
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
โครงการยกระดับเศรษฐกจิและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ร่วมกับ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
วันอังคาร ที่ 9  มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงครัวปันสุขต าบลนาทราย 

หมู่ที่ 2 ต าบลนาทราย อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1.  นายวัชรา  ชุมธรรม  ก านันต าบลนาทราย วัชรา  ชุมธรรม   

2. นายสมควร  พิมพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1  สมควร  พิมพันธ์  

3. นายธีระวัฒน์   พูนพิพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ธีระวัฒน์   พูนพิพัฒน์  

4.  นายอ านวยโชค  คงเสน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 อ านวยโชค  คงเสน  

5. นางสุภลักษณ์   ค าปล้อง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 สุภลักษณ์   ค าปล้อง   

6. นางอมรรัตน์   วาระเพียง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 อมรรัตน์   วาระเพียง  

7. นางดวงนภา  บุญเหลือ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ดวงนภา  บุญเหลือ   

8. นายจ าปา  มาศคีรีวงศ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 จ าปา  มาศคีรีวงศ์  

9. ผศ.ดร.วีระยุทธ  สุดสมบูรณ์ อาจารย์ประจ าคณะเทคโนฯ วีระยุทธ  สุดสมบูรณ์ ม.ราชภัฎนครฯ 

10. นายจรัญ   บุญล้อม  ปลัด อบต.นาทราย จรัญ   บุญล้อม   

11. นางสาวสายวารี   สุดสมบูรณ์  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  สายวารี   สุดสมบูรณ์   

12.  นางสาวปารวี  ชูบุญเรือง นักจัดการทางสังคม ปารวี  ชูบุญเรือง  

13. นางสาวสุธาสินี  อนันตกูล นักจัดการทางสังคม สุธาสินี  อนันตกูล  

14. นายณัฐศักดิ์   สังข์สุวรรณ นักจัดการทางสังคม ณัฐศักดิ์  สังข์สุวรรณ  

15. นายพงศ์พัฒน์  พูลพิพัฒน์ นักจัดการทางสังคม พงศ์พัฒน์  พูลพิพัฒน์  

16. นางสาวพัชรี   ทองชุม นักจัดการทางสังคม พัชรี   ทองชุม  

17. นายกสิกิจ   ชูโลก นักจัดการทางสังคม กสิกิจ   ชูโลก  

18. นายภาวิกรณ์  ยิ่งประดิษฐ์ นักจัดการทางสังคม ภาวิกรณ์  ยิ่งประดิษฐ์  

19. นายกิตติ  ก าแพงแก้ว นักจัดการทางสังคม กิตติ  ก าแพงแก้ว  

20. นางสาวทิพยมาศ  มรรคจิตร์ นักจัดการทางสังคม ทิพยมาศ  มรรคจิตร์  

21. นางสาวสิริรัตน์  พิมพันธ์  นักจัดการทางสังคม สิริรัตน์  พิมพันธ์   



 
ระเบียบวาระการประชุม 

โครงการยกระดับเศรษฐกจิและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ร่วมกับ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

วันอังคาร ที่ 9  มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงครัวปันสุขต าบลนาทราย 
หมู่ที่ 2 ต าบลนาทราย อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  

-------------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
1.1 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล      

1 มหาวิทยาลัย) 
- หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เปูาหมาย กลุ่มเปูาหมาย ผลประโยชน์
ที่จะได้รับจากโครงการ  

1.2 กิจกรรรมที่น าเสนอ    
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว  
   - 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 ค าสั่ง องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย เรื่องแต่งตั้งคณะท างาน โครงการ 
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 

   3.2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  
  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
   4.1 โครงการอื่นๆ ประจ าปีงบประมาณ 2564  

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  

 
--------------------------------------------------------- 

 
  

 



บันทึกรายงานการประชุม 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
วันอังคาร ที่ 9  มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงครัวปันสุขต าบลนาทราย 

หมู่ที่ 2 ต าบลนาทราย อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  
********************** 

ผู้มาประชุม 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1.  นายวัชรา  ชุมธรรม  ก านันต าบลนาทราย วัชรา  ชุมธรรม  ฝุายปกครอง 

