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แนวทางการบริหารโครงการ 

 
 

1. หลักการและวัตถุประสงค์ 
ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ด าเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้
ประเทศ) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยใน
พ้ืนที่เป็นหน่วยบูรณาการโครงการ (System Integrator) การจ้างงาน การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความ
ครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน และการจัดท าข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน 
(Community Big Data) โดยมีแนวทางการบริหารโครงการ ดังนี้ 

1) การด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปด าเนินการในพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบ ให้ด าเนินการโครงการในรูปแบบการบริการวิชาการ 

2) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้
ประเทศ) ระดับภูมิภาค (Regional System Integrator)  จ านวน 9 เครือข่าย ประกอบด้วย ประธาน
เครือข่ายอุดมศึกษา เป็นประธาน หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. จังหวัดต่างๆ ภายในเครือข่าย 
เป็นกรรมการ และหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. จังหวัดที่เป็นประธานเครือข่ายอุดมศึกษา                  
เป็นกรรมการและเลขานุการ เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานภาพรวมโครงการฯ ระหว่างจังหวัด และมหาวิทยาลัย
ที่ดูแลต าบลในจังหวัด วิเคราะห์ภาพรวมของการด าเนินการโครงการฯ ในจังหวัด และก ากับ ติดตาม และ
รายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ ในภาพรวมของจังหวัด  

3) ขอให้สถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบการด าเนินการรายต าบล (System Integrator) 
ด าเนินการดังนี้ 

3.1) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในระดับนโยบาย ซึ่งควรเป็นผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย 
3.2) จัดท าโครงสร้างการบริหารระบบงานส าหรับด าเนินงานโครงการที่แสดงให้เห็นความ

เชื่อมโยงและความรับผิดชอบ ตั้งแต่ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ (คณะ ศูนย์ หน่วยต่างๆ) และควรมีหน่วย
บริหารจัดการโครงการที่มีความเชี่ยวชาญในการท างานกับชุมชนในพ้ืนที่ด้วย 

3.3) แต่งตั้งคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย (System Integrator) เพ่ือด าเนินการก ากับ
ดูแล ติดตาม ประเมินผลโครงการและบูรณาการการด าเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

4) แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของ
แต่ละมหาวิทยาลัย เพ่ือท าหน้าที่ดูแลการจัดท าฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชนรายต าบล (Community Big 
Data) 

ส่วนที่ 1  
แนวทางการบริหารโครงการ 
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2. แนวทางการบริหารโครงการ 
แบ่งการด าเนินงานเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

- การจ้างงาน (20 อัตรา ต่อ 1 ต าบล รวมทั้งสิ้น 60,000 อัตรา)  
- การด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปด าเนินการในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
- การบริหารจัดการโครงการ 

2.1 การจ้างงาน (20 อัตรา ต่อ 1 ต าบล รวมทั้งสิ้น 60,000 อัตรา)  
การจ้างงาน อัตรา/ต าบล 

1. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) จากข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของ 
โครงการพัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย)  

- นักศึกษา 2 อัตรา 
- บัณฑิตจบใหม่ 1 อัตรา 

2. การเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของ  
COVID-19 และโรคระบาดใหม่ (ร่วมกับ ศบค.) 

- บัณฑิตจบใหม่ 1 อัตรา 
- ประชาชน 2 อัตรา 

3. การจัดท าข้อมูลราชการในพ้ืนที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitalizing 
Government Data) (ร่วมกับ ส านักงาน ก.พ.ร.) 

- บัณฑิตจบใหม่ 2 อัตรา 
 

4. การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอ่ืนๆ) 
การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน า   
องค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยดี้านต่างๆ) และการ
ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่
ชุมชน) ให้แก่ชุมชน ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปด าเนินการในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

- นักศึกษา 2 อัตรา 
- บัณฑิตจบใหม่ 2 อัตรา 
- ประชาชน 1 อัตรา 

5. การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

- นักศึกษา 1 อัตรา 
- บัณฑิตจบใหม่ 2 อัตรา 
- ประชาชน 1 อัตรา 

6. การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

- บัณฑิตจบใหม่ 2 อัตรา 
- ประชาชน 1 อัตรา 

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ สามารถมอบหมายให้ผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานในรายการ                
  ที่ 1 – 6 ร่วมกันได้ ขึ้นอยู่กับภาระงานและความเร่งด่วนในระยะเวลานั้นๆ 

ทั้งนี้ ส าหรับหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สถาบันอุดมศึกษา
สามารถก าหนดแนวทางการบริหารจัดการได้ตามความเหมาะสมและตามบริบทของพ้ืนที่  โดยอิงตาม
คุณสมบัติเบื้องต้นที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก าหนด 
(รายละเอียดตามประกาศกระทรวงฯ ดังภาคผนวก) 
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2.2 การด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมท่ีจะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ                    
ประเภทกิจกรรมที่จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ (800,000 บาท ต่อต าบล) 
1) การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอ่ืนๆ)  
2) การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) 
3) การน าองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ)  
4) การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน)  

2.3 การบริหารจัดการโครงการ 
การด าเนินการโครงการฯ มีรูปแบบการบริหารจัดการแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่  
2.3.1 ระดับประเทศ National System Integrator (ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)  
- บริหารจัดการด าเนินงานในภาพรวม 
- ก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ 
- ประเมินผลโครงการในภาพรวม 
- จัดท า Community Big Data 

2.3.2 ระดับภูมิภาค Regional System Integrator (สถาบันอุดมศึกษาแม่ข่าย เครือข่าย
อุดมศึกษา 9 เครือข่าย)  

- บริหารจัดการด าเนินงานในเครือข่าย 
- ก ากับ ติดตามการด าเนินงานในเครือข่ายให้เป็นไปตามเป้าประสงค ์
- ประเมินผลโครงการในภาพเครือข่าย 
- จัดท า Community Big Data ระดับเครือข่าย  

2.3.3 ระดับสถาบัน System Integrator (สถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบการด าเนินการราย
ต าบล)        

- ด าเนินกิจกรรมเพ่ือตอบสนองเป้าประสงค์ 
- เชื่อมประสานการด าเนินงานในพ้ืนที่กับหน่วยงานอื่นๆ 
- ก ากับ ดูแลการจ้างงานให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ 
- จัดท ารายงานและอ่ืนๆ ตามข้อก าหนด RSI และ NSI 
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3. การด าเนินโครงการ 
3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

3.1.1 ขั้นตอนการด าเนินโครงการ (ภาพใหญ่) 
ขั้นตอน สป.อว. (NSI) เครือข่าย (RSI) มหาวิทยาลัย (USI) 

 
 
 

เริ่มโครงการ 
และเบิกจ่าย
งบประมาณ 

งวดที่ 1 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
การรายงานผล
การปฏิบัติงาน
และการใช้จ่าย
งบประมาณ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

เสนอ ปอว. ลงนามในบันทึกข้อตกลง 

(MOU) และอนุมัตจิัดสรรงบประมาณ 

จัดสรรงบประมาณ งวดที่ 1  
(แบ่งจ่าย 50%) 

ครม. อนุมัตโิครงการ 

จัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) 
ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) 

9 เครือข่าย/76 สถาบัน 

งบประมาณค่าบรหิารจดัการของ 

RSI  

- งบประมาณคา่บริหารจัดการของ 
USI 
- งบประมาณด าเนินกิจกรรมราย
ต าบล 

รายไตรมาส 

รายงานผลการปฏิบัติงานและการ

ใช้จ่ายงบประมาณประจ าเดือน  

ใน 3 หมวด (การจ้างงาน กิจกรรม

รายต าบล การบริหารจัดการฯ) 

ผ่านระบบ Project Based 

Management (PBM) 

ภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป  
 

จัดท าสรุปผลการปฏิบัติงาน              

การใช้จ่ายเงิน ปัญหาและอุปสรรค  

ในภาพรวม (รายเดือน) ส่งส านักงาน

บริหารหนีส้าธารณะ  

ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป  

แม่ข่ายสามารถเข้าถึงการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าเดือน  
ของต าบลในเครือข่าย ผา่นระบบ               

Project Based Management (PBM) 

รายงานผลการปฏิบัติงานและ 

การใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรม

ของ RSI ประจ าเดือน ผ่านระบบ  

Project Based Management 

(PBM) ภายในวันที่ 2 ของเดือน

ถัดไป  

จัดท าสรุปผลการด าเนินงานและ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เสนอ 
สงป. และหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

 

รายเดือน 

จัดท ารายงานตามแผนบริหาร
ความเสีย่งการทุจรติ ส่ง ปปท. 

 
จัดท ารายงานเสนอคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาตดิตาม ตรวจสอบ 

การใช้เงินตาม พรก. 
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ขั้นตอน สป.อว. (NSI) เครือข่าย (RSI) มหาวิทยาลัย (USI) 
การรายงานผล
การประเมิน

ภาพรวมต าบล 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

งวดที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปิดโครงการ
และคืนเงิน
เหลือจ่าย 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาผลการด าเนินงานตาม MOU  
รอบ 6 เดือน และจดัท าสรปุผล 

การด าเนินงาน 

 เสนอหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

6 เดือน 

จัดสรรงบประมาณ งวดที่ 2  
(50%) 

 

งบประมาณค่าบรหิารจดัการของ 

RSI  
- งบประมาณคา่บริหารจัดการของ 
USI  
- งบประมาณด าเนินกิจกรรม 
รายต าบล 

พิจารณาและสรุปผลการด าเนินงาน                

และผลกระทบในภาพรวม 

เสนอ ครม. ปปท. สงป.  

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ปิดโครงการ  

รายงานผลตามตัวชี้วัดการประเมนิ

ภาพรวมต าบล (14 + 14 ตัวช้ีวัด        

16 เป้าหมาย) ผ่านระบบ Project 

Based Management (PBM) 

 

ประมวลตามตัวช้ีวัดการประเมิน

ภาพรวมต าบล  ผ่านระบบ Project 

Based Management  (PBM) 

 

ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล

การด าเนินงาน รอบ 6 เดือน ตาม 

MOU ผ่านระบบ Project Based 

Management (PBM) 

 

สรุปผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัด
การประเมินภาพรวมต าบล 

รายงานผลการบริหารจัดการของ 
RSI 

- รายงานผลการด าเนินงาน เมื่อ

สิ้นสุดโครงการ ตาม MOU ผา่น

ระบบ Project Based 

Management 

- รายงานสรุปผลโครงการและ

ผลกระทบรายต าบล 

 

รายงานผลการบริหารจัดการของ 
RSI 

 

รายไตรมาส 
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3.1.2 ขั้นตอนการด าเนินงานการจ้างงาน 
ขั้นตอน กระทรวงแรงงาน สป.อว. (NSI) เครือข่าย (RSI) มหาวิทยาลัย (USI) ผู้ถูกจ้างงาน 

 
 
 
 
การจ้างงาน 

                                
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

การตรวจรับงาน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การจ่ายค่าจ้าง 

     
 
 
 
 
 
 
 

- รับสมัคร คัดเลือก  

และน าส่งข้อมูลตาม

แบบฟอร์ม ส่งไปยัง 

สป.อว. ภายใน 15 

ม.ค. 64 (พร้อมทั้ง

ส าเนาให้เครือข่าย) 
* ควรมีการคัดเลือกตัว

ส ารอง กรณีผู้ถูกจ้างตัวจริง

ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ครบ

ตามสัญญา 
 

- จัดท าสัญญาจ้าง  

รับเข้าระบบ 

Labor Platform 
สรุปข้อมลูการจา้งงานส่ง

กระทรวงแรงงาน 

ผู้ถูกจ้างงาน
จัดท ารายงานผล
การด าเนินงาน
ประจ าเดือนส่ง
มหาวิทยาลยั 

ภายในเวลาที่ ม. 
ก าหนด 

สรุปผลการด าเนินงาน 

ส่ง สป.อว. (พร้อมส าเนา

ไปยังเครือข่าย) 

  

จ่ายค่าจ้างงานรายเดือน 
ค่าจ้างรายเดือน

เข้าบัญช ี

ผู้ถูกจ้างงาน 

ภายในวันสุดท้าย

ของเดือน 

สป.อว. จัดท ารายงานผล

การด าเนินงาน

ประจ าเดือน 

ในภาพรวมส่งหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 

ส าเนาข้อมลู 

การจ้างงาน 

ส าเนารายงานผลการ

ด าเนินงานประจ าเดือน 

จัดท าแบบฟอร์ม
รายงานและประเมินผล 
* ม. สามารถปรับเพิ่มเติมได้ 
 

โอนเงินค่าจ้างไปยัง ม.  

