
กลุ่มที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

และยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล
และระบบบริหารจัดการภาครัฐ



ประเด็นความต้องการ กลุ่มเป้าหมาย

1. การวิจัยชุมชน 1.ชุมชนคนมอญและชุมชนทั่วไป

2. การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. นักเรียน นักศึกษา



ประเด็นความต้องการ กลุ่มเป้าหมาย
3. การมีส่วนร่วมทางการเมือง (การเมือง ภาค
พลเมือง)

3. ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา

4. การพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง การคอรัปชั่น
และการกระท าความผิดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

4. ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา



ประเด็นความต้องการ กลุ่มเป้าหมาย

5. การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย 5. ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา

6. การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหาชุมชน 6. นักศึกษา มสธ คณาจารย์ ชุมชน



ประเด็นความต้องการ กลุ่มเป้าหมาย

7. การป้องกันยาเสพติดในชุมชน ภัยยาเสพติด

และการป้องกัน

7. นักเรียน นักศึกษา ชุมชน วัยรุ่น 

อาจารย์

8. กฎหมายเกี่วกับการจ้างแรงงานต่างด้าว 8. ผู้ประกอบการแรงงานต่างด้าว



ประเด็นความต้องการ กลุ่มเป้าหมาย

8. กฎหมายเกี่วกับการจ้างแรงงานต่างด้าว 8. ผู้ประกอบการแรงงานต่างด้าว

9. กฎหมายพรรคการเมือง 9. นักการเมือง พรรคการเมือง

10. วัฒนธรรมทางการเมือง 10. นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป 

นักการเมือง



สรุปประเด็น  
แนวทางในการด าเนินงาน 

และกล่มเป้าหมาย



แนวทาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.รวบรวมองค์ความรู้ พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชนและสังคม เป็นลักษณะโครงการต่อเนื่อง

1.ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
วิทยาลัยชุมชน สถาบันการศึกษา องค์กร
บริหารส่วนท้องถิ่น



แนวทาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. มีการบูรณาการหน่วยงานโดยมีคณะกรรมการ
ร่วมกัน ท าแบบต่อเนื่อง พัฒนาเป็นฐานข้อมูล
อาจจะเป็นชุมชนต้นแบบ เป็นการพัฒนาแบบมีส่วน
ร่วม

ชุมชนและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง เช่น 
ชมรมฯ / ปปส. / กกต. / ปปช.



แนวทาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. ส่งเสริมความเป็นสังคมประชาธิปไตย การให้
ความรู้ทางด้านการเมือง วิถีชุมชนแบบประชาธิปไตย 
ในระดับหมู่บ้าน การสร้างเครือข่ายเพื่อเผยแพร่

4. การจัดกิจกรรม การก าหนดปัญหาสิ่งที่ต้องการ
แก้ไข

ชุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น กกต. 
ส านักงานเลขาวุฒิสภา /  อบต. / 

สถาบันการศึกษา / ชมรม

ชุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น อบต. 
/ ผู้น าชุมชน / ชมรม





 

การขับเคลื่อนการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคม 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” ของ มสธ. 

(ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน) 
 
วิทยากรกลุ่ม รองศาสตราจารย์ผกามาศ   ผจญแกล้ว 
ประธานกลุ่ม  ร.ต.อ.ปรีชา   สานุสันต์   (ผลิตภัณฑ์ชุมชน/การท่องเที่ยวโดยใช้ต้นทุนทางสังคม) 
สมาชิกกลุ่ม  คุณวันวิสาข์  โกมลกระหนก  (การท่องเที่ยวชุมชน/ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทย) 

คุณเบญจพร  รวงผึ้ง   (ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/สุขภาพ) 
คุณนพดล   แสงปลั่ง  (ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
คุณจิระวรรณ ใจเที่ยง  (การท่องเที่ยวชุมชน/ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทย) 
ผอ.วรนุช   สุนทรวินิต  ส านักบรรณสารสนเทศ 
คุณอุษณีย์   โฉมฉายแสง  ส านักการศึกษาต่อเนือ่ง 
อ.ดร.พิสิษฐ์   ณัฐประเสริฐ  ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
คุณรัตนา  ช้างเยาว์  ส านักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ 



 