2. นายสมควร  พิมพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1  สมควร  พิมพันธ์ ฝุายปกครอง 

3. นายธีระวัฒน์   พูนพิพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ธีระวัฒน์   พูนพิพัฒน์ ฝุายปกครอง 

4.  นายอ านวยโชค  คงเสน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 อ านวยโชค  คงเสน ฝุายปกครอง 

5. นางสุภลักษณ์   ค าปล้อง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 สุภลักษณ์   ค าปล้อง  ฝุายปกครอง 

6. นางอมรรัตน์   วาระเพียง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 อมรรัตน์   วาระเพียง ฝุายปกครอง 

7. นางดวงนภา  บุญเหลือ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ดวงนภา  บุญเหลือ  ฝุายปกครอง 

8. นายจ าปา  มาศคีรีวงศ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 จ าปา  มาศคีรีวงศ์ ฝุายปกครอง 

9. ผศ.ดร.วีระยุทธ สุดสมบูรณ์ อาจารย์ประจ าคณะเทคโน วีระยุทธ  สุดสมบูรณ์ ม.ราชภัฎนครฯ 

10. นายจรัญ   บุญล้อม  ปลัด อบต.นาทราย จรัญ   บุญล้อม  อบต.นาทราย 

11. นางสาวสายวารี สุดสมบูรณ์  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  สายวารี   สุดสมบูรณ์  อบต.นาทราย  

12.  นางสาวปารวี  ชูบุญเรือง นักจัดการทางสังคม ปารวี  ชูบุญเรือง  

13. นางสาวสุธาสินี  อนันตกูล นักจัดการทางสังคม สุธาสินี  อนันตกูล  

14. นายณัฐศักดิ์   สังข์สุวรรณ นักจัดการทางสังคม ณัฐศักดิ์  สังข์สุวรรณ  

15. นายพงศ์พัฒน์  พูลพิพัฒน์ นักจัดการทางสังคม พงศ์พัฒน์  พูลพิพัฒน์  

16. นางสาวพัชรี   ทองชุม นักจัดการทางสังคม พัชรี   ทองชุม  

17. นายกสิกิจ   ชูโลก นักจัดการทางสังคม กสิกิจ   ชูโลก  

18. นายภาวิกรณ์  ยิ่งประดิษฐ์ นักจัดการทางสังคม ภาวิกรณ์  ยิ่งประดิษฐ์  

19. นายกิตติ  ก าแพงแก้ว นักจัดการทางสังคม กิตติ  ก าแพงแก้ว  

20. นางสาวทิพยมาศ มรรคจิตร์ นักจัดการทางสังคม ทิพยมาศ  มรรคจิตร์  

21. นางสาวสิริรัตน์  พิมพันธ์  นักจัดการทางสังคม สิริรัตน์  พิมพันธ์   



เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
 เมื่อถึงเวลาประชุม นายจรัญ  บุญล้อม ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ตัวแทน นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย  นับจ านวนคณะท างานที่มาประชุม รวม 21 ท่าน จึงขอด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายจรัญ  บุญล้อม 
ประธาน  

สวัสดีครับ คณะท างานทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ในฐานะเป็นตัวแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย  ก็ขอด าเนินการตามระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
1.1 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1ต าบล 1 
มหาวิทยาลัย) องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราช    

