
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 

ล ำดับควำมส ำคัญ....15..... 

ชื่อโครงการ  : โครงกำรปรับปรุงและใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ กลุ่มจังหวัดสนุก                                                 
วงเงิน 4,098,800 บาท (สี่ล้านเก้าหม่ืนเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
 กิจกรรมที่ 1 ส ำรวจแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ท้ังในระบบและนอกระบบกำรจัดกำรศึกษำ วงเงิน  1,719,400 บำท 
 กิจกรรมที่ 2 กำรพัฒนำ ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในชุมชน  วงเงิน 1,584,400 บำท 
 กิจกรรมที่ 3 ต่อยอดกำรออกแบบกำรใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้เพ่ือควำมยั่งยืน  วงเงิน 795,000 บำท 
ยุยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 : ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด กำรพัฒนำสังคม สิ่งแวดล้อมและควำมม่ันคง 
แผนงาน กำรปรับปรุง และใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้กลุ่มจังหวัดสนุก 
1. หน่วยด าเนินการ : มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 
    ผู้รับผิดชอบ : ดร.ปทุมทิพย์  ม่ำนโคกสูง   ต าแหน่ง : อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   

    คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
    สถานที่ติดต่อ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร  หมายเลขโทรศัพท์ : 092-1415536 
2. หน่วยด าเนินการ : มหำวิทยำลัยนครพนม 
    ผู้รับผิดชอบ : อำจำรย์ ดร.กัญณฐำ  พงษ์พิระยะวนิช     ต าแหน่ง :  อำจำรย์  
    สถานที่ติดต่อ มหำวิทยำลัยนครพนม     หมายเลขโทรศัพท์ : 08 4401 1555 
3. หน่วยด าเนินการ: ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมุดำหำร ต าแหน่ง: ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
    ผู้รับผิดชอบ : นำยเกษม  ค ำมุงคุณ    หมายเลขโทรศัพท์ : 09 3551 8088 
 (1) หลักการและเหตุผล 
 (1.1) ที่มา : ตำมยุทธกำรศำสตร์ชำติระยะ 20 ปีที่ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง 
ศักยภำพคนและยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมทำงสังคม แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (2560 -2564) ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำด้ำน  ศักยภำพทุนมนุษย์และยุทธศำสตร์ที่ 2 
สร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด ประเด็นพัฒนำ 4 กำรพัฒนำสังคม 
สิ่งแวดล้อมและควำมมั่นคง มีแนวทำงพัฒนำ (1) ส่งเสริมและลดควำมเหลื่อมล้ ำ(ด้ำนกำรศึกษำ) และพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตให้กับประชำชนในพ้ืนที่(กลุ่มจังหวัดสนุก) ประกอบกับกลุ่มจังหวัดได้ทบทวนประเด็นกำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ( พ.ศ. 2561 – 2565 )  ประเด็นกำรพัฒนำสังคม สิ่งแวดล้อมแลควำมม่ันคง ซึ่งมีแนว
ทำงกำรพัฒนำสังคมสิ่งแวดล้อมและควำมมั่นคง คือ ส่งเสริมและลดควำมเหลื่อมล้ ำและพัฒนำคุณภำพชีวิตให้กับ
ประชำชนในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดสนุก วัตถุประสงค์ของโครงกำรคือ กำรมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเพ่ือให้ประชำชนได้
เรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนำตนเอง พัฒนำคุณภำพชีวิตด้ำนสังคม เศรษฐกิจได้อย่ำงเข้มแข็ง ยั่งยืน  
    (1.2) สรุปสาระส าคัญ 