ก าหนดแนวทาง/วิธีการ 

การประเมินผล การตรวจ

รับงาน และการยกเลิก

สัญญา  
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ขั้นตอน กระทรวงแรงงาน สป.อว. (NSI) เครือข่าย (RSI) มหาวิทยาลัย (USI) ผู้ถูกจ้างงาน 

 
กรณี ลาออก
จากงานหรือ
ยกเลิกสัญญา 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
การออก

หนังสือรับรอง 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การฝึกอบรม 
(Training)  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ร่วมจัดท าหลักสูตรพัฒนาทักษะ 4 modules (Digital Literacy, English 
Competency, Financial Literacy, Social Literacy) 

ฝึกอบรมทักษะ
พ้ืนฐานและ
ทักษะส าคัญ

ต่างๆ 
*รายงานผลการ
ฝึกอบรมใน
แบบฟอร์ม
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานด้วย 

ออกหนังสือรับรอง
การปฏิบัติงานให้กับ

ผู้ถูกจ้างงาน 
* ผู้ถูกจ้างงานต้อง
ปฏิบัติงานต่อเนื่องและ
ผ่านการประเมินผล   
อย่างน้อย 6 เดือน 

ได้รับหนังสือ

รับรองการ

ปฏิบัติงาน 

 

แจ้ง ม. ล่วงหน้า 
อย่างน้อย 1 เดือน 

รับสมคัร คัดเลือก ท า

สัญญาจ้าง (ทดแทน) 

และน าส่งข้อมูลไปยัง 

กระทรวงแรงงาน 

 

รับเข้าระบบ  
Labor Platform 

ส าเนาการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลการจ้างงาน 

ส าเนาการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลการจ้างงาน 

มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาจ้างงานนักศึกษาเป็นรายภาคการศึกษา 

แต่ควรมีระยะเวลาการจ้างงานไม่ต่ ากว่า 6 เดือน 
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3.2 ระบบการเงิน 
การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการด าเนินการตามแผนงาน

หรือโครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  และหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว75 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 โดยให้มหาวิทยาลัยเปิดบัญชีเงินฝาก 
ชื่อบัญชี “ชื่อหน่วยงาน (โครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา COVID-19)” 

งบด าเนินการรายต าบล (800,000.-) ต้องไม่ใช่การลงทุน/การซื้อครุภัณฑ์/และกิจกรรมที่ไม่ชัดว่าเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน 
ตัวอย่างกิจกรรมที่สามารถใช้งบประมาณและไม่สามารถใช้งบประมาณ เช่น 

กิจกรรมที่สามารถใช้จ่ายงบประมาณ กิจกรรมที่ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณ 
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงในการลงพ้ืนที่ 
2. ค่าเดินทาง 
3. ค่าที่พัก 
4. ค่าวิทยากร 
5. ค่าวัสดุใช้สอย 
6. ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
7. ค่าจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
8. ค่าใช้ห้องปฏิบัติการ/โรงงานต้นแบบ 
9. ค่าท่ีปรึกษารายครั้ง/รายกิจกรรม 
10. ค่าใช้จ่ายในกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
นวัตกรรมสู่ชุมชน  

เป็นต้น 

1. ซื้อครุภัณฑ์ 
2. ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
3. ค่าจ้างบุคลากร (อยู่ในงบการจ้างงานแล้ว) 
4. ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ปฏิบัติงาน (เช่น 

ผู้บริหารโครงการ หัวหน้าโครงการ นักวิจัย ที่       
ปรึกษา เป็นต้น) 

5. ค่าธรรมเนียมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

หมายเหตุ : 1. หนังสือคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงิน ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร 1106/(คกง.) 325 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

 2. หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/31641 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 
3. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว75 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 

 4. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราช
ก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม              
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 

 5. อัตราค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 6. การจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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3.3 การติดตาม การประเมินผล และการรายงานผลการด าเนินงาน  
รอบระยะเวลา เครือข่าย (RSI) มหาวิทยาลัย (USI) 

รายเดือน 
 

1. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ 
- การบริหารจัดการของ Regional System 
Integrator (เครือข่าย) 

1. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ 

1.1 การจ้างงาน (รายต าบล) 
1.2 กิจกรรมที่เข้าไปด าเนินการในพื้นท่ี
ที่รับผิดชอบ (รายต าบล) 
1.3 การบริหารจัดการโครงการของ 
System Integrator (มหาวิทยาลัย) 

รายไตรมาส 
(3, 6, 9, ปิดโครงการ) 
 
 

1. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ 
- การบริหารจัดการของ Regional System 
Integrator (เครือข่าย) 
2. การประเมินภาพรวมต าบลในระดับ RSI  
(4 ตัวชี้วัด 16 เป้าหมาย) 

1. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ 

1.1 การจ้างงาน (รายต าบล) 
1.2 กิจกรรมที่เข้าไปด าเนินการในพื้นท่ี
ที่รับผิดชอบ (รายต าบล) 
1.3 การบริหารจัดการโครงการของ 
System Integrator (มหาวิทยาลัย) 

2. การประเมินภาพรวมต าบล (14 + 14
ตัวชี้วัด 16 เป้าหมาย) 

รอบ 6 เดือน  
(เพ่ือเบิกจ่าย
งบประมาณ งวดที่ 2) 

รายงานการประเมินผลการด าเนินงานตาม 
MOU รอบ 6 เดือน  

รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน 
ตาม MOU  

ปิดโครงการ 
(เพ่ือสรุปผลและปิด
โครงการ) 

1. รายงานการประเมินผลการด าเนินงานตาม 
MOU เมื่อสิ้นสุดโครงการ  
2. รายงานสรุปผลโครงการและผลกระทบใน
ภาพรวมภายใต้เครือข่ายรายต าบล  

1. รายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุด
โครงการ ตาม MOU  
2. รายงานสรุปผลโครงการและผลกระทบ              
รายต าบล 

หมายเหตุ 1. รายงานผ่านระบบ Project Based Management (PBM) (โดยจะเปิดระบบให้กรอกข้อมูล 5 วัน
สุดท้ายของทุกเดือน และจะปิดระบบในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป) 

2. มหาวิทยาลัย (USI) ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของต าบล โดยรายงานผ่านระบบ 
Project Based Management 

3. อว.ส่วนหน้า และเครือข่าย (RSI) ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของต าบลในภาพรวมพ้ืนที่
เครือข่าย โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายและมหาวิทยาลัยที่เข้ามาท างานต าบลในพ้ืนที่เครือข่าย 

4. สป.อว. (NSI) จะประมวลผลการด าเนินงานการบริหารจัดการของเครือข่าย (RSI) และมหาวิทยาลัย 
(USI) ผ่านระบบ Project Based Management (PBM) 
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4. ค าถามที่พบบ่อย (FAQs) 
1) Q : การด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปด าเนินการในพ้ืนที่                         

ที่รับผิดชอบ สามารถท าเป็นโครงการวิจัยได้หรือไม่ 
A : ไม่สามารถด าเนินงานในรูปแบบโครงการวิจัยได้ แต่ต้องเป็นการด าเนินการในลักษณะการ

บริการวิชาการ  
2)  Q : สามารถใช้งบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ได้หรือไม่ 

A : ไม่ได้ เนื่องจากเป็นไปตามมติ ครม. ที่ก าหนดหลักการไม่ให้ อว. น ากรอบวงเงินของ
โครงการฯ ไปด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  

3)  Q : มหาวิทยาลัยสามารถก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ การคัดเลือก และการประเมินผลงาน
ของผู้ถูกจ้างได้เองหรือไม่ 

A : มหาวิทยาลัยสามารถก าหนดแนวทางการบริหารจัดการได้ตามความเหมาะสมและตาม
บริบทของพ้ืนที่ โดยอิงตามคุณสมบัติเบื้องต้นที่ สป.อว. ก าหนด 

4)  Q : ผู้ที่เคยถูกจ้างในโครงการ อว. จ้างงาน ระยะที่ 1 และ 2 สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้หรือไม่ 
A : ผู้ที่เคยถูกจ้างสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ โดยจะต้องเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก

ใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
5)  Q : มหาวิทยาลัยสามารถจ้างงานประชาชน บัณฑิต และนักศึกษา ที่อยู่นอกพ้ืนที่ที่รับผิดชอบได้หรือไม่ 

A : มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการได้ตามความเหมาะสม แต่ขอให้ค านึงถึงศักยภาพของ
บุคคลในพื้นที่เป็นล าดับแรก 

6)  Q : มหาวิทยาลัยสามารถจ้างงานชาวต่างชาติได้หรือไม่ 
A : มหาวิทยาลัยไม่สามารถจ้างงานชาวต่างชาติได้ 
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5. แนวทางการด าเนินงานการจัดท าข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing 
Government Data) 

แนวทางการด าเนินงาน 
การจัดท าข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) 

ส าหรับมหาวิทยาลัย 
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แนวทางการด าเนินงาน 
การจัดท าข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) 

ส าหรับหน่วยงานผู้ใช้ 
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แนวทางการด าเนินงาน 
การจัดท าข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) 

ส าหรับผู้ถูกจ้างงาน 
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ภาคผนวก 
1. (ร่าง) ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

ด าเนินการการจ้างงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่
ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 

2. กฎ ระเบียบ มติ ครม. และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3. (ตัวอย่าง) ขอบเขตของงานและเงื่อนไขการจ้างงาน ข้อตกลงจ้าง และแบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้าง 
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(ร่าง)  
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการการจ้างงาน  
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ  

(มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 
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ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการการจา้งงาน 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 

ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ด าเนินโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล
แบบบูรณาการ เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ให้มีงานท าและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ชุมชน และเกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชน ดังนั้น เพ่ือให้การสนับสนุนการด าเนิน
โครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชัดเจน จึงก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการด าเนิน การจ้างงาน 
ดังต่อไปนี้ 

1. หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก 
1.1 นักศึกษา เป็นนักศึกษาหรือผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา 

จากสถาบันการศึกษาต่างๆ และมีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน ที่ว่างงาน และไม่ได้
รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอ่ืนของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้าง
งานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่ 

1.2 บัณฑิตจบใหม่ เป็นบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี และมีความรู้ ความสามารถ
ที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและ
ภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่ 

1.3 ประชาชน เป็นประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง ที่ว่างงาน และไม่ได้รับ
ค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอ่ืนของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงาน
จากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่  

1.4 มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
2. วิธีการด าเนินการ 

2.1 ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
จัดท าข้อตกลงกับหน่วยงานจ้างงาน ในการด าเนินการและผลที่คาดว่าจะได้รับ 

2.2 การด าเนินการของมหาวิทยาลัย 
(1) ประกาศคุณสมบัติ ภาระงาน และผลงานที่คาดว่าจะได้รับ ของผู้ที่จะได้รับการ

จ้างงาน และจัดตั้งกรรมการพิจารณาคัดเลือก 
(2) รับสมัครและคัดเลือกบุคลากรตามอัตราที่ได้รับจัดสรร โดยให้สอดคล้องกับ

ภาระงานที่จะมอบหมาย 
(3) จัดท าสัญญาจ้างระหว่างหน่วยงานและผู้ที่ได้รับการจ้างงาน 
(4) จัดท ารายละเอียดภาระหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการจ้างงาน 

 
 

/(5) เมื่อเริ่ม... 

