
 
 
 
 
 
ท่ี สสส.กพ.1165  
 

4 มีนาคม 2565 
 
เร่ือง ขอเชิญเป็นวิทยากร  
เรียน  อาจารย์ ดร.รัษฏากร วินิจกุล 
สิ่งท่ีแนบมาด้วย  ก าหนดการ 
 
 ด้วย หน่วยจัดการร่วม สสส.พื้นท่ีจังหวัดก าแพงเพชร ได้รับมอบหมายจาก ส านักสรา้งสรรค์โอกาส (ส านัก6) 
ส านักงานกองทุนสนับสนนุการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการด าเนินงาน ขยายและกระจายโอกาส ใหชุ้มชนและองค์กร
ในพื้นท่ีจังหวัดก าแพงเพชร เข้าถึงทุนโครงการ เพื่อการสร้างสุขภาพดีให้ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดก าแพงเพชร มีก าหนด
จัดประชุมพัฒนาโครงการ ในวัน เสาร ์ท่ี 5 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 
อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ในการนี้ หน่วยจัดการจังหวัดฯ ขอเรียนเชิญ อาจารย์ ดร.รัษฏากร วินิจกุล เป็นวิทยากรในหัวข้อ การพฒันาโคง
การ : การวิเคราะห์แรงเสริมแรงต้าน (FORCE FIEID ANALYSIS)  ในวัน และเวลาดังกล่าว จักขอบพระคุณยิ่ง  
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายตวงเพชร ทองแทน) 
หัวหน้าหน่วยจัดการจังหวัดก าแพงเพชร  

 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หน่วยจัดการจังหวัดก าแพงเพชร (NODE KPP) 
132 หมู่ 5 ต าบลนครชุม อ าเภอเมืองก าแพงเพชร 
จังหวัดก าแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 064-0051500  
E-MAIL: nodekpp@hotmail.com 

 



 
 
 

 
ก าหนดการ 

กิจกรรมพัฒนาโครงการ (project development) หน่วยจัดการจังหวัดก าแพงเพชร 
วันเสาร์ท่ี 5 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุม สุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
 
08.30 – 09.00 น. กล่าวต้อนรับ / ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม 
   โดย นายตวงเพชร ทองแทน หน่วยจัดการจังหวัดก าแพงเพชร 
 
09.30 – 10.00 น. ช่วงที่ 1 การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหา / ปัจจัยก าหนดสุขภาพ 
   โดย นายตวงเพชร ทองแทน  
 
10.00 – 12.00 น. จัดท าแผนภูมิต้นไม้ชุมชน 
   โดย ทีมสนับสนนุวิชาการ ร่วมกับ ชุมชน 
 
12.00 – 13.00 น. พัก – รับประทานอาหารกลางวัน 
 
13.00 – 13.40 น. ช่วงที่ 2 ผลลัพธ์ / การจัดระดับผลลัพธ์ และบันไดผลลัพธ์ 
   โดย อาจารย์สุดารัตน์ ศิริพงษ์  ทีมสนับสนุนวชิาการ 
 
13.40 – 14.30 น. จัดท าบันไดผลลัพธ์ 
   โดย ทีมสนับสนนุวิชาการ ร่วมกับ ชุมชน 
 
14.30 – 15.00 น. ช่วงที่ 3 การวิเคราะห์แรงเสริมแรงต้าน FORCE FIEID ANALYSIS 
   โดย อาจารย์ ดร.รัษฏากร วินิจกุล 
 
15.00 – 15.30 น. การวิเคราะห์แรงเสริมแรงต้าน 
   โดย ทีมสนับสนนุวิชาการ ร่วมกับ ชุมชน 
 
15.30 – 16.00 น. ชี้แจงการด าเนนิงานข้ันต่อไป 

 
หมายเหตุ  ก าหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
  พักรับประทานอาหารว่างช่วงเช้า 10.30 น. ช่วงบ่าย 14.30 น. 