1. มสธ. ควรจัดบริการวิชาการแก่สังคม   
1.1 ประเด็นในการจัดบริการวิชาการแก่สังคม 

- การออกแบบลายผลิตภัณฑ ์
- การเพิ่มมลูค่าของผลติภัณฑใ์นชุมชน 
- การให้บริการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน 
- การพัฒนาและยกระดับแหล่งความรู้ชุมชน (พิพิธภณัฑ์ดิจิทัล) 
- การรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ทุนทางสังคมของชุมชน เพื่อการเผยแพร่สู่สังคม 
- หลกัสูตรการเขียนโครงการเพื่อพัฒนาชุมชน 
- ศูนย์การเรียนรู้ชมุชน / ชุมชนความรู ้
- องค์ความรูใ้นการถนอมอาหาร 
- การพัฒนาผลผลติและแปรรูปสินคา้ทางเกษตร (เศรษฐกิจชีวภาพ) 
- การพัฒนาช่องทางการตลาดของสนิค้าชุมชน  
- การส่งเสริมสุขภาพอนามัย และผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากบริการดา้นสุขภาพ 



- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร และการดแูลสุขภาพ 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรเพื่อการคา้ 
- สื่อการเรียนการสอน 
 

1.2 ประเด็นกลุ่มเป้าหมาย 
- ชุมชนที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยว 
- ชุมชนประวัติศาสตร์ ทุนทางสังคม ปราชญ์ชุมชน 
- ผู้ให้บริการด้านสาธารณสุขแผนไทย 
- ชุมชนการเกษตร / เกษตรกร 
- ผู้ประกอบการ/ผู้ผลติสินค้า OTOP 
- เครือข่ายการเกษตร 
- ศูนย์ความรู้ชุมชนตามอธัยาศัย 
 



1.3 ประเด็นพืน้ที ่ 
  - พื้นที่ให้บริการของ มสธ และครอบคลุมทุกพื้นที ่(มสธ ต้องส ารวจความต้องการชุมชน/ผู้บริการ) 
  - พื้นที่/สถานที่ที่ มสธ มีความร่วมมือใช้พื้นที่เรียนรู ้
 
1.4 รูปแบบลกัษณะกิจกรรม 
  - สื่อองค์ความรู ้      - กิจกรรมพัฒนาทักษะ/ความรู ้
  - ศูนย์การเรียนรู ้      - การสรา้งเครือข่ายกิจกรรม  
  - การศึกษาดูงานในพื้นที่ต้นแบบ   - ลักษณะพิเศษตามศักยภาพของชุมชน 
  - การส่งบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 - ควรมีการส ารวจข้อมูลก่อนด าเนินการกิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของชุมชน 

ข้อเสนอแนะ 
 



 - การบริการวิชาการที่ต่อยอดจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 - การให้บริการวิชาการแก่สังคมควรมุ่งตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนที่มีศักยภาพในการพัฒนา  

  ต่อยอดการพัฒนาในกลุ่มที่ด าเนินการแล้ว และส่งเสริมให้ชุมชนท่ียังไม่มีความพร้อมให้สามารถยืนหยัด    
      ด้วยชุมชนเอง 
 - กิจกรรมที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย โดยในแต่ละกลุ่มไม่ต้องมีรูปแบบกิจกรรมเหมือนกัน ขึ้นอยู่กับ   
      ความพร้อมของผู้รับบริการ 
 - จะต้องรู้จักตนของตนเอง ชุมชน ไม่ท าตามกระแส เพราะชุมชนแต่ละแห่งมีความพิเศษแตกต่างกันไป  
      ต้องหาจุดเด่นของตนเอง และขอความช่วยเหลือหน่วยงานในการต่อยอดการพัฒนาความรู้/การ    
      ด าเนินงาน 
 - ส่งเสริมการเรียนรู้จากผู้ปฏิบัติงานจริงในกิจกรรมต่างๆ หรือต้นแบบการพัฒนา (ผู้ให้ความรู้มาจากผู้ 
      ประสบความส าเร็จในด้านนั้นๆ ส่วน มสธ เพิ่มเติมข้อมูลความรู้ในหลักวิชาการและน าไปสู่การพัฒนา) 
 - การติดตามผลสัมฤทธิ์ และความยั่งยืนของผลการด าเนินงาน จะต้องมุ่งไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่ปฏิบัติจริง 
 - การท าฐานข้อมูลผู้ประสานในพื้นทีเ่พื่อท าให้ มสธ สามารถลงพื้นที่ตามกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ เป็นตามความ 
      ต้องการของชุมชน 