-ร่าง- 
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 (5) เมื่อเริ่มต้นโครงการให้น าส่งข้อมูลการจ้างงานมายัง สป.อว. เพ่ือรวมรวมและ
สรุปส่งไปยังแพลตฟอร์มแรงงาน (Labor Platform) ของกระทรวงแรงงาน 
กรณี มีผู้ถูกจ้างงานลาออกหรือยกเลิกสัญญา มีการจัดจ้างทดแทนให้แจ้งไปยัง
กระทรวงแรงงาน โดยส าเนาข้อมูลมายัง สป.อว. ด้วย  

(6) ให้ค าปรึกษาแนะน าในการท างานของผู้ที่ได้รับการจ้างงานระหว่างปฏิบัติงาน 
(7) ก ากับ ติดตามและประเมินผลผู้ได้รับการจ้างงาน และเบิกจ่ายงบประมาณ

ค่าจา้งให้แก่ผู้ที่ได้รับการจ้างงานตามอัตราที่ก าหนด ดังนี้ 
(7.1) นักศึกษา ในอัตรา 5,000 บาท ต่อเดือน  
(7.2) บัณฑิตจบใหม่ ในอัตรา 15,000 บาท ต่อเดือน  
(7.3) ประชาชน ในอัตรา 9,000 บาท ต่อเดือน  

(8) จัดฝึกอบรม/กิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน รวมถึงทักษะด้าน Digital Literacy, 
English Competency, Financial Literacy, Social Literacy 

(9)  รายงานผลปฏิบัติงานแก่ สป.อว. รายเดือน รายไตรมาส และเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

กรณีการรับสมัคร การคัดเลือก การประเมินผล การตรวจรับงาน และเงื่อนไขอ่ืนๆ ในการ
จ้างงานการจัดท าข้อมูลราชการในพ้ืนที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitalizing Government Data) ของหน่วยงาน
ภาครัฐ ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานผู้ใช้ที่ประสงค์รับผู้ถูกจ้างงานไปปฏิบัติงาน 

2.3 การด าเนินการของผู้ที่ได้รับการจ้างงาน 
(1)  ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาจ้างและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
(2)  รายงานผลการปฏิบัติงานต่อสถาบันอุดมศึกษาทุกเดือน 
(3)  กรณี มีความประสงค์ลาออกขอให้แจ้งไปยังหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย ล่วงหน้า 

อย่างน้อย 1 เดือน 
3. ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังของโครงการ 

3.1 เกิดการจ้างงานตามภารกิจและตามกิจกรรมเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล 
ตามบริบทและความต้องการของต าบลนั้นๆ อย่างน้อยในพ้ืนที่ 3,000 ต าบล (ไม่น้อยกว่า 60,000 อัตรา) 

3.2 เกิดการพัฒนาและยกระดับทักษะการประกอบอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ 
นักศึกษา รวมถึงเกิดการถ่ายโอนองค์ความรู้และทักษะด้านการประกอบอาชีพไปสู่ต าบล 

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ ส านักงานบริหารโครงการ                 
ตามนโยบาย สป.อว. โทรศัพท์ 02-610-5330 และ 02-610-5331 

หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่         มกราคม 2564 เป็นต้นไป 

 

 

     (ศาสตราจารย์พิเศษ เอนก เหล่าธรรมทัศน์) 
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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กฎ ระเบียบ มติ ครม. และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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กฎ ระเบียบ มติ ครม. และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. หนังสือคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงิน ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร 1106/(คกง.) 325 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/31641 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563  
3. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว75 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 
4. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราช

ก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 

5. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 

6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 
 

 
Scan เพื่อ Download เอกสาร 
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(ตัวอย่าง)  
ขอบเขตของงานและเงื่อนไขการจ้างงาน ข้อตกลงจ้าง และ 

แบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้าง 
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- ตัวอย่าง - 
ขอบเขตของงานและเงื่อนไขการจ้างงาน 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 

1. ความเป็นมา 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม โดยส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมด าเนินโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่เป็นหน่วย
บูรณาการโครงการ (System Integrator) และจ้างนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไป จ านวน 
60,000 อัตรา เพ่ือร่วมพัฒนาพ้ืนที่ ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ตามปัญหา
และความต้องการของชุมชน  

2. วัตถุประสงค์ 
1)  เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่เป็น System Integrator  
2)  เพ่ือให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ให้มีงานท าและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชน  
3) เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพใหม่ในชุมชน  
4) เพ่ือให้เกิดการจัดท าข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) 

3. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 
3.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 

 (1)  คุณสมบัติทั่วไป 
1) มีสัญชาติไทย 
2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2)  ลักษณะที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการจ้าง 
1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือโรคที่

ต้องห้ามตามท่ีกฎ ก.พ. ก าหนด 
3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
7) เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า โดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 

9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัย  
10) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณรไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกการจ้างงาน ตามหนังสือ                        

กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5                  
ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 

(3)  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
1) ประชาชน เป็นที่อยู่ในพ้ืนที่ หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จาก

หน่วยงานอ่ืนของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่  
2) บัณฑิตจบใหม่ เป็นบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี และมีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อ

ภารกิจในการปฏิบัติงาน ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอ่ืนของภาครัฐและ
ภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่ 

3) นักศึกษา เป็นนักศึกษาหรือผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จาก
สถาบันการศึกษาต่างๆ และมีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน ที่ว่างงาน และไม่ได้รับ
ค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอ่ืนของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงาน
จากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่ 

4. ขอบเขตและลักษณะของงานที่จ้าง 
4.1  พื้นที่ด าเนินโครงการ จ านวน ต าบล ดังนี้ 

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ ต าบล 
    
    

4.2 ขอบเขตและลักษณะของงาน 
1. ..... 
2. ..... 
3.  ผู้ รับจ้ างจะต้องเข้ ารับการ พัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy, English Competency, 

Financial Literacy, Social Literacy  
ทั้งนี้ ผู้ว่างจ้างจะน าผลการเข้ารับการพัฒนาทักษะมาประกอบการตรวจรับงานจ้างด้วย 

ระบุขอบเขตและลักษณะของงานที่ต้องการให้ผู้ถูกจ้างปฏิบัติเป็นรายเดือนโดยละเอียด โดยต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจ้างงานในแต่ละประเภท (ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ก าหนด) 
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4.3 เงื่อนไขท่ัวไป  
1) ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ ของผู้ว่าจ้าง 
2) ถ้าผู้รับจ้างมีความประสงค์จะยกเลิกการจ้าง  

(1) ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ผู้ว่าจ้าง ไม่น้อยกว่า    วัน เว้นแต่ผู้ว่าจ้าง 
เห็นสมควรและได้อนุญาตให้ยกเลิกการจ้างได้  

(2) ในแต่ละเดือน ถ้าผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงานต่อเนื่องเกิน วัน ผู้ว่าจ้างจะทบทวนการจ้าง
ปฏิบัติงานและยกเลิกสัญญาจ้างหรือข้อตกลง 

3) ถ้าผู ้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการจ้างข้อหนึ่งข้อใด และเป็นเหตุให้งานราชการเสียหาย             
ผู้ว่าจ้าง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือผู้ควบคุม สามารถยกเลิกการจ้างได้หรือคิดค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับจ้าง
ตามความเป็นจริงหรือตามที่ผู้ว่าจ้าง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือผู้ควบคุมพิจารณา 

5. ระยะเวลาการจ้าง 

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564  

6. อัตราค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
6.1 อัตราค่าจ้าง 

1) นักศึกษา ในอัตรา 5,000 บาท ต่อเดือน  
2) บัณฑิตจบใหม่ ในอัตรา 15,000 บาท ต่อเดือน  
3) ประชาชน ในอัตรา 9,000 บาท ต่อเดือน 

6.2 การจ่ายเงิน 
ระบุวิธีและข้ันตอนการจ่ายเงินค่าจ้างโดยละเอียด  
ตัวอย่างเช่น “การจ่ายเงินค่าจ้างประจ าเดือน ก าหนดจ่ายเงินเป็นงวด ๆ งวดละหนึ่งเดือน ตามเดือน

แห่งปีปฏิทิน โดยจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท างานที่รับจ้างตามข้อก าหนดในสัญญาและคณะกรรมการผู้ตรวจรับ
พัสดุได้ตรวจรับมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว” 

7. รายละเอียดการส่งมอบ 
7.1 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ผู้ว่าจ้างหรือ          

ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้างก าหนด 
7.2 ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564 ณ พ้ืนที่

ต าบลของจังหวัดที่ตนปฏิบัติงาน 
7.3 ผู้รับจ้างต้องรายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบจากผู้ว่าจ้าง จ านวน      ชุด พร้อมหลักฐาน

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประกอบการตรวจรับ 

8. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
ระบุหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก (ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ก าหนด) 
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9.  เงื่อนไขอ่ืน ๆ  
ในระหว่างปฏิบัติงาน ถ้าผู้รับจ้างได้กระท าการใดๆ อันเป็นการละเมิดต่อบุคคล หรือทรัพย์สินของผู้อ่ืน 

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในบรรดาความเสียหายที่ได้กระท าขึ้นนั้นด้วยตนเอง 
ทั้งนี้ การจ้างด าเนินงานครั้งนี้ ไม่ถือเป็นการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการและไม่ถือเป็นการจ้างแรงงาน          

ที่ผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างจะมีนิติสัมพันธ์ในฐานะ “นายจ้าง....ลูกจ้าง”ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมรายละเอียดได้ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 59 - 
 

ธันวาคม 2563 

- ตัวอย่าง - 
 ข้อตกลงจ้าง 

เลขที่    
 

ข้อตกลงฉบับนี้ท ำข้ึน ณ         
  เมื่อวันที่       (ลงวันที่ท ำสัญญำ) ระหว่ำง  (หน่วยงำน)    
โดย (ผู้มีอ ำนำจ)    ต ำแหน่ง       
ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้ เรียกว่ำ “ผู้ว่ำจ้ำง” ฝ่ำยหนึ่ง กับ        
อยู่บ้ำนเลขท่ี  หมู่ที ่  ต ำบล/แขวง  อ ำเภอ/เขต     
จังหวัด  ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่ำ “ผู้รับจ้ำง” อีกฝ่ำยหนึ่ง ทั้งสองฝ่ำยได้ตกลงกัน 
มีข้อควำมดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อตกลงนี้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  เป็นต้นไป 
ข้อ 2 ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ้ำง และผู้รับจ้ำงตกลงรับจ้ำงปฏิบัติงำน ณ      

    ตั้งแต่เดือน   ถึงเดือน     

รวม   เดือน ตำมรำยละเอียดและเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลง  

ข้อ 3 เอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงจ้ำงดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงจ้ำงนี้ 
3.1 ผนวก 1 ขอบเขตของงำนและเง่ือนไขกำรจ้ำง จ ำนวน  หน้ำ 
3.2 ผนวก 2 ใบเสนอรำคำและอ่ืน ๆ จ ำนวน  หน้ำ 

ควำมใดในเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงจ้ำงที่ขัดแย้งกับข้อควำมในข้อตกลงจ้ำงนี้ ให้ใช้ข้อควำม  
ในข้อตกลงจ้ำงนี้บังคับ และในกรณีที่เอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงจ้ำงขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำม  
ค ำวินิจฉัยของผู้ว่ำจ้ำง ทั้งนี้ โดยผู้รับจ้ำงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยหรือค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น 

ข้อ 4 ผู้รับจ้ำงต้องมำปฏิบัติงำนตำมสัญญำด้วยตนเอง โดยต้องมำบันทึกเวลำที่มำรับจ้ำงในแต่ละวัน 
และเวลำกลับเมื่อท ำงำนจ้ำงในวันนั้นๆ เสร็จสิ้นด้วยตนเองทุกครั้ง ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถมำปฏิบัติงำน
ด้วยตนเองได้ในวันใด ผู้รับจ้ำงจะจัดให้มีบุคคลอ่ืนมำท ำงำนแทนในวันนั้นๆไม่ได้ เนื่องจำกงำนของผู้รับจ้ำง 
เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถเป็นกำรเฉพำะตัว และจะต้องไม่เอำงำนทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด  
แห่งสัญญำนี้ไปจ้ำงช่วงอีกต่อหนึ่ง 

ข้อ 5 ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ่ำยค่ำจ้ำง และผู้รับจ้ำงตกลงรับค่ำจ้ำง ตั้งแต่เดือน       
ถึงเดือน    รวม  เดือน ในอัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ    บำท 
(   ) เป็นเงิน   บำท (     ) ซึ่ง
ได้รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงด้วยแล้ว และจะจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนครบระยะเวลำในแต่ละเดือน โดยผู้รับ
จ้ำงจะต้องส่งมอบงำนประจ ำเดือนทุกวันสุดท้ำยของเดือนตำมปีปฏิทิน (กรณีตรงกับวันหยุดรำชกำรให้ส่งมอบ
งำนในวันท ำกำรถัดไป) ยกเว้นเดือนกันยำยนให้ส่งมอบงำนในวันท ำกำรสุดท้ำยของเดือน และคณะกรรมกำรตรวจรับ
พัสดุหรือผู้แทนของผู้ว่ำจ้ำงได้ตรวจรับมอบงำนจ้ำงดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว 

หำกเดือนแรกและเดือนสุดท้ำยมีกำรปฏิบัติงำนไม่เต็มเดือนปฏิทิน ให้คิดค่ำจ้ำงเหมำเป็นรำยวัน
เฉพำะวันที่ปฏิบัติงำน ในอัตรำวันละบำท (   )  

