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รายงานการประชุม 

การปรึกษาหารือแนวทางการร่วมด าเนินโครงการและจัดท าแผนปฏิบัติงานบริการวิชาการแก่ชุมชน 
ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุม U2 ช้ัน 1 อาคารเทพรัตนสิริปภา (โรงแรมยูเพลส) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 1. ผศ.พรทิพย์ ไววุฒิ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ  ส านักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ  

2. ผศ.กาญจนา พยุหะ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ 
3. นางสาวจินตนา นภาพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ 
4. นายสุรสิทธิ์ สุทธิค าภา  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 
5. ผศ.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะศิลปศาสตร์ 
6. นายจักริน วชิรเมธิน  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารศาสตร์ 
7. นางสาวพิสมัย ศรีเนตร  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะรัฐศาสตร์ 
8. นางสาววิภาจันทร์ ยิ่งก าแหง   (แทน) นายสหรัฐ  โนทะยะ รองคณบดีฝ่ายพันธกิจสังคม 

และบริการวิชาการ คณะนิติศาสตร์  
9. นายติ๊ก แสนบุญ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
10. รศ.อนันต์  ไชยกุลวัฒนา อาจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
11. นายสุรชัย  จูมพระบุตร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ ส านักวิทยบริการ  
12. ผศ.ธนาทิพย์ แหลมคม อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ 
13. ผศ.ณัชพล สามารถ  อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ 
14. นางอุไรวรรณ บัวสอน  พนักงานธุรการ คณะเกษตรศาสตร์ 
15. นางสาวดารุณี นามห่อ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ 
16. นายธีรวิทย์ กาปัญญา  อาจารย์ คณะบริหารศาสตร์ 
17. ผศ.กุลภา โภคสวัสดิ์  อาจารย์ คณะบริหารศาสตร์ 
18. นางสาวณิชา ว่องไว  อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
19. นางสุฬดี กิตติวรเวช  อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
20. นางสาวภูษณิศา มีนาเขตร อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
21. นายณฐพล ทองปลิว  อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
22. นายจักรพันธ์  แสงทอง อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 
23. นางสาวจิราภรณ์ หลาบค า อาจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
24. นางสาวจีราพร ทิพย์พิลา อาจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
25. นางสาวลติพร อุดมสุข อาจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
26. นางสาวสุวภรณ์ แดนดี อาจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
27. นางสาวสุภาณี จันทร์ศิริ อาจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
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28. นางสาวหวานใจ โพธิโกฏ ิ นักวิชาการเงิน คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
29. นายตรีภพ เดชภิมล  นักวิชาการศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา 
30. นายสุภวัฒน์ โสวรรณี  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  
31. นางสาวโฉมสอางค์ ไชยยงค์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  
32. นางสาวชัชชญา ผิวอ่อน ผู้ช่วยนักวิจัย ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  
33. นางสาวพัชราภรณ์ ดวงดี  ผู้ช่วยนักวิจัย ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  
34. นางสาวกัญญณัช กุศลการณ์ ผู้ช่วยนักวิจัย ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  
35. นางสาวกฤษณา สมตา ผู้ช่วยนักวิจัย ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  
36. นายศุภชัย บุญเฉลียว  นักวิชาการ ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี   
1. นางบรรจง สร้อยค า  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองศรีไค 
2. นายองอาจ วิสาพล  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1  
3. นางสมพร ศรีมาบุตร  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4  
4. นางสาวสมัยพร กุจะพันธ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5  
5. นางดวงพร ธานี  กรรมการหมู่บ้าน 
6. นายจ าปี แห่งธรรม  กรรมการหมู่บ้าน 
7. นายกัณหา แก้ววงษา  กรรมการหมู่บ้าน 
8. นางกิลยา สมอาจ  กรรมการหมู่บ้าน 
9. นางเพ็ญอมร กะภาไชย กรรมการหมู่บ้าน 
10. นางอุทัยทพย์ วนาสน  ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
11. นางรัตนา  อินทรวารี  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หมู่ 3 
12. นายวีระ วิลากุล  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หมู่ 6 
13. นางกร วงมาเกษ  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หมู่ 9 
14. นายวิลัย  วงมาเกษ  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หมู่ 11 
15. นางพิมพา นิลยารันต์  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
16. นางสุเพียร สุวรรณทา  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
17. นางไพบูลย์ ค าบุญมา  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
18. นางวนาทิพย์ หารจันทร์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
19. นางอุบล วิสาพล  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
20. นายทองพูล จองเมือง  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
21. นางแสวง โสภาสิน  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
22. นางอรุณศรี เข็มนาค  รองประธานชมรมผู้สูงอายุ  