 - การส่งเสริมการเรียนรู้ในศุนย์การเรียนรู้หรือพื้นที่และสถานที่ที่ มสธ มีความเชื่อมโยงอยู่ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ มสธ 

 
2. การด าเนินงานโครงการฯ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง/ยั่งยืน (ท าได้ต่อเนื่องด้วยตนเอง) ควรมีแนวทาง

อย่างไร? 
 - การจัดท าฐานขอ้มูลผูม้ีองค์ความรู้ ผู้น าชุมชน ผู้รับบริการ เพื่อตอ่ยอดการพัฒนาบริการวิชาการแก่สังคม 
      ของ มสธ และชุมชน 
 - การให้ชุมชนและผู้รับบริการด าเนนิการออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้สอดคล้องกบัชุมชนหรือกลุม่   
      ผู้รับบริการวชิาการแก่สังคมในแต่ละกลุม่ 
 - การใช้งานวิจัยในการให้บริการวิชาการแกส่ังคมทีส่อดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
 - การปฏิบัตงิานให้บริการวิชาการทีม่ีมาตรฐานเดียวกนั มีหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารกิจกรรม/โครงการ 
      ตา่งๆ ให้มีทศิทาง 
 - ผู้บริหารโครงการควรมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารโครงการบริการวิชาการทีต่รงกนั ทั้งการบริหาร  
      การใช้จ่าย การติดตามผล (ลดปญัหาการบริหารโครงการที่มีรายละเอียดแตกต่างกัน (ค่าใช้จ่าย)) 



 - การติดตามผลการด าเนินงานระยะยาว ไม่ควรด าเนนิงานโครงการแบบครั้งคราวและไมม่ีความต่อเนื่อง 
 - การสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการพื้นทีท่ี่โครงการของ มสธ มาใช้บริการ / ท าโครงการ 
 
3. โครงการฯ ควรมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานใด อย่างไร? 
 3.1 ใหบ้ริการวิชาการแก่สังคมร่วมกันหน่วยงาน 
  - หน่วยงานภารกจิเฉพาะ (ททท.)  - หน่วยงานระดับจังหวัด  
  - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   - หน่วยงานระดับกระทรวง (มหาดไทย/เกษตรฯ) 
  - มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา   
  - พื้นที่/สถานที่ที่ มสธ มีความเช่ือมโยง เช่น ศูนย์การเรียนรู้ที่จัดตั้งโดย มสธ / มุม มสธ. เป็นต้น 
 
 

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



ยุทธศาสตร์ที ่3
ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพคน



3.1 มสธ. ควรจดับริการสงัคมในประเดน็
ประเดน็ กลุ่มเป้าหมาย

1. การปลกูฝงัคา่นิยมทีด่งีามจากรุน่สูรุ่น่ ทุกชว่งวยั 

2. ปลกูฝงัการรกัการอ่านตัง้แต่เยาวว์ยั วยัเดก็ (รร.ประถมศกึษา)

3. การปลกูฝงัระเบยีบวนิยั คุณธรรม จรยิธรรม จติสาธารณะ 
การมสีว่นรว่ม

วยัเดก็ ทุกชว่งวยั (ปฐมวยั , ประถมศกึษา -
มธัยม- อุดมศกึษา)

4. ความสมัพนัธใ์นครอบครวั (ครอบครวัตน้แบบ) วยัท างาน กลุม่พอ่แม ่ผูป้กครอง 

5. กรอบแนวคดิของประชารฐักบัผูน้ าชุมชนทอ้งถิน่ บุคลากรภาครฐั

6. รูจ้กัหน้าทีพ่ลเมอืง วยัเรยีน ประชาชนทัว่ไป

7. คุณธรรม จรยิธรรม ในการปฏบิตังิานภาครฐั บุคลากรภาครฐั

8. โรงเรยีนคุณธรรม นกัเรยีนในโรงเรยีน



3.1 มสธ. ควรจดับริการสงัคมในประเดน็
ประเดน็ กลุ่มเป้าหมาย

9. ความรูเ้กีย่วกบัแพทยท์างเลอืก ประชาชนทัว่ไป

10. สขุภาวะทางดา้นอาหารและโภชนการ ประชาชนทัว่ไป

11. การฝึกอาชพีทีส่ามารถสรา้งรายได ้เชน่ อาหารเพือ่สขุภาพ 
ผา้ยอ้มคราม จกัรสาน ฯลฯ