/ข้อ 6... 
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ข้อ 6 ในระหว่ำงที่ผู้รับจ้ำงปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงจ้ำงนี้ หำกผู้ว่ำจ้ำงเห็นว่ำผู้รับจ้ำงไม่มำท ำงำน  
ที่จ้ำงตำมสัญญำ ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิหักค่ำจ้ำงเหมำรำยเดือนของเดือนนั้นๆ เป็นรำยวัน วันละ  บำท  
(   ) ตำมจ ำนวนวันที่ขำดงำน และหำกเดือนใดมีกำรขำดงำนดังกล่ำวเกินกว่ำ 3 วันท ำ
กำร โดยไม่มีเหตุอันสมควรและไม่ได้บอกกล่ำวล่วงหน้ำ ให้ถือว่ำผู้รับจ้ำงผิดข้อตกลงจ้ำง ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิบอก
เลิกข้อตกลงจ้ำงได้ทันที และควำมเสียหำยใดอันจะเกิดขึ้นเนื่องมำจำกผู้รับจ้ำงผิดข้อตกลงจ้ำง ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ
เรียกร้องค่ำเสียหำยได้ 

ข้อ 7 ผู้รับจ้ำงมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงจ้ำงได้ โดยต้องท ำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ว่ำจ้ำงทรำบล่วงหน้ำ
อย่ำงน้อย 10 วันท ำกำร หำกผู้รับจ้ำงมิได้แจ้งให้ผู้ว่ำจ้ำงทรำบภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ  
คิดค่ำปรับ ในอัตรำร้อยละ 0.10 ของค่ำจ้ำงทั้งหมด (แต่จะต้องไม่ต่ ำกว่ำวันละ 100 บำท) นับตั้งแต่วันที่ 
ผู้ว่ำจ้ำงได้รับหนังสือแจ้งบอกเลิกข้อตกลงจ้ำง จนถึงวันครบก ำหนด 10 วันท ำกำร 

ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลงจ้ำง ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงจ้ำงทันที หำกผู้ว่ำจ้ำง
มิได้ใช้สิทธิบอกเลิกข้อตกลงจ้ำง ผู้รับจ้ำงยินยอมให้ผู้ว่ำจ้ำงระงับกำรจ่ำยค่ำจ้ำงทั้งหมดหรือบำงส่วนตำมที่ผู้ว่ำจ้ำง
เห็นสมควร และผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิคิดค่ำปรับผู้รับจ้ำงเป็นรำยวันในอัตรำร้อยละ 0.10 ของค่ำจ้ำงทั้งหมด (แต่จะต้องไม่
ต่ ำกว่ำวันละ 100 บำท) นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้ำงผิดเงื่อนไขข้อตกลงจ้ำง จนถึงวันที่ผู้รับจ้ำงได้ด ำเนินกำรตำม
ข้อตกลงจ้ำงหรือจนถึงวันที่ผู้ว่ำจ้ำงได้บอกเลิกข้อตกลงจ้ำง ตลอดจนค่ำเสียหำยอ่ืนๆ (ถ้ำหำกมี) ด้วย 

ข้อ 9 ในกรณีที่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงจ้ำงนี้ ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติงำนตำม 
ค ำวินิจฉัยของผู้ว่ำจ้ำง 

ข้อ 10 กำรว่ำจ้ำงตำมบันทึกข้อตกลงนี้ ไม่ท ำให้พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร หรือผู้ รับจ้ำงมีฐำนะเป็น
ลูกจ้ำงของทำงรำชกำร หรือมีควำมสัมพันธ์ในฐำนะเป็นลูกจ้ำงตำมกฎหมำยแรงงำนหรือกฎหมำยว่ำด้วย
ประกันสังคม 

 
ข้อตกลงจ้ำงนี้ท ำขึ้นสองฉบับ มีข้อควำมถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ำยได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในข้อตกลง

โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำนและต่ำงยึดถือไว้ฝ่ำยละฉบับ 
 

(ลงชื่อ)............................................................ผู้ว่ำจ้ำง 
 (…………………………………………………..) 
 

(ลงชื่อ)............................................................ผู้รับจ้ำง 
 (…………………………………………………..) 
 

(ลงชื่อ)............................................................พยำน 
 (…………………………………………………..) 
 

(ลงชื่อ)............................................................พยำน 
 (…………………………………………………..) 
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แบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้างงาน 

เดือน..........................  

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 

มหาวิทยาลัย ........................................................................ 

ต าบล ....................................................................................  

รายงาน ณ วันที่ ............... เดอืน ..................... พ.ศ. .................. 

1. ชื่อ – สกุล ................................................................................ 

2. ผลการปฏิบัติงาน 

ล าดับ 
ผลการปฏิบัติงาน 

หมายเหตุ 
รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ต่ ากว่า
แผน 

ตาม
แผน 

สูงกว่า
แผน 

      
      
      
      
      

 
3. การฝึกอบรมทักษะต่างๆ 
............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................  

4. สิ่งที่ได้เรียนรู้ 
............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

5. แผนปฏิบัติงานต่อไป 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................   

ขอรับรองว่าได้ปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นในเดือน ....................... พ.ศ. ............ จริงทุกประการ 

 

 
 

 

ลงชื่อ.................................................. 

 (.........................................................) 

                 ผู้รับจ้าง 

วันที่ .................................................. 

 

 

ลงชื่อ.................................................. 

  (.........................................................) 

         ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน  

วันที่ .................................................. 
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ส่วนที่ 2 
การประเมินศักยภาพต าบล 
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เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถขับเคลื่อนปฏิบัติการร่วมกับองค์กรหลักในต าบลได้ตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 
และเกิดประโยชน์ที่การสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการแก้ปัญหาความยากจนในต าบลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
เป็นการระดมพลังของหน่วยที่มีศักยภาพ 2 หน่วย คือ ต าบล และมหาวิทยาลัย โดยมีการก าหนดเป้าหมาย
การท างานร่วมมือกันที่ชัดเจน จึงได้จัดท าแนวทางการด าเนินการนี้ขึ้น ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 การประเมินศักยภาพต าบล  
ส่วนที่ 2 การออกแบบการด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนตามหลักเป้าหมายต าบลใน

การเอา ชนะความยากจน ของศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ วะสี ที่ก าหนดเป้าหมายไว้ 16 ประการ 
ส่วนที่ 3 การประเมินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการและ

ตัวชี้วัด 
ส่วนที่ 4 การพัฒนากลไกการท างานร่วมมือกันระหว่างต าบลและมหาวิทยาลัย  

 
1. การประเมินศักยภาพต าบล  

มีองค์ประกอบของการประเมิน 2 ชุด คือ การประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพการบริหาร
จัดการที่ดี และการประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพของโครงการพัฒนาต าบล โดย 

ชุดที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพการบริหารจัดการที่ดี  
ด้วยการน าขององค์กรหลักในพ้ืนที่ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับท้องที่ 

หน่วยงานรัฐในพ้ืนที่ และองค์กรภาคประชาชน โดยการประเมิน อย่างน้อย 6 องค์ประกอบ คือ  
(1) มีข้อมูลพ้ืนฐานครอบคลุมทุกด้านที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตประชาชนในพ้ืนที่ เช่น ข้อมูล

ด้านโครงสร้างทางประชากรรวมทั้งระดับการศึกษาและทักษะอาชีพ ข้อมูลด้านรายได้และเศรษฐกิจรวมทั้ง
อาชีพของคนในต าบล ข้อมูลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการจัดการของต าบล ข้อมูลทุนมนุษย์ของต าบล 
(คนดี คนเก่ง คนส าคัญ) ข้อมูลสภาพปัญหาของต าบล การสื่อสาร การมีส่วนร่วม เป็นต้น  

(2) สามารถใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ประชากรกลุ่มเป้าหมายของปัญหาความยากจน หรือ 
ความยากล าบาก เช่น ครัวเรือนยากจน ครัวเรือนเสี่ยงต่อความยากจน ครัวเรือนที่มีประชากรกลุ่มเปราะบาง 
หรือปัจจัยเหตุของความยากจน ตลอดจนครัวเรือนที่อาจมีปัญหาหากเกิดภัยพิบัติหรือโรคระบาด เป็นต้น  

(3) มีข้อมูลปฏิบัติการที่ได้ผลดีของผู้ปฏิบัติการหลักในพ้ืนที่ (Key Actors) ที่เป็นงานหรือ
บริการที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากจนทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน 
ภาคเอกชน หน่วยงานรัฐทั้งในพ้ืนที ่(กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ สถาบันการเงินชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ วิสาหกิจ
ชุมชน และอ่ืนๆ) และนอกพ้ืนที่ (หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชนที่มีงานในพ้ืนที่)  

ส่วนที่ 2  
การประเมินศักยภาพต าบล 
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(4) มีแผนพัฒนาต าบลที่มีเป้าหมายชัดเจนในการแก้ปัญหาความยากจนและปัจจัยสาเหตุใน
ระดับหมู่บ้านหรือชุมชน  

(5) มีการจัดบริการสาธารณะที่สนับสนุนการแก้ปัญหาความยากจนแบบก าหนดเป้าหมาย
ชัดเจนของหน่วยงาน องค์กร ในต าบล  

(6) มีการท างานหรือโครงการพัฒนาต าบลที่ด าเนินการร่วมมือกับภาคเอกชน หน่วยงาน 
องค์กรภาครัฐจากกระทรวงต่างๆ องค์กรร่วมพัฒนาเอกชน รวมทั้งมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน การศึกษา  

เป็นต้น     
ชุดที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพของโครงการพัฒนาต าบล  
 1. เน้นการประเมินผลกระทบของโครงการพัฒนาต าบล ต่อประชากรกลุ่มเป้าหมายของการ

แก้ปัญหาความยากจนโดยตรง และต่อกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชนที่มีงาน กิจกรรม บริการที่ตอบสนองต่อ
การแก้ปัญหาความยากจน ทั้งที่เป็นการจัดบริการสาธารณะ เป็นไปตามแผนการแก้ปัญหา และแผนการ
พัฒนาต าบล รวมทั้งโครงการพัฒนาที่ด าเนินการร่วมกับองค์กร หน่วยงานอ่ืน ส่วนนี้ด าเนินการวิเคราะห์
เทียบเคียงกับหลักเป้าหมายต าบลในการเอาชนะความยากจน ของ ศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ วะสี                      
16 ประการ  

ตารางที่ 1 เป้าหมายต าบลในการเอาชนะความยากจน ของ ศาสตราจารย์  นพ.ประเวศ วะสี 16 ประการ 
พร้อมค าอธิบาย 

ที ่ เป้าหมาย ค าอธิบาย 
1 องค์กรชุมชน ต าบล มีสมรรถนะใน

การจัดการสูง 
อปท. กลุ่มสังคม องค์กรชุมชน หน่วยงานรัฐและเอกชน 
สามารถท าแผนพัฒนาชุมชน พัฒนาต าบล อย่างบูรณาการ 
และคนทั้งต าบลร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่ความส าเร็จ 

2 การจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็น
ธรรม 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ที่ดิน งบประมาณ และรายได้อ่ืนๆ 
เป็นต้น ได้รับการจัดสรรอย่างเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า 
และเกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่สังคม 

3 ความสามารถวิเคราะห์ รายรับ - 
รายจ่าย 

ราษฎรในพ้ืนที่ปรับตัวให้เศรษฐกิจเป็นบวก มีสถาบันการเงิน
ของชุมชนที่จัดการโดยชุมชน เป็นธนาคารชุมชนโดยชุมชน
และเพ่ือชุมชน 

4 สัมมาชีพเต็มพ้ืนที่ ทุกคนในต าบลมีอาชีพ มีรายได้ มีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้ ไม่
เบียดเบียนตนเอง ผู้อ่ืน สิ่งแวดล้อม 

5 เกษตรพอเพียง ท าเกษตรทฤษฎีใหม่ ผลิตอาหารเพื่อบริโภคอย่างพอเพียง  
6 สระน้ าประจ าครอบครัว มีสระน้ าชุมชนหรือแหล่งน้ า ท าให้มีน้ าใช้ตลอดปี เพื่อการ

ด ารงชีพและการท าการเกษตร (ปลูกผัก/เลี้ยงปลา ฯลฯ)  
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ที ่ เป้าหมาย ค าอธิบาย 
7 การจัดการวิสาหกิจชุมชน มีการประกอบการของชุมชน เช่น สามารถแปรรูปอาหาร มี

อุตสาหกรรมชุมชน ท่องเที่ยวชุมชน เป็นต้น เกิดการพึ่งพา
ตนเองและเศรษฐกิจของชุมชนเข้มแข็ง 

8 การฝึกอบรมทักษะอาชีพ 
 

มีการฝึกอบรมตามความถนัดและความชอบ เช่น ช่าง เกษตร 
ค้าขาย เทคโนโลยีสื่อสาร วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพ่ือลด
ต้นทุนและสร้างมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น 

