
1. ชื่อโครงการ โครงการประชุมการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เขตอนุรักษ์เมืองเก่า               
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมทางฝั่งธนบุรี 

2. หลักการและเหตุผล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏได้น้อมน าพระราโชบายในรัชกาลที่ 10 เพ่ือน ามาก าหนดยุทธศาสตร์      

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมีพันธกิจหลักในการพัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหา 
และความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมน าแนวพระราชด าริ    
สู่การปฏิบัติ อีกหนึ่งพันธกิจที่ส าคัญ คือ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น    
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพ่ือประโยชน์  
ของส่วนรวม 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัยและพัฒนา 
ด้านการบริการวิชาการ และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามพันธกิจ      
ของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนาตระหนักและเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น โดยเปิดโอกาส
ให้หน่วยงานต่างๆ ในระดับกรุงเทพมหานคร เขต และชุมชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ 
รวมทั้งสร้างเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน เพ่ือด าเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่เขตอนุรักษ์ 
เมืองเก่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมทางฝั่งธนบุรี 4 เขต ได้แก่ เขตธนบุรี                  
เขตบางกอกใหญ่ เขตบางกอกน้อย และเขตคลองสาน เพ่ือให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด 
3. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้าง   
ความเข้มแข็งให้ชุมชน 

2) เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ น าเสนอแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

3) เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

4. กลุ่มเป้าหมาย (จ านวน 50 คน) 
1) หน่วยงานระดับกรุงเทพมหานคร 
2) หน่วยงานระดับเขต 
3) ชุมชนในพ้ืนที่เขตอนุรักษ์เมืองเก่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม       

ทางฝั่งธนบุรี 
4) หน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 
 
 
 
 



5. วิธีการด าเนินงาน 
1) ขออนุมัติการจัดท าโครงการ 
2) ก าหนดแนวทางในการจัดท าโครงการ สถานที่ วัน และเวลาจัดโครงการ 
3) เชิญหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 
4) ด าเนินการจัดท าโครงการ  
5) สรุปผลการด าเนินโครงการ 

6. สถานที่ด าเนินโครงการ 
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ด าเนินการจัดท าโครงการวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1) ข อ อ นุ มั ติ ก า ร

จัดท าโครงการ 
            

2) ก าหนดแนวทาง
ใ น ก า ร จั ด ท า
โครงการ สถานที่ 
วัน และเวลาจัด
โครงการ 

            

3) เ ชิ ญ หน่ ว ย ง าน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุม 

            

4) ด าเนินการจัดท า
โครงการ 

            

5) ส รุ ป ผ ล ก า ร
ด าเนินโครงการ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 



8. งบประมาณ  
-ค่าตอบแทน............................................................................................................................. .............  
-ค่าใช้สอย (9,500.- บาท: เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (2 มื้อ *25 บาท * 50 คน)  2,500   บาท 
2) ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ *120 บาท *50 คน)   6,000  บาท  

-ค่าวัสดุ 
ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม     1,500  บาท 

    รวม      9,500  บาท 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

-เชิงปริมาณ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 50 คน 
-เชิงคุณภาพ มีแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานในพ้ืนที่และ

ชุมชนท้องถิ่น  
 
การประเมินโครงการ 
 

การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือ ตัวช้ีวัด 

1. ประเมินความพึง
พอใจ 

แจกแบบประเมิน แบบประเมิน ความพึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการ 
โครงการการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  

เขตอนุรักษ์เมืองเก่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมทางฝั่งธนบุรี 
วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
เวลา 8.30 – 16.30 น. 

             
 

8.30 – 9.00 น.  ลงทะเบียน 
9.00 – 9.30 น.   กล่าวต้อนรับ 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยวุลักษณ์ เวชวิทยาขลัง 
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
ประธานการประชุม 

9.30 – 11.00 น.  การใหแ้นวทางการพัฒนาท้องถิ่นในกรุงเทพมหานคร เขตอนุรักษ์เมืองเก่า
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมทางฝั่งธนบุรี  
โดย พลต ารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (รอการตอบรับ) 
11.00 – 12.00 น.  

 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น                
ตามพระบรมราโชบาย 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยวุลักษณ์ เวชวิทยาขลัง 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.30 น.  ประชุมระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายของหน่วยงาน

ต่างๆ ในการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครเขตอนุรักษ์        
เมืองเก่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมทางฝั่งธนบุรี 
 

 
หมายเหตุ อาหารว่างและเครื่องดื่มบริการระหว่างการประชุม เวลา 10.15 – 10.30 น. และ               

14.15 – 14.30 น. (ก าหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)   