ล ำดับท่ี ช่ือโครงการ ผู้รับทุน

1 โครงกำรผลิตและบริโภคผักปลอดสำรเคมีในครัวเรือนบ้ำนบึงบ้ำน ต ำบลบึงบ้ำน อ ำเภอบึงสำมัคคี จังหวัดก ำแพงเพชร ผญ.สุดใจ ศิริภัก

2 โครงกำรผลิตและบริโภคผักปลอดสำรเคมีในครัวเรือนบ้ำนดอนแขวน ต ำบลเกำะตำล อ ำเภอบึงสำมัคคี จังหวัดก ำแพงเพชร นำงคณิตำ พิมพำ

3 โครงกำรผลิตและบริโภคผักปลอดสำรเคมีในครัวเรือนบ้ำนทุ่งธำรทอง ต ำบลโกสัมพี อ ำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก ำแพงเพชร นำยอ ำนวย พุ่มพวง

4 โครงกำรผลิตและบริโภคผักปลอดสำรเคมีในครัวเรือนเทพประทำน ต ำบลสระแก้ว อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร นำงไพหยัน ข่มพัด

5 โครงกำรผลิตและบริโภคผักปลอดสำรเคมีในครัวเรือนวังยำง ต ำบลนครชุม อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร นำงแสงเธียร พรมมี

6 โครงกำรผลิตและบริโภคผักปลอดสำรเคมีในครัวเรือนบ้ำนจ ำปำทอง ต ำบลคลองพิไกร อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร นำงสำวปรียำรัตน์ บดีรัฐ

7 โครงกำรผลิตและบริโภคผักปลอดสำรเคมีในครัวเรือนบ้ำนลำนไผ่ ต ำบลห้วยย้ัง อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร นำงดอกไม้ พูลศิลป์

8 โครงกำรผลิตและบริโภคผักปลอดสำรเคมีในครัวเรือนบ้ำนคลองห้วยย้ัง ต ำบลห้วยย้ัง อ ำเภอพรำนกระต่ำย จังหวัดก ำแพงเพชร นำงผ่องศรี ยอดมำ

9 โครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุในชุมชนบ้ำนหนองโสน ต ำบลวังยำง อ ำเภอคลองขลุง จังหวัดก ำแพงเพชร นำงทองมี จันทร์ค ำ

10 โครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุในชุมชนบ้ำนเกำะฝ้ำย ต ำบยำงสูง อ ำเภอคลองขลุง จังหวัดก ำแพงเพชร ผศ.จงรักษ์ ศุภกิจเจริญ

11 โครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุในชุมชนบ้ำนหนองแม่แตง ต ำบลหนองแม่แตง อ ำเภอไทรงำม จังหวัดก ำแพงเพชร นำยประเวศ อำจศรีตรู

12 โครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุในชุมชนบ้ำนประดำเจ็ดลัง ต ำบลหนองหลวง อ ำเภอลำนกระบือ จังหวัดก ำแพงเพชร นำยสมพงษ์ สุรเดช

13 โครงกำรส่งเสริมกำรบริโภคผัก ผลไม้และภำวะโภชนำกำรของนักเรียนในโรงเรียนวัดฤกษ์หร่ำยสำมัคคี ต ำบลวังยำง อ ำเภอคลองขลุง จังหวัดก ำแพงเพชร นำงนำรีนำท สำรินนท์

14 โครงกำรส่งเสริมกำรบริโภคผัก ผลไม้และภำวะโภชนำกำรของนักเรียนในโรงเรียนบ้ำนหินดำตรำษฎร์บ ำรุง ต ำบลหินดำต อ ำเภอปำงศิลำทอง จังหวัดก ำแพงเพชร นำงสุวรรณำ ทองปัญญำ