9 การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน มีการจัดการด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน เช่น       
ภูมิทัศน์สวยงาม คมนาคมสะดวกและปลอดภัย ปราศจาก
มลพิษ มีการจัดการขยะ ป่าไม้เพ่ิมขึ้น สามารถผลิตพลังงาน
ทางเลือกให้พอใช้หรือเหลือใช้ 

10 ต าบลปลอดภัย 
 

ต าบลไม่มีการฆ่า ข่มขืน จี้ปล้น หรือมีระบบป้องกันอุบัติเหตุ
ทั้งทางบกและทางน้ า รวมทั้งระบบการปกป้องดูแลกรณีท่ี
เกิดเหตุโดยหน่วยกู้ภัยที่มีความเชี่ยวชาญ 

11 การพัฒนาคุณภาพกลุ่มเปราะบาง
อย่างทั่วถึง 

มีระบบการจัดการ การดูแล และการพัฒนาศักยภาพ ให้กลุ่ม
เปราะบางทุกคนในต าบล อันได้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงวัย คน
พิการ เด็กก าพร้า 

12 ระบบสุขภาพต าบล มีระบบสุขภาพต าบลที่มีคุณภาพสูง ดูแลทุกคนในต าบล
ประดุจญาติ เช่น มีศูนย์การแพทย์แผนไทย ศูนย์พยาบาล
ชุมชน เป็นต้น  

13 ศูนยก์ารเรียนรู้ต าบล 
 

มีศูนย์การเรียนรู้ 5 ประเภท คือ ห้องสมุดต าบล พิพิธภัณฑ์
ต าบล ศูนย์ศิลปะ ศูนย์กีฬา และศูนย์เรียนรู้พิเศษ หรือระบบ
การประชุม กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้ 
ประสบการณ์ซึ่งกันและกันอย่างสม่ าเสมอ 

14 ระบบความยุติธรรมชุมชน ชุมชนสามารถไกล่เกลี่ยความขัดแย้งด้วยสันติวิธี มีการพัฒนา
ระบบความยุติธรรมแบบมีส่วนร่วม ทุกคนในชุมชนได้รับ
ความยุติธรรม 

15 ระบบสื่อสารชุมชน มีระบบการสื่อสารที่ ถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึงทั้งต าบล และ
สามารถสื่อสารกับภายนอกได้ทุกช่องทางรวมถึงสื่อดิจิทัล 

16 ต าบลท าความดี 
 

ท าสิ่งทีถู่กต้อง ดีงาม การช่วยเหลือผู้อื่น การดูแลผู้สูงอายุ 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทะนุบ ารุงวัฒนธรรม การปฏิบัติธรรม มี
วัดและศูนย์ปฏิบัติธรรม 
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2. การประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพโครงการพัฒนาต าบล อาจประกอบด้วย   
(1) การวิเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการโครงการ เช่น เป้าหมายการแก้ปัญหาความ

ยากจนของชุมชน ประชากรกลุ่มเป้าหมายและความครอบคลุม งานและกิจกรรมในการแก้ปัญหา เทคโนโลยีที่
ใช้ การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน องค์กรชุมชน กลุ่มทางสังคม หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา 
มูลนิธิ องค์กรภาคประชาชน บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานหรือกลุ่มองค์กรที่รับผิดชอบหลักและที่ร่วม
ปฏิบัติการ ผลปฏิบัติการและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน เป็นต้น  

(2) การวิเคราะห์ความต้องการการเพ่ิมทักษะเพ่ือการแก้ปัญหาความยากจนทั้งทางตรง
และทางอ้อม ส าหรับก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ ทั้งทักษะการอาชีพต่างๆ และทักษะการบริหารจัดการ 
เช่น การพัฒนาสินค้าและบริการ การตลาด การเงินและการคลัง การพัฒนาเทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ การท่องเที่ยว การอนุรักษ์รูปแบบต่างๆ เป็นต้น  

3. แนวทางการประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพการพัฒนาต าบล โดยด าเนินการวิเคราะห์
เทียบเคียงกับหลักเป้าหมายต าบลในการเอาชนะความยากจน ของ ศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ วะสี 16 
ประการ ซึ่งต้องมีการพัฒนาเครื่องมือการประเมินตามองค์ประกอบรวมทั้งขั้นตอนและกระบวนการประเมินที่
เหมาะสม เพ่ือใช้เป็นฐานของการออกแบบงาน กิจกรรม และบริการ ในการแก้ปัญหาความยากจนร่วมกันกับ
มหาวิทยาลัย และ ใช้ในการจัดกลุ่มศักยภาพของต าบล เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มต าบลที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ประเมินจากการบรรลุเป้าหมายตั้งแต่ 14-16 
เป้าหมาย (มีความพร้อมในการวัดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมได้ในปีที่ 1-2) โดยเมื่อสิ้นสุดการด าเนิน
โครงการควรมีจ านวนต าบลที่ยั่งยืน อย่างน้อยร้อยละ 25 ของจ านวนต าบลเป้าหมาย 

กลุ่มต าบลที่ยกระดับสู่ความพอเพียง ประเมินจากการบรรลุเป้าหมายตั้งแต่ 11-13 
เป้าหมาย (มีความพร้อมในการวัดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมได้ในปีที่ 2-3) โดยเมื่อสิ้นสุดการด าเนิน
โครงการควรมีจ านวนต าบลยกระดับสู่ความพอเพียง อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ านวนต าบลเป้าหมาย 

กลุ่มต าบลที่อยู่รอดจากความยากล าบาก ประเมินจากการบรรลุเป้าหมายตั้งแต่  8-10 
เป้าหมาย (มีความพร้อมในการยกระดับเป็นต าบลไปสู่ความพอเพียงได้ใน ปีที่ 3-5) โดยเมื่อสิ้นสุดการด าเนิน
โครงการควรมีจ านวนต าบลยกระดับให้รอดจากความยากล าบาก อย่างน้อยร้อยละ 25 ของจ านวนต าบล
เป้าหมาย 

4. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากโครงการในภาพรวม ดังนี้  
4.1 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในรอบ 1-3 เดือน 

1) ได้ข้อมูลจากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการพัฒนาต าบลแบบบูรณาการของ
กระทรวงมหาดไทย มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เบื้องต้น ได้ข้อมูลส าหรับการจัดท าแนว
ทางการเฝ้าระวังและจัดท าข้อมูลสาธารณสุข ตามมาตรการป้องกัน COVID-19 รายต าบล ข้อมูลรายได้ใน
ชุมชน ข้อมูลอาชีพในชุมชน ข้อมูลสภาพทรัพยากรในพ้ืนที่ ข้อมูลระดับการศึกษาและทักษะของคนในชุมชน 
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสาธารณูปโภค ในชุมชน ข้อมูลสิ่งแวดล้อม และข้อมูลปัญหาระดับชุมชน ส าหรับการจัดท า
ข้อมูลขนาดใหญ่ชุมชน (Community Big Data) และแนวทางการจัดท าข้อมูลราชการเป็นอิเล็กทรอนิกส์ 
(Digitalizing government data) 
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2) ได้ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการน าไปใช้ในการด าเนินการจัดท าหลักสูตรในการพัฒนา
และด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการด าเนินการในด้านต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง              
อาชีพ ใหม่  (การยกระดับสิ นค้ า  OTOP/อาชีพ อ่ืนๆ )  การสร้ า งและพัฒนา  Creative Economy                    
(การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) และ
การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพ่ิมรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ที่ส่งผลต่อ              
การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของต าบล 

4.2 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในรอบ 1 ปี 
1) ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ชุมชน (Community Big Data) ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล 

(Data Analytics) ที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพ (Performance) และศักยภาพ (Potential) ของชุมชน และ
ระบบการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมและบริบทของชุมชน 

2) แนวทางการเฝ้าระวังและจัดท าข้อมูลสาธารณสุขตามมาตรการป้องกัน COVID-19 
รายต าบล  

3) ข้อมูลภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นดิจิทัล (Digital Government 
Data) และกระบวนการน า Digitalized data ที่จัดท าข้ึนมาใช้ประโยชน์ 

4) เกิดการยกระดับสินค้า การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอ่ืนๆ) การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน า                  
องค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพ่ิมรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ที่ส่งผลต่อการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของ
ต าบลตามโจทย์และความต้องการรายต าบล 

5) ภายในเวลา 1 ปี ร้อยละ 25 ของต าบลเป้าหมายเป็นต าบลพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
(Sustainable Community) (750 ต าบล) (มีความพร้อมในการวัดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมได้ในปีที่ 1-2) 
ร้อยละ 50 ของต าบลเป้าหมายสามารถยกระดับเป็นต าบลไปสู่ความพอเพียง (Sufficient Community) (1,500 
ต าบล) (มีความพร้อมในการวัดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมได้ในปีที่ 2 -3) และร้อยละ 25 ของต าบล
เป้าหมายที่อยู่รอดจากความยากล าบาก (Survived Community) (750 ต าบล)  (มีความพร้อมในการยกระดับ
เป็นต าบลไปสู่ความพอเพียงได้ใน ปีที่ 3-5) โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าไปเป็นพ่ีเลี้ยงหรือที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อ 

4.3 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในระยะกลางและระยะยาว (ปีที่ 2-5) 
4.3.1 กลุ่มต าบลเป้าหมายเป็นต าบลพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน (Sustainable 

Community) (750 ต าบล)  
1) ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ  

เกิดการสร้างรายได้เพ่ิมขึ้นจากเดิม ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
2) ผลลัพธ์เชิงสังคม 

เป็นพ้ืนที่ในการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่                     
เพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในต าบล และเป็นการฝึกงาน/ท างานของบัณฑิตและนักศึกษา 
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4.3.2 กลุ่มต าบลเป้าหมายสามารถยกระดับเป็นต าบลไปสู่ความพอเพียง (Sufficient 
Community) (1,500 ต าบล) 

1) ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ  
เกิดการสร้างรายได้เพ่ิมขึ้นจากเดิม ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  

2) ผลลัพธ์เชิงสังคม 
เป็นพ้ืนที่ในการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่                     

เพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในต าบล และเป็นการฝึกงาน/ท างานของบัณฑิตและนักศึกษา 
4.3.3 กลุ่มต าบลเป้าหมายที่อยู่รอดจากความยากล าบาก (Survived Community)                 

(750 ต าบล)   
1) ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ  

เกิดการสร้างรายได้เพ่ิมขึ้นจากเดิม ตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  
2) ผลลัพธ์เชิงสังคม 

เป็นพ้ืนที่ในการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่                     
เพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในต าบล และเป็นการฝึกงาน/ท างานของบัณฑิตและนักศึกษา 

 

2. การออกแบบการด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน  

การแก้ปัญหาความยากจนตามหลัก 16 ประการ ในการเอาชนะความยากจน ตามแนวทาง
ของศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ วะสี มีหลายหลากมิติในการศึกษาและท าความเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาและ
ความต้องการ กลุ่มประชากรเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน รวมทั้งผู้ที่เข้ามาร่วมด าเนินงาน จึงต้องการ
การวิเคราะห์อย่างละเอียด ถี่ถ้วนและรอบด้าน เพ่ือให้ “ตนเอง” คือ พ้ืนที่ปฏิบัติการ โดยมีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพหลัก และมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ ที่เป็นภาคีร่วมสนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิชาการ 
สามารถประสานความร่วมมือในการออกแบบการด าเนินงาน เพ่ือ “จัดการแก้ไขปัญหา” ให้สอดคล้อง และ
เหมาะสม สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
จากความยากจน รวมทั้งสามารถพัฒนาสมรรถนะ เสริมศักยภาพของผู้ด าเนินงานหลัก คือ กลุ่มทางสังคม 
องค์กรชุมชน ซึ่งเป็นคนท างานจริงหรือกลไกหลัก ในพ้ืนที่ให้สามารถพัฒนางานและกิจกรรม ที่สามารถ
ตอบสนองการแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