          ตามที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้เกิด
ปัญหาทางเศรษฐกิจของ ประเทศ ประชาชนว่างงานและบัณฑิตจบใหม่ไม่สามารถหา
งานท าได้ รวมถึงนักศึกษา ได้รับผลกระทบ อย่างรุนแรง ประชาชนที่ว่างงานย้ายกลับ
ถิ่นฐานจ านวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา นโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ จึงมุ่งเน้นที่การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทั้งการ สร้างงาน 
การพัฒนาอาชีพในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง คาดได้ว่าจะมีโครงการภายใต้ “พ.ร.ก. ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือ
แก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” ในภาครัฐจ านวนมากที่จะลงไป
ด าเนินการในพ้ืนที่หรือชุมชน อาทิเช่น โครงการด้านการเกษตรสมัยใหม่ ด้านการ
ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การยกระดับผลิตภัณฑ์ ชุมชน OTOP การท่องเที่ยว
ชุมชน การส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ในพ้ืนที่ ซึ่งโครงการต่างๆเหล่านี้ หากไม่บูรณา
การกันอย่างเป็นระบบ จะส่งผลให้ไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอ เกิดความซ้ าซ้อนของ
โครงการ การใช้จ่ายงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ และไม่สามารถสร้างผลกระทบ 
(Impact) ได้อย่างมีนัยส าคัญ 
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการโครงการในพ้ืนที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
ความต้องการ ของพ้ืนที่อย่างแท้จริง ควรมีหน่วยงานในพ้ืนที่ที่ท าหน้าที่ในการบูรณา
การกระบวนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และสังคมในพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ (Area Based 
System Integrator) ซึ่งมหาวิทยาลัยของรัฐกว่า 80 แห่งที่กระจายอยู่ตามภูมิภาค
ต่างๆของประเทศ สามารถที่จะท าหน้าที่เป็น System Integrator ในระดับ ต าบลได้ 
โดยที่มหาวิทยาลัยในพ้ืนที่สามารถใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีอยู่ 
ท างาน ประสานและร่วมงานกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน
อ่ืนๆ เพ่ือให้การท างานบูรณา การนี้ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลที่สามารถ
น าไปสู่การลดความยากจนอย่างมีเปูาหมายชัดเจน (Targeted Poverty Alleviation) 
 
 
 



ส าหรับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1ต าบล 1 
มหาวิทยาลัย) เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
  
วัตถุประสงค์ของการท าโครงการ  
1. เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยใน
พ้ืนที่เป็น System Integrator  
2. เพ่ือให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ให้มีงานท าและ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชน  
3. เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพใหม่ในชุมชน  
4. เพ่ือให้เกิดการจัดท าข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data)  
 
ความต้องการของชุมชน/พื้นที่ที่รับผิดชอบ  
1. การสร้างอาชีพและรายได้จากการด าเนินกิจกรรมด้านเกษตรกรรม ประมง และปศุ
สัตว์ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงบนฐานความร่วมมือของทุกภาคส่วน  
2. การยกระดับอาชีพเกษตรกรรม หัตถกรรม เพ่ือสร้างรายได้ 
3. การเพ่ิมช่องทางการตลาดด้วยการสร้างโลโก้และการตลาดออนไลน์  
4. การต่อยอดการบริหารจัดการขยะด้วยปุ๋ยหมักแบบแห้ง  
5. การดูแลสุขภาพทุกกลุ่มวัยและการน าแอฟพลิเคชั่นมาสนับสนุนการดูแลสุขภาพ  
 
ประเภทกิจกรรมที่จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ (ระบุร้อยละของกิจกรรม) 
1. การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอ่ืนๆ)  
   คิดเป็นร้อยละ 70 ของกิจกรรมทั้งหมด 
2. การสร้างและพัฒนา Creative Economy  (การยกระดับการท่องเที่ยว) 
    คิดเป็นร้อยละ 5 ของกิจกรรมทั้งหมด 
3. การน าองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ)  
    คิดเป็นร้อยละ 20 ของกิจกรรมทั้งหมด 
4. การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพ่ิมรายได้หมุนเวียนให้แก่ 
    ชุมชน) ให้แก่ชุมชน  คิดเป็นร้อยละ 5 ของกิจกรรมทั้งหมด 
 
รูปแบบกิจกรรมท่ีจะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่  
1. การจ้างงานตามภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จ านวน 20 อัตรา งบประมาณ 
2,640,000 บาท 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพต าบล การก ากับ ติดตามและประเมินผล ระดับ 
National System Integrator งบประมาณ 25,800 บาท 
3. การวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพต าบล การก ากับ ติดตามและประเมินผล ระดับ 
Regional System Integrator งบประมาณ 34,400 บาท 
4. การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของโครงการรายต าบล (ระดับ System 