สภาพปัญหา / ความต้องการ : สถำนที่แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในชุมชน เป็นห้องเรียนปฏิบัติ 
ห้องเรียนเสริมประสบกำรณ์ชีวิตที่มีคุณค่ำ นอกเหนือจำกเรียนในห้องเรียน  กำรเข้ำถึงโอกำสกำรเรียนในห้องเรียน 
ของโรงเรียน สถำนบันกำรศึกษำทุกระดับ ยังเป็นปัญหำของเด็กด้อยโอกำสจ ำนวนมำกในจังหวัดสกลนคร ดังนั้น 
แหล่งเรียนรู้ที่มีจ ำนวนมำกในชุมชน เช่น ศูนย์เรียนรู้ต่ำง ๆ ในพ้ืนที่ชุมชน มีจ ำนวนมำกอยู่ในควำมดูแลของหลำย
หน่วยงำน แต่จะพบว่ำมีศูนย์กำรเรียนรู้ที่เป็นแหล่งเรียนรู้หลำยแห่ง และจ ำนวนมำกที่ไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์เต็มที่ 



ถูกทิ้งให้เป็นพ้ืนที่เดิมๆ ที่ขำดกำรดูแลและใช้งำน ดังนั้นกำรปรับปรุง กำรใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน        
ที่มีในกลุ่มจังหวัดสนุก จะท ำให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกร ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์กับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย เพ่ือให้เกิดกำร
เรียนรู้กำรพัฒนำศักยภำพ “คน” ด้ำนกำรเรียนรู้ จำกแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในชุมชน เป็นโอกำสของกำรลดควำม
เหลือมล้ ำ เพ่ือให้เป็น “ทุนคน” ที่มีศักยภำพหลังกำรพัฒนำตนเองเป็นก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำสังคม เศรษฐกิจ ของ
ประเทศชำติ ต่อไป 

ความเร่งด่วน : หำกไม่ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ ส่งผลกระทบ ดังนี้ 
 1. ปัญหำสังคมรุนแรงในกลุ่มจังหวัดสนุก 
 2. กำรพัฒนำสังคม โดยมี “คน” เป็นหัวใจส ำคัญของต้นทำงกำรพัฒนำด้ำนอื่นๆ ดังนั้นหำก 

“คน” ประชำชนทุกเพศ ทุกวัยซึ่งโครงกำรนี้เน้นเด็กด้อยโอกำส คนที่ไม่สำรมำรถมีโอกำสเข้ำถึงกำรเรียนรู้ใน
ห้องเรียน กำรใช้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีอยู่แล้วมำปรับปรุงและพัฒนำให้เกิดประโยชน์จะเป็นกำรส่งเสริมกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตให้กับชุมชนในพื้นท่ี และลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
 (2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
     (2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

 1. เพ่ือส่งเสริมกำรมีและกำรใชป้ระโยชน์แหล่งเรยีนรู้นอกห้องเรียนในชุมชนของกลุ่มจังหวดัสนุก 
 2. เพ่ือส ำรวจจัดท ำข้อมูลแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในชุมชนของกลุ่มจังหวัดสนุก 
 3. เพ่ือพัฒนำปรับปรุงแหล่งเรียนรู้นออกห้องเรียนในชุมชนของกลุ่มจังหวัดสนุก 
 4. เพ่ือพัฒนำสื่อส ำหรับกำรเรียนรู้และเผยแพร่โครงกำร สำระดีๆของแหล่งเรียนรู้นอก 

ห้องเรียนในชุมชนกลุ่มจังหวัดสนุก 
  (2.2) สภาพของโครงการ 

       โครงกำรเดิม      โครงกำรใหม่ 

  (2.3)   ประเภทของโครงการ 

       พัฒนำ             ด ำเนินกำรปกต ิ

  (2.4)  ระยะเวลาการด าเนินการ 1 ปี เริ่มต้นปี 2562 สิ้นสุดปี 2563 

  (2.5) สถานที่ด าเนินโครงการ: (ระบุพื้นที่ด าเนินการ เช่น อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน เป็นต้น) 
        1) จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย  
          - อ ำเภอเมือง ได้แก่ ต ำบลโนนหอม ต ำบลท่ำแร่ เชียงเครือ เหล่ำปอแดง ห้วยยำง 
       และต ำบลพังขว้ำง 
          - อ ำเภอสว่ำงแดนดิน ได้แก่ ต ำบลลงใต้ ต ำบลพันนำ ต ำบลหนองหลวง และต ำบลธำตุทอง 
           2) จังหวัดนครพนม ประกอบด้วย  
            - อ ำเภอเมือง ได้แก่ ต ำบลอำจสำมำรถ ต ำบลหนองญำติ ต ำบลโพธิ์ตำก และต ำบลดงขวำง) 
         - อ ำเภอท่ำอุเทน ได้แก่ ต ำบลเวินพระเวิน ต ำบลไชยบุรี และต ำบลท่ำอุเทน 