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม ต าบลค าขวาง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี   
1. นายธนประเสริฐ ธานัทนรเศรษฐ์ผู้  อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าขวาง 
2. นายคธา พลเดช (แทน) นางสาววรรณภา เป็นสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ส านักงานเทศบาลต าบลค าขวาง  
3. นายอลงกรณ์ ปุยฝ้าย  (แทน) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง 
4. นางนิธิญา คุณสมบัติ   กรรมการหมู่บ้านค าขวาง  
5. นางตลับ สิมมณี   กรรมการหมู่บ้านเกษตรพัฒนา 
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6. นางจรัส สวยศรี   กรรมการหมู่บ้านเกษตรพัฒนา 
7. นางมนต์ฤดี เนตรสง่า  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หมู่ 1 
8. นางเกตศรี สิงหาลุน  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หมู่ 1 
9. นางวรัทยา ค าแน่น  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หมู่ 3 
10. นางสุธิมาพัฒน์ ปัทมา อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หมู่ 4 
11. นางพิกุล บุญไพโรจน์  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หมู่ 4 
12. นางสาววิไลวรรณ อินเผือก อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หมู่ 5 
13. นางสุวิมล อุปรีย์  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หมู่ 6 
14. นายภานุพงศ์ สาค า  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หมู่ 6 
15. นางลักขณา สีหะนันท์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หมู่ 7 
16. นางบัวสอน ทองวันดี  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
17. นางพิชาภรณ์ กุก่อง  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
18. นายบัวลี ศรีค่ ากา  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
19. นายสุรศักดิ์ แก่นกุล  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
20. นางจุฑามาศ เวฬวนารักษ์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
21. นางนวพร โธติจ าลอง  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
22. นางล าใย กุจะพันธ์  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
23. นางนิจติยา แสงหล้า  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
24. นางสุพัตรา พรหมมอง อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
25. นางเพ็ญประภา ชวนศรี อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม ต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี   
1. นางพิมล  แสงสุกวาว  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  ส านักงานเทศบาลต าบลธาตุ 
2. นางสาวณิชา  เทียมสุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบัววัด    
3. นางหทัยภัทร์ สมนึก  (แทน) นายวิรัตน์  จันดีปุน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ส านักงานเทศบาลต าบลธาตุ 
4. จ.ส.อ.หญิงปัณจภรณ์ ประมายะเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ ส านักงานเทศบาลต าบลธาตุ 
5. นางชูศรี  ชาตร ี  แพทย์ประจ าต าบลธาตุ 
6. นายเกียรติศักดิ์  ค ามุงคุล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 
7. นางสุมาลี  อุดมศรี  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หมู่ 3   
8. นางบังอร  กุจะพันธ์  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หมู่ 5 
9. นางดวงใจ ทิพอามาตย์  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
10. นางพรชนก บรรลุพร  (แทน) นางอุบล ทวินันท์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
11. นางฉลาด สายพร  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
12. นายธนพัฒน์ สุตัญตั้งใจ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
13. นางนันมนัส กุลทะโสม   
14. นางจิราภรณ์ พรมดี    
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม ต าบลโพธิ์ใหญ่ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี   
1. นายธนัยนันท์ สุนพรหม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ใหญ่ 
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2. นายธ ารง ศรีแสง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพธิ์ใหญ่ 
3. นางสมหญิง สุวรรณะ  สารวัตรก านันต าบลโพธิ์ใหญ่ 
4. นางประภาศรี ทองแจ่ม  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1  
5. นายบุญธรรม สิทธิกุล  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 
6. นางทองสัน บุญไพโรจน์ (แทน) นายค าสิงห์  บุญประดิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3  
7. นายค าแปลง สารทอง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 
8. นางภัคจิรา ดวงศรี  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 
9. นางสงวน ค าพันธ์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 
10. นางบัวเรียน กุจะพันธ์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 
11. นายวินัยศักดิ์ ศรีภักดี  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 
12. นายจันทรี จันทาพุฒ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 
13. นายทะนงศักดิ์ ทัดเทียม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 
14. นางสมคิด จันทร์แก้ว  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 
15. นายทองพูล วงษาเกษ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 
16. นางสุพัตรา กุจะพันธ์   อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
17. นางอรพิน ดวงดี  (แทน) นางส าลี ด าพะธิก อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
18. นางวิลัย ประสานทอง  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
19. นางพิกุล สีดา   อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
20. นางสุคริง ถินถาวร   อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
21. นางสาวธนพร เหมะนัค  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
22. นางถาวร ทรารักษ์   อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
23. นางสาวรุ่งทิพย์ ด าพะธิก  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
24. นางสาวแปลง พัทธะพัน  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
25. นางรัตนาวรรณ์ ศิริมูล อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
26. นางสุนีรัตน์ จรรยากร  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
27. นางอุดร บุเงิน   อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
28. นางดอกหมาก สีลา  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