การออกแบบการด าเนินการเป็นการวิเคราะห์ 1) ความครอบคลุมของ งาน กิจกรรม บริการ 
2) ผล กระทบต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย 3) ความสอดคล้องในการตอบสนองการแก้ปัญหาและเหตุปัจจัยของ
ปัญหา 4) บทบาทของกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน หน่วยงานที่เป็นผู้ปฏิบัติการหลักในแต่ละงาน กิจกรรม 
หรือบริการ 5) การบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากร 6) การประสานความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ 7) 
ความสอดคล้องกับเป้าหมายต าบลในการเอาชนะความยากจน 16 ประการ และ 8) แผนปฏิบัติการ เป็นต้น โดย
เน้นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในต าบล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชากรกลุ่ม เป้าหมาย และ
กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน หรือหน่วยงาน ที่เป็นผู้สร้างปฏิบัติการหลักในต าบลและเป็นผู้จัดล าดับ
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ความส าคัญของงาน กิจกรรม และบริการตามที่ออกแบบไว้ อีกทั้ งยังจัดกิจกรรมในกระบวนการให้เป็นการ
เรียนรู้ด้วย มหาวิทยาลัยโดยคณะ/สาขาวิชา/ศูนย์/สถาบัน ที่เป็นเจ้าภาพหลักต้องวิเคราะห์จับคู่กับหลัก
วิชาการที่สัมพันธ์กันและผู้เชี่ยวชาญที่จะสามารถน าวิทยาการและเทคโนโลยีมาถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติการ
หลักในต าบลได้ ทั้งนี้ โดยท าการสรุบบทเรียนและประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติการหลักและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือเป็น
แนวทางในการแก้ปัญหาอื่นต่อไปด้วย  

 

3. การประเมินการด าเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ
และตัวชี้วัด 

การประเมินโครงการฯในแต่ละต าบล เน้นการสร้างการมีส่วนร่วม สร้ างการเรียนรู้ ของ
มหาวิทยาลัยกับ องค์กรหลักในต าบล ไปพร้อมกับการสร้างการเปลี่ยนแปลง จากกิจกรรม งาน บริการ ที่
โครงการได้ออกแบบและด าเนินการแก้ปัญหาความยากจนแบบก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ดังนั้นอาจใช้แนว
ทางการประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพของโครงการพัฒนาต าบลโดยใช้องค์ประกอบการด าเนินการตาม
หลักเป้าหมายต าบลในการเอาชนะความยากจน ของศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ วะสี ทั้ง 16 ประการ มา
ก าหนดวิธีการและกระบวนการประเมินได้  

ส าหรับตัวชี้วัดของโครงการ ในแต่ละระดับปฏิบัติการมีความสอดคล้องกับและเป็นส่วนหนึ่ง
ของตัวชี้วัดโครงการใหญ่ที่รับผิดชอบโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย
มหาวิทยาลัยต้องก าหนดตัวชี้วัดในเบื้องต้นให้สอดรับกับบริบทการท างานร่วมมือกันกับต าบล และเสนอ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือเห็นชอบต่อไป  

ตัวอย่างตัวชี้วัดโครงการ แบ่งตามระดับของการสร้างปฏิบัติการ ได้แก่   
1) ต าบล ซึ่ งรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพหลักโดยคณะ/สาขาวิชา/ศูนย์/สถาบัน  (Key 

Responders) ในการบริหารจัดการความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัยกับต าบล (ข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหา 
การวางแผนแก้ปัญหา การหาความร่วมมือจากหน่วยหรือผู้เชี่ยวชาญ การสรุปผลการด าเนินการ) (Tambon 
System Integrator)  

ตารางที่ 2 ตัวชี้ วัด  1 ต าบล (Tambon System Integrator)  (1 คณะ/สาขาวิชา/ศูนย์ /สถาบัน )                   
พร้อมค าอธิบาย 

ระดับ ตัวช้ีวัด ค าอธิบาย 
ระดับที่ 1 
ตัวชี้วัด 1 
ต าบล 
(Tambon 
System 
Integrator) 

1) โจทย์การพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
ยากจนภายใต้ 16 ประการ  

ใช้ข้อมูล จปฐ. กชช 2ค. ทะเบียนราษฎร์ 
JHCIS ข้อมูลขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น และหน่วยงานรัฐในพ้ืนที่  และ
ข้อมูลสารสนเทศที่มีหลากหลายมิติจาก 
TPMAP ข้ อมู ล  AGRIMAP ข้ อมู ลแผนที่
ดาวเทียม (GISTDA) เป็นต้น เพ่ือเป็นข้อมูล
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ระดับ ตัวช้ีวัด ค าอธิบาย 
(1 คณะ/
สาขาวิชา/
ศูนย์/สถาบัน)                   
พร้อม
ค าอธิบาย 

ในการวิเคราะห์สถานะ สภาพปัญหาของ
พ้ืนที่ เ ป้ าหมาย  ประกอบกับข้ อมู ล ที่
หน่วยงานต่างๆ เข้าไปด าเนินกิจกรรม เพ่ือ
น ามาก าหนดโจทย์การพัฒนาที่โครงการ
มหาวิทยาลัยสู่ต าบลจะเข้าไปด าเนินการ 

2 )  โครงการ พัฒนาต าบลแบบก าหนด
ประชากรเป้าหมายและงานที่ชัดเจน  

กลุ่ ม เป้ าหมายที่ ชั ด เจนตามกิ จกรรม 
(มุ่งเน้น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ สถาบัน
การเงิน ชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ วิสาหกิจ
ชุมชน และอ่ืนๆ) 

3) ผู้ปฏิบัติการหลัก (Key Actors) และผู้
ขับเคลื่อนปฏิบัติการในพ้ืนที่    

อปท. ท้องถิ่น กลุ่มสังคม องค์กรชุมชน  
หน่วยงานรัฐ เอกชน 

4) เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ได้ผลดี   เหมาะสมกับพ้ืนที่ ผลิตได้ในประเทศระดับ
หนึ่ง เพ่ิมผลิตภาพการบริหารจัดการ 

5) นวัตกรรมการแก้ปัญหา (เชิงระบบ เชิง
กระบวนการ เชิงเทคนิค) 

มีการพัฒนาและออกแบบการแก้ปัญหา 
ก่อให้เกิดการเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ชุมชน
มีส่วนร่วม 

6) การมีส่วนร่วมของประชากรกลุ่มเป้าหมาย
และ 4 องค์กรหลักในต าบล (องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ องค์กรชุมชน 
และหน่วยงานรัฐ)   

อปท. กลุ่มสั งคม องค์กรชุมชน  (กลุ่ ม
เกษตรกร กลุ่มอาชีพ สถาบันการเงิน ชุมชน 
กลุ่มออมทรัพย์ วิสาหกิจชุมชน และอ่ืนๆ) 
หน่วยงานรัฐ 

7) ผลการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของกลุ่ม
ประชากรเป้าหมาย  

ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมด าเนินการ 
 

8) เรื่องเด่น (กิจกรรม บริการ ผลิตภัณฑ์ 
ผลผลิต)  

Product champion (บริการ สินค้า) 
Value creation 

9) คนเด่น (Champions) ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน 
10) ข้อมูล (การส ารวจการเฝ้าระวังและ

ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
ข้อมูลการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม)  

ได้รับข้อมูลทีถู่กต้อง ครบถ้วน และทันเวลา 
 

11) การก่อร่างสร้างตัวเป็นธุรกิจเพ่ือสังคม 
(Startups/ Social Enterprise)  

เกิดกลุ่มธุรกิจที่เหมาะสมและเอ้ือประโยชน์
กับท้องถิ่น และเป็นกิจการที่มีจุดมุ่งหมาย
ห ลั ก ใ น ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า สั ง ค ม แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 
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12) รูปแบบการแก้ปัญหาความยากจนใน

ระดั บต าบลจากกระบวนการสรุ ป
บทเรียนและประสบการณ์ของโครงการนี้  

ถอดบทเรียน เข้าใจง่าย ประยุกต์ใช้ได้ 
สะดวกในการเผยแพร่ 
 

13) รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลและองค์กรภายในต าบลเ พ่ือ
แก้ ปัญหาความยากจน  ( Resource 
mobilization) จากโครงการนี้   

มีรูปแบบการจัดการที่ชุมชนมีส่วนร่วม
สอดคล้องและเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
 

14) แหล่งเรียนรู้ และหลักสูตรการเรียนรู้ของ
ชุมชนที่มาจากเรื่องเด่น คนเด่น จนได้รับ
การยอมรับเป็น ศูนย์ เรียนรู้ด้านการ
แก้ปัญหาความยากจน 

มีหลักสูตร แหล่งเรียนรู้ ศูนยก์ารเรียนรู้ 
 

 
2) มหาวิทยาลัย รับผิดชอบบูรณาการวิทยาการและเทคโนโลยีสนับสนุนกลุ่มต าบลและ

จัดการความรู้ (University System Integrator)  

ตารางที่ 3 ตัวชี้วัด 1 มหาวิทยาลัย (University System Integrator) ส าหรับกลุ่มต าบล 
ระดับ ตัวช้ีวัด ค าอธิบาย 

ระดับที่ 2  
ตัวชี้วัด 1 
มหาวิทยาลัย 
(University 
System 
Integrator)  
ส าหรับกลุ่ม
ต าบล 

1) วิเคราะห์โจทย์การพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหา
ความยากจนน าไปสู่การออกแบบบริการ
วิชาการท่ีสอดคล้องกับความจ าเป็นของ
ต าบล  

วิเคราะห์โจทย์การพัฒนาต าบลในความ
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนที่
สอดคล้องกับพ้ืนที่และเป็นที่ตกลงร่วมกัน
ระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย โดยการ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม และออกแบบโครงการ/กิจกรรม 
ให้บริการวิชาการท่ีเหมาะสมกับกลุ่มต าบล 
น าไปสู่การสรุปบทเรียนการพัฒนา 

2) บริการวิชาการตามความต้องการของ 4 
องค์กรหลัก (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท้องที่ องค์กรชุมชน และหน่วยงานรัฐ)   

โครงการ/กิจกรรม ที่ใช้องค์ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม ตามความเชี่ยวชาญ
ของมหาวิทยาลัย ในการให้บริการวิชาการ
แก่องค์กรหลัก 

3) ผู้ปฏิบัติการหลัก (Key Actors) และผู้
ขับเคลื่อนปฏิบัติการในต าบล   

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย นักวิจัย และ
เจ้าหน้าที่ 
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4) การถ่ายทอดเทคโนโลยีของกลุ่ม

นวัตกรรมในกลุ่มต าบล (Transfer 
technologies)  

มีการน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ถ่ายทอดสุ่ชุมชน เพื่อแก้ไข
ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน 

5) สถานะของกลุ่มประชากรเป้าหมายในการ
แก้ไขปัญหาความยากจนสอดรับกับ 16 
ประการ 

วิเคราะห์สภาพความเป็นอยู่ของประชากร
เป้าหมายในต าบล เพ่ือก าหนดกิจกรรมที่
แก้ปัญหาได้ตรงเป้า 

6) วิเคราะห์จัดกลุ่มตามศักยภาพของต าบล
ออกเป็น 3 กลุ่ม (ต าบลมุ่งสู่ความยั่งยืน 
ต าบลมุ่งสู่ความพอเพียง ต าบลพ้นความ
ยากล าบาก) 

ประเมินศักยภาพกลุ่มต าบล ตามเป้าหมาย 
16 ประการ  
 

7) ยกระดับต าบลที่มีศักยภาพเป็นศูนย์
เรียนรู้ที่มีความเชี่ยวชาญ สอดรับกับ 16 
ประการ 

วิเคราะห์ศักยภาพของต าบลภายใต้ความ
รับผิดชอบ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้
ต าบลที่มีศักยภาพสูงเป็นศูนย์การเรียนรู้
ตัวอย่าง 

8) วิเคราะห์จัดกลุ่ม บริการ กิจกรรม 
ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมที่เก่ียวกับการ
แก้ปัญหาความยากจน เพ่ือเป็นข้อมูล
ส าคัญของประเทศ  

มหาวิทยาลัยจัดให้มีคลังข้อมูลองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Warehouse) 
ส าหรับการส่งเสริมอาชีพ และแก้ปัญหา
ความยากจน 

9) จัดท าฐานข้อมูลนักวิชาการเชี่ยวชาญใน
การแก้ปัญหาความยากจนทั้งใน
มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่น 
(Mapping and Matching) เพ่ือเป็น
ข้อมูลส าคัญของประเทศ   

มีฐานข้อมูลนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ โดยระบุ
รายละเอียดความเชี่ยวชาญ ความช านาญ
พิเศษของนักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน 
(Biodata) 

10)  กรณีตัวอย่างสู่การน าใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย  

น าปัญหา วิธีการแก้ปัญหา บทเรียน และ
ผลส าเร็จจากการด าเนินโครงการ เป็นกรณี
ตัวอย่างในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียน
การสอน ให้สอดคล้องกับบริบทความเป็น
จริงของชุมชน 

11)  ต าบลเป็นพื้นที่จัดการศึกษารายวิชาที่
นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการในสถานการณ์
จริง   