       3) จังหวัดมุกดำหำร ประกอบด้วย 
                    - อ ำเภอเมือง ได้แก่ ต ำบลค ำป่ำหลำย ต ำบลนำโศก ต ำบลค ำอำฮวน และต ำบลดงมอน 
           - อ ำเภอหว้ำนใหญ่ ได้แก่ ต ำบลชะโนด ต ำบลบำงทรำยน้อย และต ำบลหว้ำนใหญ่ 
 



(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 (3.1) กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 

        1) จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย  
     - อ ำเภอเมือง ได้แก่ ต ำบลโนนหอม ต ำบลท่ำแร่ เชียงเครือ เหล่ำปอแดง ห้วยยำงและต ำบลพังขว้ำง 
       จ ำนวน 50 คน  
     - อ ำเภอสว่ำงแดนดิน ได้แก่ ต ำบลลงใต้ ต ำบลพันนำ ต ำบลหนองหลวง และต ำบลธำตุทอง   
      จ ำนวน 50 คน 
     2) จังหวัดนครพนม ประกอบด้วย  
        - อ ำเภอเมือง ได้แก่ ต ำบลอำจสำมำรถ ต ำบลหนองญำติ ต ำบลโพธิ์ตำก และต ำบลดงขวำง 
        จ ำนวน 50 คน 
      - อ ำเภอท่ำอุเทน ได้แก่ ต ำบลเวินพระเวิน ต ำบลไชยบุรี และต ำบลท่ำอุเทน จ ำนวน 50 คน 

     3) จังหวัดมุกดำหำร ประกอบด้วย 
                 - อ ำเภอเมือง ได้แก่ ต ำบลค ำป่ำหลำย ต ำบลนำโศก ต ำบลค ำอำฮวนและต ำบลดงมอน 
         จ ำนวน 50 คน 
       - อ ำเภอหว้ำนใหญ่ ได้แก่ ต ำบลชะโนด ต ำบลบำงทรำยน้อย และต ำบลหว้ำนใหญ่ จ ำนวน 50 คน 
    (3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

         - หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  ในระดับพ้ืนที่ อ ำเภอ จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดสนุก 
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
    (4.1) เป้าหมายโครงการ 
      ตัวชี้วัด 

1. จ ำนวนข้อมูลแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในชุมชนของกลุ่มจังหวัดสนุก ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วย 
2. จ ำนวนแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีกำรใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่ำ 30 แห่ง 
3. จ ำนวนแผนพัฒนำแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เสนอต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกลุ่มจังหวัดสนุก 
    ไม่น้อยกว่ำ 6 แผน 
4. จ ำนวนสื่อเพ่ือกำรเรียนรู้และเผยแพร่โครงกำรสระดี ๆ ของแหล่งเรียนรู้นอกห้อง 
    เรียนในชุมชน กลุ่มจังหวัดสนุก ไม่น้อยกว่ำ 5 สื่อ 
5. จ ำนวนแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ได้รับกำรพัฒนำ ปรับปรุง ของกลุ่มจังหวัดสนุก  
    ไม่น้อยกว่ำ 15 แห่ง 

 (4.2) ผลผลิต 
1. มีจ ำนวนข้อมูลแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในชุมชนของกลุ่มจังหวัดสนุก ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วย 
2. มีจ ำนวนแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีกำรใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วย 
3. มีแผนพัฒนำแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เสนอต่อหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ในกลุ่มจังหวัดสนุก    
    ไม่น้อยกว่ำ 6 แผน 
4. มีสื่อ VD ทัศน์ เพ่ือกำรเรียนรู้และเผยแพร่โครงกำรสระดี ๆ ของแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน 
    ชุมชน กลุ่มจังหวัดสนุก ไม่น้อยกว่ำ 5 สื่อ 
5. จ ำนวนแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ได้รับกำรพัฒนำ ปรับปรุง ของกลุ่มจังหวัดสนุก  
    ไม่น้อยกว่ำ 15 แห่ง  