ประชาชน และผูส้นใจทัว่ไป

12. ยกระดบัผูส้งูอายุ ผูส้งูอายุ



2. แนวทางเพ่ือให้ชมุชนเกิดความเข้มแขง็ยัง่ยืน
1. มีเวทแีลกเปล่ียน แนวปฏบิัตทิี่ดี

2. มีการติดตามโครงการอย่างตอ่เน่ือง และเป็นโครงการท่ีเป็นตามความต้องการของชมุชน/
พืน้ที่
3. ท าชดุฝึกอบรมฯ ที่สามารถเรียนรู้ได้ซ า้ตลอดเวลา เรียนรู้ได้ทกุที่ ทกุเวลา
4. ประชาสมัพนัธ์ข้อมลู-ขา่วสาร ใช้ทรัพยากรร่วมกนั บรูณาการการท างานร่วมกนัระหวา่ง
หน่วยงาน
5. จดับริการเคลื่อนที่
6. จดัตัง้ศนูย์รับเร่ืองเก่ียวกบัการขอรับบริการจากชมุชน
7. สร้างชมุชน/บคุคลต้นแบบ



3. ควรมีการบรูณาการร่วมกบัหน่วยงาน 
พืน้ท่ี : ในเขตจงัหวดันนทบรีุและพืน้ท่ีใกล้เคียง “บวร : บา้น วดั รรงเรียน” 

1. หน่วยงานภาครัฐ

2. โรงเรียน
3. ชมุชน
4. วดั

5. ท้องถ่ิน
6. ผู้น าท้องถ่ิน



กลุ่มที่ 4 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 

 

การระดมสมอง เรื่อง “การขับเคลื่อนการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมตามยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี” ของ มสธ 

 
1. มสธ. ควรจัดบริการวิชาการ

แก่สังคมใน ประเด็น 
กลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่ใด? 

 

2. การด าเนินงานโครงการฯ 
เพื่อให้ชุมชนเกิดความ

เข้มแข็ง/ยั่งยืน (ท าได้ต่อเนื่อง
ด้วยตนเอง) ควร 

มีแนวทางอย่างไร? 

3. โครงการฯ ควรมีการบูรณา
การร่วมกับหน่วยงานใด 

อย่างไร? 
 

1.1 การสร้างความตระหนักของ
คนในพ้ืนที่ให้ความส าคัญของ
วัด/โบราณสถานโบราณวัตถุ
ของชุมชน 

กลุ่มเป้าหมาย  คนในพ้ืนที่ 
เยาวชน พ้ืนที่ใกล้เคียง อาทิเช่น 
ต าบลท่าทราย 

จัดท าโครงการเชิงบูรณาการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
โดยการสร้างมัคคุเทศก์น้อยแทน
ผู้สูงอายุที่มีความรู้ในเชิงวัฒนธรรม 
 

การท่องเที่ยว กลาโหม 
เทศบาล 

1.2 เส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การปรับปรุงเส้นทางเชื่อมต่อ 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่าง
ชุมชนกับชุมชน 

กระทรวงกลาโหม อบต. อบจ.
เทศบาล 

1.3การสร้างความมั่นคงของ
ประชาชน/ชุมชน เพื่อส่งเสริม
การสร้างรายได้ให้สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ได้  

กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ 
ประชาชนในชุมชน  

 

การบูรณาการกับหน่วยงานใน
ท้องถิ่น หรือ การสร้างและการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็ง อยู่ได้โดยไม่เป็นภาระสังคม 
สร้างผลผลิตในชุมชนให้มีมูลค่า 
บูรณาการกับทรัพยากรในพ้ืนที่ 

พัฒนาสังคม สาธารณสุข 

1.4 อบรมให้ความรู้ด้านดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุส าหรับผู้สูงอายุ
และผูดู้แล 

ให้ประสานเทศบาล ให้ความรู้แก่คน
ในชุมชนในการดูแลผู้ป่วยที่
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้   

พัฒนาชุมชน  



1. มสธ. ควรจัดบริการวิชาการ
แก่สังคมใน ประเด็น 

กลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่ใด? 
 

2. การด าเนินงานโครงการฯ 
เพื่อให้ชุมชนเกิดความ

เข้มแข็ง/ยั่งยืน (ท าได้ต่อเนื่อง
ด้วยตนเอง) ควร 

มีแนวทางอย่างไร? 