ในการเรียนการสอนรายวิชาที่เก่ียวข้องกับ
ชุมชนพ้ืนที่ มีการจัดให้นักศึกษาได้ลงพ้ืนที่
เพ่ือศึกษาจากสภาพปัญหาและสถานการณ์
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จริง เรียนรู้บทบาทขององค์กรหลัก เช่น 
อปท. หน่วยงานรัฐ/เอกชน 

12)  ความรู้ที่สรุปจากประสบการณ์ของพ้ืนที่ 
(เทคโนโลยีที่ได้ผลดี รูปแบบและงานที่
ตอบสนองการแก้ปัญหาความยากจน) ที่มี
การน ามาประยุกต์หรือผนวกใช้ในการ
ด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย   

สรุปผล ถอดบทเรียน เพ่ือน ามาปรับใช้ให้
เหมาะกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือแก้ไขความยากจน 

13)  เกิดหลักสูตรเพิ่มสมรรถนะผู้รับจ้างงาน 
(นักศึกษา บัณฑิต และประชาชน) เช่น 
การจัดการการเงิน การบริหารจัดการงาน 
การบริหารจัดการอาชีพ ด้านดิจิทัล 
ภาษา และสังคม เป็นต้น   

จัดท า/ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะที่
จ าเป็นในการท างานให้แก่ผู้รับจ้างงาน 
เพ่ือให้ผู้รับจ้างงานมีทักษะสามารถประกอบ
อาชีพได้ต่อไป 

14)  ข้อมูล (การส ารวจการเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
ข้อมูลการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม) 

มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และ
อ้างอิงได้ 
 

 
3) มหาวิทยาลัย ท าหน้าที่เป็นศูนย์จัดการเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภูมิภาค (Regional 

System Integrator) จ านวน 9 แห่ง ครอบคลุมทั้งประเทศ   
ตารางที่ 4 ตัวชี้วัด RSI (Regional System Integrator) ส าหรับกลุ่มมหาวิทยาลัย 

ระดับ ตัวช้ีวัด ค าอธิบาย 
ระดับที่ 3  
ตัวชี้วัด RSI 
(Regional 
System 
Integrator)  
ส าหรับกลุ่ม
มหาวิทยาลัย 

1) ประมวลตัวชี้วัดระดับต าบลและระดับ
มหาวิทยาลัยให้อยู่ในสถานะที่แสดงความ
ครอบคลุมประชากรเป้าหมายและสอดรับ
กับ 16 ประการ   

ประมวลการประเมินตัวชี้วัดในระดับต าบล
และระดับมหาวิทยาลัย และสรุปผลจัดกลุ่ม
ตามศักยภาพของต าบลออกเป็น 3 กลุ่ม 
(ต าบลมุ่งสู่ความยั่งยืน ต าบลมุ่งสู่ความ
พอเพียง ต าบลพ้นความยากล าบาก) 

2) วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จาก
ปฏิบัติการในพ้ืนที่กับความสอดคล้องของ
กลุ่มสาขาวิชาเพ่ือจัดท าเป็นข้อเสนอใน
การปฏิรูปการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  

สรุปผล ถอดบทเรียน และจับคู่องค์ความรู้
จากการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ เพื่อน ามาจัดท า/
ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน  

3) สังเคราะห์นวัตกรรมของพ้ืนที่เพ่ือ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

รวบรวมองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเด่น ทีส่ามารถน าไปใช้แก้ปัญหา
ของสังคมชุมชน จัดท าเป็นฐานข้อมูล 
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4) สังเคราะห์ข้อมูล การส ารวจการเฝ้าระวัง

และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
ข้อมูลการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม 
เพ่ือจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายต่อ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และ
หน่วยงานกลางที่รับผิดชอบนโยบายแห่งรัฐ    

รวบรวมข้อมูล การเฝ้าระวัง และวิธีการ
ป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือก าหนดเป็นมาตรการ
หรือแนวทางป้องกัน ส าหรับจัดท าเป็น
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อไป 

 
การวัดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ  

1. ระดับต าบล 
การด าเนินงานตาม 4 กรอบกิจกรรม ได้แก่ (1) การพัฒนาสัมมาชีพ และการสร้างอาชีพ

ใหม่ (ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอ่ืนๆ) (2) การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการ
ท่องเที่ยว) (3) การน าองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) และ (4) การ
ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) โดยการด าเนินงานในปีที่ 
1 คาดว่าจะมีบางต าบลเป้าหมายที่สามารถประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจได้ โดยสามารถชี้วัดได้จากการมี
รายได้เ พ่ิมขึ้นจากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  ในพ้ืนที่ต าบลพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน (Sustainable 
Community)  

 1.1  วิธีการด าเนินการ 
1) ส ารวจข้อมูลก่อนเริ่มโครงการจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน

ตามแต่ละกิจกรรม เช่น ต้นทุนการผลิต ปริมาณการผลิต เงินลงทุน ราคาขาย รายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ใช้ใน
การผลิต ประกอบสัมมาชีพ ระยะเวลา และบัญชีครัวเรือน เป็นต้น 

2) น าข้อมูลต่างๆ ที่ได้มาวิเคราะห์ เพ่ือทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามตัวชี้วัดที่จะประเมิน
ก่อนเริ่มโครงการ  

3) จัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่จะประเมินหลังจากด าเนินกิจกรรม
ในระยะหนึ่ง แต่ไม่ควรน้อยกว่า 3 เดือน ก่อนสิ้นสุดโครงการ เพ่ือหาค่าเฉลี่ยต่อเดือน ทั้งนี้ให้เหมาะสมกับ
กิจกรรมที่จะด าเนินการในพื้นท่ีนั้นๆ  

1.2 แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ 
การวิเคราะห์ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจโดยชี้วัดจากรายได้ที่เพ่ิมข้ึนจากเดิมไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 5 ของกลุ่มเป้าหมายในภาพรวม โดยมีตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
1) การพัฒนาสัมมาชีพ และการสร้างอาชีพใหม่ (ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอ่ืนๆ)  

กลุ่มเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยได้เข้าไปช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาสัมมาชีพให้มี
ความรู้และมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน  
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ผลิตภัณฑ์ชุมชน  
กรณีท่ี 1 เพ่ิมรายได้  

(
รายได้รวมหลังด าเนินกิจกรรม – รายได้รวมก่อนด าเนินกิจกรรม

รายได้รวมก่อนด าเนินกิจกรรม
)  x 100 

 
กรณีท่ี 2 การเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมหรือการยกระดับคุณภาพ 

ค านวณจาก มูลค่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ท่ีเพ่ิมขึ้น x จ านวนที่ผลิต 
 

2) การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว)  
กลุ่มเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยได้เข้าไปช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดบริการ

ท่องเที่ยวชุมชน ยกระดับการท่องเที่ยวของชุมชนอย่างยั่งยืน 
การท่องเที่ยวของชุมชนอย่างย่ังยืน 
รายได้จากการด าเนินกิจกรรมท่องเที่ยว 

รายได้เพ่ิมขึ้น  =  จ านวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น (คน) x                    
   ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยว (บาทต่อคน) 

หรือ ค่าใช้จ่ายที่ลดลงเนื่องจากการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่ลดผลกระทบ   
ด้านสิ่งแวดล้อมดีขึ้น  

3) การน าองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
กลุ่มเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยได้น าเอาเทคโนโลยีเข้าไปช่วยในการเพ่ิมศักยภาพ

การเกษตรในพ้ืนที่ เช่น การลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร เพ่ิมปริมาณผลผลิต เพ่ิมคุณภาพผลผลิต 
ทั้งนี้ ค านวณจากการใช้เทคโนโลยีก่อให้เกิดต้นทุนที่ลดลงหรือลิตภาพที่เพ่ิมขึ้น 

(เช่น จ านวนวันที่ลดลง จ านวนแรงงานที่ลดลง แปรเป็นมูลค่า) 
หรือ ค านวณจากค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่ลดลง ค่าใช้จ่ายในการดูแล

ผู้สูงอายุที่ลดลง เป็นต้น 

4) การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่
ชุมชน) 

กลุ่มเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยได้เข้าไปช่วยแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมในชุมชนที่
เกี่ยวข้อง เช่น การน าเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่ม   

การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่มจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 

รายได้ที่เพ่ิมข้ึน  =  รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ + ค่าใช้จ่ายในการก าจัด
  เศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร – ค่าใช้จ่ายในการผลิต – 
  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
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ผลการประเมินจะเป็นผลกระทบในภาพรวมในทุกกิจกรรม และส่งผลต่อกลุ่มเป้าหมายใน
ภาพรวมจ านวนเท่าใด และอย่างไร  

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจประเมินผลกระทบด้านอ่ืนๆ เพ่ิมเติมจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ เช่น 
โอกาสเข้าถึงการศึกษา การรเข้าถึงการบริการสุขภาพ กรลดการย้ายถิ่นฐานของคนในชุมชน ความมั่นคงในอาชีพ 
การกระจายรายได้ ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ มีการใช้พลังงานทางเลือกในชุมชนเพ่ิมขึ้น เป็นต้น 

2. ระดับมหาวิทยาลัย : จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการและผลกระทบในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่รับผิดชอบ แยกตามระดับศักยภาพของต าบล (3 ระดับ) และรายจังหวัด 

3. ระดับภูมิภาค : จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการและผลกระทบในภาพรวมของ
สถาบันอุดมศึกษาภายใต้เครือข่ายรายต าบล 

4. ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : ประมวลผล
การด าเนินงานโครงการและผลกระทบในภาพรวมระดับประเทศ  

 

4. การพัฒนากลไกการท างานร่วมกันของต าบลและมหาวิทยาลัย  

การด าเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ มุ่งสร้างการ
เปลี่ยนแปลง 4 ส่วน คือ  

(1) ผลการแก้ปัญหาความยากจนแบบก าหนดเป้าหมายชัดเจน ในกลุ่มประชากรเป้าหมาย
และกลุ่มทางสังคม องค์กรที่เกี่ยวข้อง ในต าบล ซึ่งควรแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจน  

(2) บทบาทขององค์กรในต าบล (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ กลุ่มทางสังคม/องค์กร
ชุมชน และ หน่วยงานรัฐในพ้ืนที่) ในการแก้ปัญหาความยากจนแบบก าหนดเป้าหมายชัดเจน  

(3) บทบาทของมหาวิทยาลัยในการระดมองค์ความรู้ เทคโนโลยี ร่วมสนับสนุนกระบวนการ
แก้ปัญหาความยากจนแบบก าหนดเป้าหมายชัดเจนของต าบล (Targeted Poverty Alleviation)   

(4) บทบาทและแนวทางของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการและเทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหาความ
ยากจน ในการเพิ่มศักยภาพต าบล  

ทั้งนี้ รวมทั้งผลของการจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมปฏิบัติงานในต าบล 
ในระยะของการด าเนินการโครงการฯ ด้วย 

ดังนั้น จึงต้องก าหนดบทบาทการท างานร่วมมือกันไว้อย่างเป็นระบบให้ต าบลเป็น Platform 
ในการท างานร่วมกัน โดยมหาวิทยาลัยมีบทบาทส าคัญในการเป็น System integrator และมีการจัดการที่มี
เป้าหมายชัดเจน ในเบื้องต้นควรมีการจัดการอย่างน้อย 4 ส่วน คือ การจัดการข้อมูล การจัดการก าลังคน การ
จัดการงาน และการจัดการกลไกขับเคลื่อนงาน ดังตัวอย่าง  

1. การจัดการข้อมูลสารสนเทศระดับต าบล  ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีอย่าง
หลากหลายในระดับต าบล และน ามาออกแบบการวิเคราะห์ให้เหมาะสม สามารถน าใช้ได้ตามความต้องการ
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ของต าบลร่วมกันทุกภาคส่วน ในการบูรณาการแผนงานโครงการและการจัดท าข้อเสนอโครงการตามปัญหาที่
แท้จริงของต าบล ประกอบด้วยหลายส่วนส าคัญ ได้แก่  

1.1 การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและสารสนเทศอ่ืนๆของต าบล จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น 
จปฐ. กชช 2ค. ทะเบียนราษฎร์ JHCIS ข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานรัฐในพ้ืนที่ 
นอกจาก นั้น ยังมีข้อมูลสารสนเทศที่มีหลากหลายมิติ มีข้อมูลจาก TPMAP ข้อมูล AGRIMAP ข้อมูลแผนที่
ดาวเทียม (GISTDA) ข้อมูล อพ.สธ. ข้อมูลต าบล (TCNAP) ข้อมูลการวิจัยชุมชน (RECAP) และข้อมูลจากแหล่ง
อ่ืนๆ ที่ต าบลสามารถเข้าถึงได้ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ศักยภาพของต าบล วิเคราะห์แผนพัฒนาต าบล จัดท า
ข้อเสนอเพ่ือแก้ปัญหาสาธารณะของต าบล  และประเมินการด าเนินการโครงการต่อไป 