 
เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
 ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม โดยชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการประชุม พร้อมทั้งรายงานการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจ าปี 2561 ใน
พ้ืนที่ 4 ต าบล คือ ต าบลเมืองศรีไค ต าบลค าขวาง ต าบลธาตุ และต าบลโพธิ์ใหญ่ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี  
 จากนั้น แบ่งกลุ่มผู้ร่วมประชุมเพ่ือระดุมความคิดเห็น ความต้องการในการรับบริการวิชาการแก่ชุมชน 
ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 4 กลุ่ม และน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการแบ่งกลุ่ม โดยสรุปดังนี้  
 
 
 กลุ่มที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษาและการเรียนรู้ของชุมชน   
  กิจกรรมที่ต้องการให้ด าเนินการ 
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   1) การพัฒนาครูในศูนย์พี่เลี้ยงเด็ก 
2) การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ภาวะโภชนาการในเด็ก 
3) การพัฒนาสนามเด็กเล่นเสริมปัญญา  
4) การพัฒนาครูที่ดูแลเด็กพิเศษ 
5) การส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์  
6) การศึกษาดูงานในพื้นท่ีอ่ืน ๆ เพื่อน ามาปรับใช้ในการพัฒนาด้านการศึกษาในพ้ืนที่ 

กลุ่มที่ 2 การส่งเสริมสุขภาพ  
  กิจกรรมที่ต้องการให้ด าเนินการ 
   1) โครงการดูแลผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพตามหลัก 3 อ (อาหาร+ยา ,ออกก าลังกาย ,
อารมณ์) / 2 ส (สุรา ,บุหรี่) 
   2)  การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน   

 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรด  / การออกเยี่ยมบ้าน กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ป่วย 
,ผู้ดูแลผู้ป่วย ,อสม.  

 การใช้ยาในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชน , อสม. 
 การจัดการความเครียด การดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ กลุ่มเป้าหมาย  คือ 

ผู้ดูแลผู้ป่วย 
3) การให้ความรู้ด้านอนามัยเจริญพันธุ์ การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ กิจกรรมที่ต้องการ 

คือ การให้ความรู้  กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก นักเรียนในโรงเรียน 
4) จิตเวชในชุมชน กิจกรรมที่ต้องการ คือ การอบรมให้ความรู้ กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ดูแล 

,อสม. ,ญาติ ,CG 
5) อบรม CPR และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กลุ่มเป้าหมาย คือ อสม. ,ประชาชน 
6) การบริการทนัตกรรมในเด็ก การส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม (ลดปัญหาติดเกมและ

โทรศัพทม์ือถือ)   
7) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  การแข่งขันกีฬา นันทนาการ ส าหรับเยาวชน 