3. โครงการฯ ควรมีการบูรณา
การร่วมกับหน่วยงานใด 

อย่างไร? 
 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ  
 

-ให้ความรู้ในการสร้างรายได้ในการ
ดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ 

1.5 การให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายให้กลุ่มผู้ต้องขังเพ่ือ
ไม่ให้กระท าผิดซ้ าอีก  

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ต้องขัง  

ขยายผลไปในกลุ่มเสี่ยง เช่น พ้ืนที่
ชุมชนแออัด เด็กวัยรุ่น  

กรมราชทัณฑ์ 

1.6 การให้การศึกษาเกี่ยวกับผู้
พิการ 

-การพัฒนาสื่อเพ่ือให้ดูแลตัวเองได้ 
-การให้ความรู้ผู้ที่ดูแลคนพิการ 

สาธารณสุข อบจ. อสม. พัฒนา
ชุมชน  

1.7 การป้องกันและการแก้ไข
ปัญหาภาวะสมองเสื่อม เช่นการ
ให้ความรู้ผู้สูงอายุ ด้าน
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมทาง
กาย 
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ 

เน้นความบันเทิงในการให้ความรู้
ทางด้านภาษาต่างประเทศ ให้
เหมาะสม เพ่ือลดภาวะสมองเสื่อม  

สาธารณสุข  

1.8 โภชนาการส าหรับเด็กวัย
เรียน 
กลุ่มเป้าหมาย เด็ก ผู้ปกครอง 
โรงเรียน 
 

รณรงค์ให้ความรู้ 
ข้อเสนอเชิงนโยบายในการรณรงค์
โภชนาการเด็กวัยเรียน 

โรงเรียน สาธารณสุข เทศบาล 

1.9 การจัดการสภาพแวดล้อม
ส าหรับกลุ่มแรงงานต่างด้าว (ฝาก
ประเด็นกลุ่มที่เก่ียวข้อง ) 

  

 



กลุ่ม 5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน ้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 

หัวข้อเรื่อง ผลการระดมสมอง 
1. มสธ. ควรจัดบริการวิชาการแก่

สังคมใน  
 

ประเด็น 
- การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

- การใช้พื้นท่ีว่างเปล่าในส่วนของพื้นที่หน้าบ้านโดยการปรับ 
ภูมิทัศน์ให้สวยงาม 

- ความรู้ในการเพ่ิมมูลค่าของวัสดุธรรมชาติท่ีสามารถน ามาสร้างเป็น
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ 

- ความรู้ในการรักษาพันธุกรรมพืชไม้ท้องถิ่น เช่น ทุเรียนเมืองนนท์ 
หน่อกะลา มะม่วงยายกล่ า เป็นต้น 

- ความรู้ในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสริมการใช้ Solar Cell (พลังงานทางเลือก) 

- การจัดการขยะและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้สมดุล ยั่งยืน 

- การส่งเสริมการจัดการของเสีย 
การคัดแยกขยะและน ากลบัมา
ใช้ใหม่ 

- องค์ความรู้เกี่ยวกับขยะอันตราย การจัดการขยะ ของเสียในชุมชน
ความรู้การน าวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ เช่น น า
ผักตบชวามาท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพและสอนการฝึกปฏิบัติจริง 

- การน าความรู้ในการแปรรูปจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น เช่น 
กะลามะพร้าว หรือผักตบชวา 

 
กลุ่มเป้าหมาย - ชุมชนท้องถิ่น ชุมชนริมน้ า/ วัด / หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  

/เจ้าหน้าท่ี ทสม./ โรงเรียน /ตลาดสด / เกษตรกร /วิสาหกิจชุมชน 
- เติมเต็มความรู้ ทสม.(อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน)  
 
 

พื นที่ 1. ประเด็นน้ าเสีย  เขตพื้นที่ บางใหญ่ บางกรวย ไทรน้อย  
บางบัวทอง 

2. การจัดการขยะ  เขตพื้นท่ี อ.ปากเกร็ด 
2. การด าเนินงานโครงการฯ เพื่อให้
ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง/ยั่งยืน (ท าได้

- เริ่มจากชุมชนท้องถิ่นและขยายไปยังชุมชนใกล้เคียง 
-  สร้างกลุ่ม 
- ท าอย่างต่อเนื่อง 



ต่อเนื่องด้วยตนเอง) ควรมีแนวทาง
อย่างไร 
3. โครงการฯ ควรมีการบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานใด อย่างไร 

 - มีการท างานบูรณาการในทุกภาคส่วนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น / วัด / หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง /เจ้าหน้าท่ี 
ทสม./ โรงเรียน /ตลาดสด  
  

 