 

 (4.3) ผลลัพธ์ 
1. ข้อมูล ฐำนข้อมูล แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ในกลุ่มจังหวัดสนุก ด้ำนกำรมีและกำรใช้ประโยชน์ 
    ไม่น้อยกว่ำ 3 ฐำนข้อมูล 
2. ข้อมูล แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่ต้องพัฒนำปรับปรุง หน่วยงำนรับผิดชอบ ๆ ไม่น้อยกว่ำ 
    30 หน่วย 
3. เอกสำรชุดสื่อเพ่ือเผยแพร่ สำระดี ๆ ของแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ไม่น้อยกว่ำ 5 สื่อ 
4. แผนพัฒนำแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในกลุ่มจังหวัดสนุก ที่เสนอต่อหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
    ไม่น้อยกว่ำ 6 แผน 
5. กำรบูรณำกำรหน่วยงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือด ำเนินงำนร่วมในกำรพัฒนำ ต่อไปอย่ำงต่อเนื่อง  
    ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยงำน 

 (4.4) ผลกระทบ 
  เชิงบวก 

1. ฐำนข้อมูลแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในชุมชน น ำไปสู่กำรใช้ข้อมูล เพ่ือกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ 
     นอกห้องเรียนในชุมชนแต่ละพ้ืนที่ 
2. คนในชุมชนได้เรียนรู้ สำระดี ๆ ที่มีควำมหลำกหลำย รอบด้ำนตำมท่ีชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ ใน 

ชุมชนแต่ละพ้ืนที่ 
3. เกิดกำรเสริมสร้ำงคุณภำพคุณภำพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน เพ่ือบูรณำกำรเป็นแหล่งเรียนรู้นอก 

ห้องเรียนนวัตวิถีชุมชน 
เชิงลบ 
- กำรบริหำรจัดกำร ระบบกำรจัดกำร แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อควำมต่อเนื่องและยั่งยืน 
  ของแหล่งเรียนรู้ตำมวิถีนวัตวิถีชุมชน 

 

(5) แนวทางการด าเนินงาน 
กิจกรรมในชุดโครงกำร ภำยใต้กลุ่มจังหวัดสนุก มีสำระดังนี้ 
 

กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินงาน 
ต.ค.-ธ.ค. 62 ม.ค.-มี.ค.63 เม.ย.-มิ.ย.63 ก.ค.-ก.ย.63 

1. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล แหล่ง
เรียนรู้ในพื้นที่นอกระบบการศึกษา 
กิจกรรมที่ 1.1 ประชุมคณะกรรมกำร 
คณะท ำงำน เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ วำง
แผนกำรท ำงำนร่วมกัน 
กิจกรรมที่ 1.2 ปฏิบัติกำรศึกษำพ้ืนที่
แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในชุมชน 
กิจกรรมที่ 1.3 ประชุมคณะกรรมกำร 
คณะท ำงำน ถอดบทเรียนระหว่ำงกำร
ท ำงำน วิเครำะห์ สังเครำะห์ ข้อมูล
กำรศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
ในชุมชน 

    



กิจกรรมย่อย ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินงาน 
ต.ค.-ธ.ค. 62 ม.ค.-มี.ค.63 เม.ย.-มิ.ย.63 ก.ค.-ก.ย.63 