Integrator) งบประมาณ 43,000 บาท 
5. กิจกรรมการปฐมนิเทศผู้จ้างงาน  
6. กิจกรรม “ครัวปันสุขตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” ด้วยเกษตรกรรม ประมง และ 
ปศุสัตว์  
7. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาเครื่องหมาย (โลโก้) ส าหรับผลิตภัณฑ์ผงกล้วย
และการออกแบบบรรจุภัณฑฺด้วยวัสดุธรรมชาติ” 
8. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปล่อยของด้วยแบรนด์ที่โดนใจ กระตุ้นยอดขายด้วย
ตลาดออนไลน์” 
9. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การท าปุ๋ยหมักแบบแห้ง” 
10. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในการดูแลภาวะโภชนการ ด้วยแอฟพลิเคชั่น “กินงัย
..วัยเก๋า” 
11. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาด้านศาสตร์นวดแผน
ไทย 
12. กิจกรรมถ่ายทอดนวัตกรรมก าจัดลูกน้ าและยุงลายด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือลด
การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน 
13. กิจกรรมสร้างเกราะคุ้มกันให้กับเยาวชนคนพ้ืนที่ 
14. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  การเพ้นผ้าปาเต๊ะ 
15. กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยใช้หลัก
กระบวนการมีส่วนร่วม 
กิจกรรมที่สรุปนี่เป็นกิจกรรมที่ผู้น าได้เสนอเมื่อเดือนธันวาคม 2563 และได้ผ่าน
กระบวนการประชุมแล้ว แต่เมื่อเวลาผ่านไปอาจจะมีบางกิจกรรมที่ไม่สามารถท าได้
เนื่องจากพ้ืนที่ไม่เอ้ืออ านวยและ บางกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้งบประมาณ  
  

ผศ.ดร.วีระยุทธ    
 สุดสมบูรณ์ 

สวัสดีรับ ผมรับผิดชอบต าบลนาทราย ส าหรับงบประมาณโครงการทั้งหมด 
3,543,200 บาท  เป็นงบประมาณจ้างงาน 2,640,000 บาท ฉะนั้นจะเหลือ
งบประมาณส าหรับพัฒนาหมู่บ้าน 903,200 บาท โดยสามารถเบิกได้จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้เดือนละ ประมาณ 100,000 บาท จึงต้อง
วางแผนโครงการในการเบิกงบประมาณให้อยู่แผนงานที่วางไว้ให้ดีที่สุด นะครับ ดังนั้น
จึงต้องท าโครงการที่ให้ประโยชน์สูงสุดมากท่ีสุดครับ 
  

นายวัชรา  ชุมธรรม  สวัสดีครับ ผมในฐานะก านันต าบลนาทราย เป็นผู้น าของชุมชน ต้องการให้ ใช้
งบประมาณให้คุ้มค่ามากที่สุด และเกิดผลประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุดครับ  
 

นายสมควร พิมพันธ์ สวัสดีครับ ผมคิดว่าควรจะให้มีวางแผน ระยะเวลา ในการท าโครงการโรงครัวปันสุข
ต าบลนาทราย ให้มีการท างานตลอดทั้งปี และ ให้รับผลผลิตตลอดทั้งปี เช่นเดียวกัน  
 

นางสุภลักษณ์ ค าปล้อง สวัสดีค่ะ ส าหรับโครงการเพ๊นลายผ้าปาเต๊ะ ซ่ึงท าในรูปแบบกลุ่มต าบลนาทราย นั้น
ต้องการให้สตรีต าบลนาทราย ให้มาฝึกอบรมเรียนรู้การเพ๊นท์ผ้าปาเต๊ะ ให้มากๆ 



เพราะตอนนี้นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นั้นต้องการให้ใส่ผ้าไทย
และพ้ืนเมืองในวันท างานของข้าราชการ ฉะนั้นการตลาดของผ้าปาเต๊ะนั้นเปิดกว้างอยู่
แล้วค่ะ   
 