(ไม ่
เกิน 25 ปี) เพ่ือแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด (สุรา บุหรี่) การลดอุบัติเหตุ  การพนัน เกม 

8)  การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคจากการประกอบอาชีพ เช่น การอบรมและตรวจสารเคมี
ในเลือด การใช้สมุนไพร การส่งเสริมสุขภาพ    
 กลุ่มที่ 3 การพัฒนาอาชีพ 
   กิจกรรมแบ่งตามชุมชนที่ต้องการ ดังนี้ 

บ้านโพธิ์ใหญ่ 
1. การปลูกพืชหมุนเวียน พืชผักสวนครัวในระบบอินทรีย์ การใช้สมุนไพร (จุลินทรีย์) ฉีด

กันแมลง  
2. การปศุสัตว์ อบรมการเลี้ยงสัตว์ ปลูกหญ้าอาหารสัตว์  
3. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น การท าน้ าพริก 
4. การส่งเสริมอาชีพหลังนา เช่น การท าไม้กวาด การสานตะกร้า  
5. การจัดการน้ าเพื่อการเกษตร ปศุสัตว์   

 
ต าบลค าขวาง 
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1. การปลูกพืชทนแล้ง การปลูกข้าวโพด  การปลูกมันส าปะหลัง  
2. การผลิตสารชีวพันธ์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้สารเคมี  
3. การเลี้ยงไก่ไข ่ เลี้ยงจิ้งหรีด 
4. อาชีพเสริมหลังฤดูท านา เช่น งานด้านหัตถกรรม  
5. การจัดการผลผลิตทางการเกษตร การตลาด การวางแผนการใช้เงิน 

ต าบลเมืองศรีไค 
1. การปลูกผักอินทรีย์ ตามความต้องการของตลาด   
2. การจัดการตลาดเพ่ือกระจายผลิตผล เช่น เทศบาลเมืองศรีไค การท าตลาดหน้า 

มหาวิทยาลัย หรือตลาดเจริญศรี  โดยแยกต่างหากจากผักปกติ  
3. การอบรมส่งเสริมหาช่องทางการตลาดให้เกษตรอินทรีย์   
5. ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย ์ 

ต าบลธาตุ 
1. การส่งเสริมการเลี้ยงปลาอย่างครบวงจร  
2. การลดต้นทุนการผลิต  

กลุ่มที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  กิจกรรมที่ต้องการให้ด าเนินการ 
   1) การแก้ปัญหาน้ าบาดาลมีสีแดง ทีบ่้านศรีไคออก หมู่ 3 , 4 
    2) ปัญหาน้ าทิ้งจากร้านค้าและหอพัก ท าให้ไขมันปนเปื้อนในแหล่งน้ าธรรมชาติ ท าให้
ปลาตาย ท านาไม่ได้ ต้นไม้ตาย ในเขตพ้ืนที่ชุมชนบ้านศรีไค หมู่ 3 , 4 บ้านแขม หมู่ 2 และต าบลธาตุ หมู่ 4 

3) ปัญหามลพิษจากโรงงาน  
 กลิ่นเหม็น 
 น้ ากรดจากยางพาราดิบไหลลงสู่ถนน ท าให้ถนนลื่น 

 4) การพัฒนา Application เพ่ือบอกปริมาณขยะและมีการท างานเชื่องโยงกับเทศบาล 
เพ่ือให้สามารถเก็บขยะได้อย่างเหมาะสมและมีข้อมูลปริมาณขยะในชุมชน 
    5) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เช่น การปรับภูมิทัศน์หนอง 
ตี๋เหล็ก (บ้านค้อหมู่ 1) ให้เป็นสวนสาธารณะ แหล่งพักผ่อนของชุมชน   
 
ปิดประชุม 12.00 น. 
 
ลงชื่อ        ลงชื่อ 
      (นางสาวโฉมสอางค์  ไชยยงค์)           (นายสุภวัฒน์ โสวรรณี)  
       นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
        ผู้จดรายงานการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 1 
      
 
ลงชื่อ   
             (ผศ.พรทิพย์ ไววุฒิ)                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 2 
       ผู้ช่วยอธิการบีฝ่ายบริการวิชาการ  
 