กิ จ ก ร รมที1.4 เ ว ที คื น ข้ อมู ล  ผ ล
กำรศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
ในชุมชน เสนอต่อหน่วยงำนที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
2. การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียนในชุมชน โดยการมี
ส่วนร่วมในชุมชนกลุ่มจังหวัดสนุก 
กิจกรรมที่ 2.1 ประชุมคณะท ำงำน 
เพ่ือถอดบทเรียน สรุปงำนและเสนอ
ข้อมูลสำรสนเทศ 
กิจกรรมที่ 2.2 ศึกษำพ้ืนที่ ออกแบบ 
วำงแผน พัฒนำปรับปรุงแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียนในชุมชน 
กิจกรรมที่  2.3 ปฏิบัติกำรปรับปรุง
แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนไปปฏิบัติใน
พ้ืนที่น ำร่อง 
กิ จกร รมที่  2.4 เ วที บท เ รี ยนกำร
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน
ชุมชน 

    

3 .  ต่ อยอดกำรใช้ประโยชน์  กำร
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนใน
ชุมชนอย่ำงยั่งยืน 
กิจกรรมที่ 3.1 กำรพัฒนำสื่อ วีดีทัศน์ 
เพ่ือกำรเรียนรู้และเผยแพร่โครงกำร 

    

(6) วิธีการด าเนินงาน 
   ด ำเนินกำรเอง          จ้ำงเหมำ 
 

(7) วงเงินของโครงการ จ ำนวน 4,098,800 บำท 
 งบด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
  - ค่ำตอบแทน             261,000  บำท 
  - ค่ำใช้สอย  2,748,600  บำท 
  - ค่ำวัสดุ       1,089,200  บำท 
 
 
 
 
 



(8) ความพร้อมของโครงการ 
     (8.1) พื้นที่ด ำเนินโครงกำร 
   ด ำเนินกำรได้ทันที หมำยถึง ได้ศึกษำควำมเหมำะสมและก ำหนดพื้นที่ด ำเนินกำรหรือได้รับ 
  อนุญำตตำมกฎหมำย และสำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที 

   อยู่ในระหว่ำงเตรียมกำร หมำยถึงได้ศึกษำควำมเหมำะสมและก ำหนดพ้ืนที่ด ำเนินกำรแล้ว แต่อยู่ 
   ในระหว่ำงจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก ำลังแก้ไขปัญหำ / อุปสรรคต่ำง ๆ หรือเตรียมกำรขออนุญำตตำม 
        กฎหมำย 

   อยู่ในระหว่ำงควำมเหมำะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 

 (8.2) แบบรูปรำยกำร / แผนกำรปฏิบัติงำน 
     มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้).............................  
     มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงำนเจ้ำของรูปแบบรำยกำรที่ใช้)....................... 
    ไม่มี 

 

     (8.3) ควำมพร้อมของบุคลำกร เครื่องมือ และเทคนิคกำรด ำเนินกำร 
* บุคลำกรมีประสบกำรณ์         ทั้งหมด                 บำงส่วน           ไม่มีประสบกำรณ์ 

  * เครื่องมือด ำเนินกำร      มีพร้อมด ำเนินกำรได้ทันท ี
         มีบำงส่วนและต้องจัดหำเพิ่มเติม 
          ไม่มี ต้องจัดหำเพิ่มเตมิ 
  * เทคนิคในกำรบริหำรจัดกำร    มีประสบกำรณ์สูง 

มีประสบกำรณ์ปำนกลำง 
                                                   ไม่มีประสบกำรณ ์
 (8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
               ผ่ำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติแล้ว 

อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 
คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติยังไม่พิจำรณำ 

 (8.5) รำยงำนกำรศึกษำควำมเหมำะสม (FS) 
ไม่ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 
ต้องท ำรำยงำนกำรศึกษำ 

(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ 
  1) เตรียมกำร โดยประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหน่วยงำนรัฐ อบจ.  อบต. เทศบำล ภำคประชำสังคม 
นักวิชำกำร เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรบริหำรจัดกำรร่วม 
      2) วำงแผนออกแบบกำรจัดกำร และท ำควำมเข้ำใจร่วมกัน ตกลงท ำ MOU ว่ำหน่วยงำนใดจะรับร่วมดูแลใน
กำรจัดกำร 
  3) วำงแผนออกแบบ กำรติดตำมร่วม เพ่ือประเมินผลงำนร่วมกัน  
(10) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด 
  -ไม่มี- 

เ 