นายอ านวยโชค คงเสน สวัสดีครับ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ต าบลนาทราย ถ้าจะให้งบประมาณหมู่บ้านแต่ละ
หมู่บ้านไปท าเองตามความต้องการของประชาชนและความถนัดของแต่ละหมู่บ้านจะ
ได้ไหมครับ โดยให้นักจัดการทางสังคมของหมู่บ้านแต่ละหมู่รับผิดชอบท าไปด้วย  
 

นางดวงนภา  บุญเหลือ สวัสดีค่ะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 อยากให้แบ่งเป็นงบประมาณเป็น 2 ส่วน ส าหรับ
ท าโครงการส่วนกลาง คือ โครงการโรงครัวปันสุขต าบลนาทราย และ งบประมาณ
จัดสรรตามหมู่บ้าน โดยแบ่งแต่ละหมู่บ้านให้เท่าๆกันค่ะ   
 

นางสาวสายวารี   
สุดสมบูรณ์ 

สวัสดีค่ะ ส าหรับการท างานโครงการทุกโครงการจะมีน้องๆ นักจัดการทางสังคม
รับผิดชอบด้านเอกสารและโครงการ โดยตั้งแต่เขียนโครงการ อนุมัติงบประมาณ 
ด าเนินงานโครงการ และประเมินผล สรุป ประเมินความพึงพอใจของโครงการนั้นๆไป  
 

นายจรัญ  บุญล้อม  ส าหรับของต าบลนาทรายขอสรุปว่า  
1. โครงการโรงครัวปันสุขต าบลนาทราย เป็นโครงการใหญ่สุด งบประมาณ 350,000 
บาท ซึ่งจะด าเนินการที่โรงครัวปันสุข หมู่ 2 ต าบลนาทราย คือที่ตรงนี้นะ  
2. โครงการที่หมู่บ้านน าไปท าเองที่หมู่บ้านละ หมู่บ้านละ 50,000 บาท รวมเป็น 
300,000 บาท  
3. โครงการที่พัฒนาศักยภาพต าบลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้เพ่ือยกระดับ
สินค้า สร้างยอดขายด้วยสื่อออนไลน์ งบประมาณ 200,000 บาท  
4. กิจกรรมสรุปและประเมินผลโครงการ 1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย งบประมาณ
53,000 บาท 
ขอมติที่ประชุมนะครับ       

มติที่ประชุม เห็นชอบและให้ความร่วมมือทุกกิจกรรม 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 
นายจรัญ   บุญล้อม 
ประธาน 
 

เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 
ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  
นายจรัญ   บุญล้อม 
ประธาน  
  
  
   

เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 ค าสั่ง องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย เรื่องแต่งตั้งคณะท างาน โครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1ต าบล 1 มหาวิทยาลัย)  
ทาง อบต.นาทรายจะส่งหนังสือแต่งตัง้คณะท างานโครงการไปให้ท่าน 
3.2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หลังจากนี้จะให้ท่านหรือหัวหน้าหน่วยงาน
ของท่านลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  



    
มติที่ประชุม เห็นชอบและให้ความร่วมมือทุกกิจกรรม 

 
ระเบียบวาระท่ี 4
   

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ไม่มี 
 

นายจรัญ  บุญล้อม  
ประธาน 
 
 

ขอขอบคุณ ทุกท่านที่ เข้าประชุมในครั้ งนี้  และการประชุมในครั้ งต่อไปจะให้
ผู้ช่วยเลขานุการท าหนังสือเรียนเชิญต่อไป  
 

ปิดประชุม เวลา 11.30 น. 
 
 

                                             (ลงชื่อ)   สายวารี  สดุสมบูรณ์    ผู้จดรายงานการประชุม 
(นางสาวสายวารี  สุดสมบูรณ์) 

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 
 
 
                                             (ลงชื่อ)      จรัญ   บญุล้อม     ผู้รับรองรายงานการประชุม 

(นายจรัญ   บุญล้อม ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รูปภาพ 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
วันอังคาร ที่ 9  มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงครัวปันสุขต าบลนาทราย 

หมู่ที่ 2 ต าบลนาทราย อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 
 

 



 

 
 

 
 



 
 

 
 
 


