอง และคณะ

๑๕๐,๐๐๐

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชารีย์
ใจคาวัง และคณะ

๑๘๐,๐๐๐

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์
พิญญาพงษ์ และคณะ

๑๖๘,๐๐๐

อาจารย์ ดร.กิตติวรรณ
จันทร์ฤทธิ์ และคณะ

๑๖๐,๐๐๐

อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง
และคณะ

๒๐๐,๐๐๐

๑๘๖,๐๐๐

ข้อเสนอแนะ

ปรับข้อเสนอ
โครงการ
ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ

๑.๒ หมู่ที่ ๔ บ้านค้างปินใจ ตาบลแม่พุง อาเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ จานวน ๘ โครงการ งบประมาณรวม
ทั้งสิ้น ๑,๓๘๐,๐๐๐ (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
ชื่อโครงการ
๑. การพั ฒ นาการเกษตรที่ เ หมาะสมเพื่ อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๒. การเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านทรัพยากร
ดิน และจั ดการเชิงพื้น ที่อย่ างเหมาะสมตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกรบ้านค้างปินใจ ตาบลแม่พุง
อาเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
๓. การสร้างรายได้เพิ่มด้วยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองโดยกระบวนการ
มีส่วนร่วมของชุมชน
๔. การสร้างรายได้เพิ่มด้วยการเลี้ยงกุ้งฝอย
ในบ่อซีเมนต์
๕. การพัฒนาและเสริมทักษะความรู้ในการ
สร้างสื่อดิจิทัลสมัยใหม่
๖. โครงการพัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ประกอบอาชีพในจังหวัดแพร่ และน่าน
๗. โครงการขจัดปัญหาผู้มีภาวะหนี้สินภาค
เกษตร บ้านค้างปินใจ ตาบลแม่พุง อาเภอ
วังชิ้น จังหวัดแพร่
๘. การจัดทาบัญชีครัวเรือนเพื่อพัฒนา
แผนการเงิน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ชื่อหัวหน้าโครงการ
อาจารย์กมลสร ลิ้มสมมุติ
และคณะ

งบประมาณ

อาจารย์ ดร.พจนีย์ แสงมณี
และคณะ

๑๑๐,๐๐๐

อาจารย์ ดร.สุประวีณ์
อ่อนจันทร์ และคณะ

๑๘๐,๐๐๐

ว่าที่ ร.ต.หญิงอาภา มาลูน
และคณะ
อาจารย์วรพล มะโนสร้อย
และคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี
บุญธรรม และคณะ
อาจารย์รัฐพล ดุลยะลา และคณะ

๑๘๐,๐๐๐

อาจารย์ ดร.นภาภรณ์ จันทร์สี
และคณะ

๓๕๐,๐๐๐

๑๓๐,๐๐๐

๑๓๐,๐๐๐
๑๘๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐

ข้อเสนอแนะ
ปรับข้อเสนอ
โครงการตาม
ข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ

ปรับข้อเสนอ
โครงการตาม
ข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ

๑.๓ หมู่ที่ ๕ บ้านน้าแก่นใต้ ตาบลน้าแก่น อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จานวน ๘ โครงการ งบประมาณรวม
ทั้งสิ้น ๑,๖๐๐,๐๐๐ (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)
ชื่อโครงการ
๑. การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพยากร
ดินและจัดการเชิงพื้นที่อย่างเหมาะสมตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกรบ้านน้าแก่นใต้ ตาบลน้า
แก่น อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
๒. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
ชาวนา
๓. การพัฒนาการเกษตรที่เหมาะสมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๔. การเสริมสร้างและพัฒนาทักษะ
กระบวนการจัดการแบบมีส่วนร่วมของ
สมาชิกกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
๕. การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการแปรรูป
และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้า
ทางด้านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกร บ้านน้าแก่นใต้ ตาบลน้า
แก่น อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
๖. อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์
สู่ตลาดที่ยั่งยืน
๗. โครงการพัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ประกอบอาชีพในจังหวัดแพร่ และน่าน
๘. การจัดทาบัญชีครัวเรือนเพื่อพัฒนา
แผนการเงิน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ชื่อหัวหน้าโครงการ
อาจารย์ ดร.พจนีย์ แสงมณี
และคณะ

งบประมาณ
ข้อเสนอแนะ
๑๘๐,๐๐๐ ปรับข้อเสนอ
โครงการตาม
ข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ

อาจารย์นิลุบล วรวิชญ์ธนเลิศ
และคณะ
อาจารย์กมลสร ลิ้มสมมุติ
และคณะ

๑๕๐,๐๐๐

อาจารย์ภูดิท เรืองรอง และคณะ

๓๐๐,๐๐๐

อาจารย์วรรณกนก เขื่อนสุข
และคณะ

๑๘๒,๐๐๐

อาจารย์พลกฤต รักจุล
และคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี
บุญธรรม และคณะ
อาจารย์พลกฤต รักจุล
และคณะ

๑๕๕,๐๐๐

๑๘๓,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐

ปรับข้อเสนอ
โครงการตาม
ข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ

สาหรับ ประเด็น (๔) การจัดทาข้อมูลรายครัวเรือนของหมู่บ้านยังไม่เพียงพอที่จะนาไปสู่การใช้ตัดสินใจ
และวางแผนเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต และเศรษฐกิ จ ของชุ ม ชนตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ใน ๓ พื้ น ที่
และ ประเด็น (๓) จานวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และอัตราการเจ็บป่วยของโรคติดต่อไม่เรื้อรังของคนในครัวเรือนที่ส่งผล
กระทบต่อการทางานที่สร้างรายได้ให้ครัวเรือน ในประเด็นย่อย (๓.๑) ขาดความรู้ และทักษะ ในการดูแลผู้สูงอายุ
และผู้ป่วยติดเตียง อย่างเหมาะสมในทุกมิติ และ (๓.๒) ขาดความรู้ และทักษะ ในการป้องกันตนเองจากการใช้
สารเคมี และการใช้ชีว ภัณฑ์ทดแทนของเกษตรกรในการผลิ ตแบบเกษตรปลอดภัย ในหมู่ ๔ บ้านค้างปิ่นใจ
ตาบลแม่พุง อาเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ยังไม่มีข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ ดังนั้นทาง
มหาวิทยาลัยจะดาเนินการจัดทาประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพิ่มเติม
ทั้งนี้ สาหรับผู้ผ่านการพิจารณาโครงการตามรายละเอียดข้างต้น ขอให้ท่านปรับแก้ข้อเสนอโครงการ
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และดาเนินการส่งข้อเสนอโครงการที่ดาเนินการปรับแก้ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มายั ง อีเ มล uru.engagement@gmail.com ภายในวัน ที่ ๑๕ กุมภาพัน ธ์ ๒๕๖๒ โดยทางมหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏ อุต รดิ ตถ์ ได้ กาหนดวัน ปฐมนิเทศผู้ได้รั บการสนับสนุนงบประมาณขึ้น ในวัน พุธ ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์
๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพิชัยพรรณ ชั้น ๓ อาคารเรือนต้นสัก ซึ่งทางมหาวิทยาลัย
จะส่งหนังสือเชิญท่านเข้าร่วมการปฐมนิเทศผู้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