15 โครงกำรส่งเสริมกำรบริโภคผัก ผลไม้และภำวะโภชนำกำรของนักเรียนในโรงเรียนบ้ำนถนนงำม ต ำบลคลองขลุง อ ำเภอคลองขลุง จังหวัดก ำแพงเพชร ผอ.สมพงษ์ แป้นพุดเย็น

16 โครงกำรส่งเสริมกำรบริโภคผัก ผลไม้และภำวะโภชนำกำรของนักเรียนในโรงเรียนบ้ำนบ่อสำมแสน ต ำบลหนองปลิง อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร ผอ.จ ำเนียร พิมพ์แดง

17 โครงกำรส่งเสริมกำรบริโภคผัก ผลไม้และภำวะโภชนำกำรของนักเรียนในโรงเรียนบ้ำนวังหำมแห ต ำบลวังหำมแห อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี จังหวัดก ำแพงเพชร นำงสำวชุติมำ กล่ินลอง

18 โครงกำรกำรจัดกำรขยะในชุมชนบ้ำนสำมแยก ต ำบลวังบัว อ ำเภอคลองขลุง จังหวัดก ำแพงเพชร นำยวุฒิชัย ดีแป้น

19 โครงกำรกำรจัดกำรขยะในชุมชนบ้ำนหนองทอง ต ำบลหนองทอง อ ำเภอไทรงำม จังหวัดก ำแพงเพชร นำยเอพำธิป เตียนไธสง

20 โครงกำรกำรจัดกำรขยะในชุมชนบ้ำนบึงส ำรำญน้อย ต ำบลถำวรวัฒนำ อ ำเภอทรำยทองวัฒนำ จังหวัดก ำแพงเพชร นำยฉัตรธร พรดอนก่อ

21 โครงกำรกำรจัดกำรขยะในชุมชนบ้ำนวังชะพลู ต ำบลวังชะพลู อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี จังหวัดก ำแพงเพชร นำยสนำ รำโช

22 โครงกำรกำรจัดกำรขยะในชุมชนบ้ำนดงเย็น ต ำบลไทรงำม อ ำเภอไทรงำม จังหวัดก ำแพงเพชร นำยสมคำร เสิบกล่ิน

23 โครงกำรกำรจัดกำรขยะในชุมชนบ้ำนทรัพทย์ไพรวัลย์ ต ำบลสระแก้ว อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร ผญ.ชัชสวัสด์ิ สุภำงค์สวัสด์ิ

24 โครงกำรส่งเสริมกำรมีกิจกรรมทำงกำยในชีวิตประจ ำวันท่ีเพียงพอชุมชนบ้ำนหนองกระทุ่ม ต ำบลป่ำพุทรำ อ ำเภอขำณุวรลักษบุรี จังหวัดก ำแพงเพชร นำยประดิษฐ์ ศรีสะสมทรัพย์

25 โครงกำรส่งเสริมกำรมีกิจกรรมทำงกำยในชีวิตประจ ำวันท่ีเพียงพอชุมชนบ้ำนนครชุม อ ำเภอเมืองก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร นำงลัดดำ ทองสุข

26 โครงกำรกำรจัดกำรจุดเส่ียงบ้ำนดงกระทิง ต ำบลประชำสุขสันต์ อ ำเภอลำนกระบือ จังหวัดก ำแพงเพชร พ่อไพโรจน์

27 โครงกำรท่ัวไป (โรงเรียนบ้ำนคลองเรือ) นำงยุพำ สีใสสด

28 โครงกำรท่ัวไป (โรงเรียนโกสัมพีวิทยำ) นำงทิวำวรรณ บัวแก้ว

29 โครงกำรท่ัวไป (โรงเรียนบ่อแก้ววิทยำ) รอประสำนงำน

30 โครงกำรท่ัวไป (กศน.เมืองก ำแพงเพชร) รอประสำนงำน

ผู้เข้ำร่วมเวทีพัฒนำโครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำพขนำดเล็ก ปี 2565 เสนอผ่ำนหน่วยจัดกำรระดับจังหวัดก ำแพงเพชร