1.2 การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศระหว่างการออกแบบและพัฒนาโครงการ งาน 
กิจกรรม บริการ ที่สอดรับหรือเอ้ือให้เกิดการแก้ปัญหาความยากจน ตามหลักเป้าหมายต าบลในการเอาชนะ
ความยากจน ของศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ วะสี ทั้ง 16 เป้าหมาย เช่น ข้อมูลกลุ่มประชากรที่เป็นเป้าหมาย
ของงาน กิจกรรม บริการ กระบวนการด าเนินการ ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ข้อมูลกลุ่มทางสังคม องค์กร 
หน่วยงาน ที่เป็นผู้ปฏิบัติการหลัก (Key Actors) ของ งาน กิจกรรม บริการ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ ข้อมูล
บทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในการร่วมจัดการ งาน กิจกรรม บริการ กับต าบล ข้อมูลลักษณะของ งาน 
กิจกรรม บริการ ที่ส่งผลกระทบต่อการแก้ปัญหาความยากจนในกลุ่มประชากรที่ก าหนด ผลผลิตหรือ
ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีและผลการใช้เทคโนโลยี ข้อมูลผลกระทบทางตรงและทางอ้อม เป็นต้น  

1.3 การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือวิเคราะห์สนับสนุนการสรุปบทเรียน ต าบล และ 
มหาวิทยาลัย และทั้งน าไปเป็นข้อมูลประกอบการประเมินยกระดับศักยภาพรายต าบลแบบบูรณาการ                  
ใน 3 กลุ่ม  

1.4 การเก็บข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการจัดท าแนวทางการเฝ้าระวังและจัดท าข้อมูล
สาธารณสุขตามมาตรการการป้องกัน COVID-19 และโรคอุบัติใหม่ อ่ืนๆ รายต าบล   

 
ที่มา : วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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2. การจัดการก าลังคน ของทั้งฝ่ายต าบลและฝ่ายมหาวิทยาลัย 
2.1 ในการขับเคลื่อนปฏิบัติการในต าบล ก าลังคนส าคัญ ควรเป็นบุคลากรหรือผู้น าจาก 4 

องค์กรหลัก ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ กลุ่มทางสังคม/องค์กรชุมชน และหน่วยงานรัฐในพ้ืนที่ 
เพ่ือเป็นการเสริมศักยภาพกลไกของระบบการจัดการพ้ืนที่ระดับต าบล อันเป็นส่วนหนึ่งของผลกระทบของ
โครงการ โดยเน้นการเพ่ิมทักษะในการเป็นผู้ปฏิบัติการหลัก (Key Actors) ของแต่ละงาน กิจกรรม บริการ 
(ลักษณะงาน แก้ปัญหา นวัตกรรม พัฒนาศักยภาพ เพ่ิมขีดความสามารถ) ทั้งนี้ให้ความส าคัญกับบทบาทใน
การก าหนดทิศทางของการขับเคลื่อนงาน กิจกรรม บริการ (ผู้น า ผู้ร่วม ผู้สนับสนุน) และบทบาทในการสร้าง
ปฏิบัติการของงาน กิจกรรม บริการ (ผู้บริหาร ผู้วิเคราะห์และออกแบบการท างาน ผู้จัดการข้อมูล ผู้
ประสานงานและสื่อสาร ผู้จัดกระบวนการ)   

2.2 ในการขับเคลื่อนการพัฒนาต าบลในการแก้ปัญหาความยากจนแบบก าหนดเป้าหมาย
ชัดเจนของมหาวิทยาลัย นี้ ก าลังคน ควรมาจาก คณะ/สาขาวิชา/ศูนย์/สถาบัน ในการบริหารจัดการความ
ร่วมมือกับต าบลในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ การรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานและการประเมินศักยภาพต าบล การออกแบบ
การด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนตามหลักเป้าหมายต าบลในการเอาชนะความยากจน และ การ
ประเมินโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนแก้ปัญหา การหา
ความร่วมมือจากหน่วยหรือผู้เชี่ยวชาญจากคณะ/สาขาวิชา/ศูนย์/สถาบันอ่ืนๆในมหาวิทยาลัยตนหรือ
มหาวิทยาลัยอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนได้ และการสรุปผลการด าเนินการของงาน กิจกรรม และ บริการ โดย
อาจารย์ นักวิจัย และ นักศึกษา จากคณะ/สาขาวิชา/ศูนย์/สถาบันสามารถเรียนรู้และได้ประ โยชน์จาก
กระบวนการของโครงการนี้ด้วย  

2.3 การจัดการบัณฑิต นักศึกษา ประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการโดยการจ้างงาน ต้องมีการ
ก าหนดบทบาท หน้าที่ และงานที่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ ไว้ชัดเจน ดังตัวอย่าง 

2.3.1 งานด้านข้อมูล ปฏิบัติงานในการ 1) สอบทาน และวิเคราะห์ข้อมูลมือสองจาก
ฐานข้อมูลพื้นฐานของต าบลจากทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (ท้ังระดับครัวเรือนและระดับหมู่บ้าน/ชุมชน) ที่แสดง
ประสิทธิภาพ และศักยภาพของชุมชน รวมทั้งเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมและ ปรับปรุงข้อมูลพ้ืนฐานของต าบล ให้
ทันสมัย 2) จัดเก็บ บันทึก และสอบทานข้อมูลกลุ่มทางสังคม ทุนมนุษย์ องค์กรชุมชน ที่มีปฏิบัติการในการ
แก้ปัญหาความยากจนในพ้ืนที่และเป็นผู้ปฏิบัติการหลัก (Key Actors) ของงาน กิจกรรม บริการ ในการ
แก้ปัญหาความยากจน 3) จัดเก็บ บันทึก และสอบทาน ข้อมูลประสิทธิภาพและศักยภาพโครงการพัฒนาต าบล
ที่รว่มมือกับหน่วยงานภายนอกและองค์กรอื่น 

2.3.2 งานด้านวิเคราะห์และท าแผน 1) ท าการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงประสิทธิภาพ
และศักยภาพต าบลในการแก้ปัญหาความยากจน 2) ท าการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงประสิทธิภาพและศักยภาพ
โครงการพัฒนาต าบลในการแก้ปัญหาความยากจน 3) ท าการวิเคราะห์ข้อมูลและก าหนดแผนด าเนินการงาน 
กิจกรรม และ บริการเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่ เทียบเคียงกับหลักเป้าหมายต าบลในการเอาชนะ
ความยากจน ของศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ วะสี รวมทั้งการจัดกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม สร้างการ
เรียนรู้ ร่วมกับผู้ปฏิบัติการหลัก (Key Actors) ของต าบล และผู้รับผิดชอบจากคณะ/สาขาวิชา/ศูนย์/สถาบัน 
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2.3.3 งานด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 1) ร่วมงาน กิจกรรม บริการ ที่เป็น
การน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านต่างๆ เกี่ยวกับ ทักษะการอาชีพต่างๆ ทักษะด้านดิจิทัล ทักษะ
ด้านภาษา และ ทักษะการบริหารการจัดการและการสร้างปฏิบัติการ (การพัฒนาสินค้าและบริการ การตลาด 
การเงินและการคลัง การพัฒนาเทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการด าเนินชีวิตและการประกอบ
อาชีพ การท่องเที่ยว การอนุรักษ์รูปแบบต่างๆ การจัดการน้ า Smart Farming เกษตรปลอดภัย การจัดการ
ขยะชุมชน เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเปราะบาง) มาถ่ายทอด ฝึกอบรมให้กลุ่ม
ประชากรเป้าหมาย กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มทางสังคมหรือองค์กรชุมชน หรือ ร่วมท างาน จัดกิจกรรม จัดบริการ 
กับกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน หน่วยงาน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ปัญหาความยากจนของต าบล  

2.3.4 งานด้านบริการสาธารณะ 1) ร่วมจัดงาน กิจกรรม หรือบริการ ที่เป็นส่วนของ
บริการสาธารณะที่หน่วยงาน องค์กรจัดให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 2) ร่วมจัด งาน กิจกรรม และบริการเกี่ยวกับ
การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตามแผนพัฒนาต าบลและโครงการพัฒนาต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง องค์กรชุมชน ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย ในพ้ืนที่ 3) ร่วมเป็นผู้ประสาน
ข้อมูลและความช่วยเหลือหรือการเพ่ิมทักษะให้กับประชาชน กลุ่มประชากรและครัวเรือน (ยากจน เปราะบาง 
ยากล าบาก ไม่มีรายได้ ไม่มีงาน ไม่มีที่ท ากิน ไม่มีสิทธิ์ในการรักษาและสวัสดิการ) ที่เป็นเป้าหมายของงาน 
กิจกรรม บริการ ที่เกิดขึ้นของโครงการฯ (เป็นเจ้าของ cases) โดยร่วมกับอาจารย์ นักศึกษา จากคณะ/
สาขาวิชา/ศูนย์/สถาบัน ที่รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติการหลักของต าบล  

2.3.5 การก าหนดผลงานและระยะเวลาแล้วเสร็จ ของงานโดยท าข้อตกลงร่วมกัน 3 
ฝ่าย คือ องค์กรหลักท่ีรับผิดชอบของต าบล คณะ/สาขาวิชา/ศูนย์/สถาบัน และ ผู้ถูกจ้างงาน เป็นต้น   

3. การจัดการงาน (งาน กิจกรรม บริการ ที่ใช้แก้ปัญหาความยากจนตามหลักเป้าหมาย
ต าบลในการเอาชนะความยากจน ของศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ วะสี) เน้นการออกแบบและวางแผนการ
ด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน การออกแบบงาน กิจกรรม บริการ หรือนวัตกรรม รวมทั้งก าหนดบทบาทผู้
ปฏิบัติการหลัก (Key Actors) และผู้ร่วมด าเนินการ ด้วยการพัฒนาคู่มือและแนวทางการท างานให้ครอบคลุม
ทุกขั้นตอนรวมถึงการสรุปและการประเมิน การวิเคราะห์จัดกลุ่ ม การวิเคราะห์เรื่องเด่น เช่น งานเด่น 
นวัตกรรมเด่น (ระบบ กระบวนการ เทคนิค) คนเด่น เทคโนโลยีเด่น ผลิตภัณฑ์เด่น ผลผลิตเด่น เป็นต้น    

4. การจัดการกลไกขับเคลื่อนงาน เพ่ือให้เกิดการท างานเชื่อมประสานกันได้มากที่สุด  
4.1 ใน 1 ต าบล ควรมีการมอบหมายให้ มีผู้รับผิดชอบหลัก จาก 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายต าบล 

และ ฝ่ายมหาวิทยาลัย โดยเป็นไปตามข้อเสนอของศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ วะสี ที่ให้ คณะ/สาขาวิชา/
ศูนย์/สถาบัน ที่มีภารกิจครบถ้วนของมหาวิทยาลัย มีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน นักศึกษา อาจารย์ 
แผนการวิจัยและนักวิจัย มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการร่วมกับแต่
ละต าบล  

4.2 ส่วนผู้รับผิดชอบของต าบล ที่มีภารกิจและมีศักยภาพในการจัดการ ที่มีโครงสร้าง มี
บุคลากร มีทรัพยากร มีข้อมูล มีการจัดบริการสาธารณะที่เป็นพ้ืนฐานการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชน
ในพ้ืนที่เขตความรับผิดชอบอยู่แล้ว ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสามารถเชื่อมประสาน ความร่วมมือ
กับ ท้องที่ กลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชน รวมทั้งหน่วยงานรัฐในพ้ืนที่ได้ด้วย 
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4.3 ในส่วนของการด าเนินการ กิจกรรมเพื่อพัฒนายกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล
แบบบูรณาการนอกจากมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบในต าบลนั้น จะต้องประเมินและวิเคราะห์สภาพปัญหาของ
ต าบลนั้น จากข้อมูลต่างๆ เช่น TPMAP  AGRIMAP ข้อมูลแผนที่ดาวเทียม (GISTDA) เป็นต้น แล้วหมา
วิทยาลัยควรจะต้องทราบถึงแผนงาน กิจกรรม การพัฒนาโดยหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น อปท. ท้องถิ่น กลุ่มสังคม 
องค์กรชุมชน (กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ สถาบันการเงิน ชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ วิสาหกิจชุมชน และอ่ืนๆ) 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน (สมาคม สภาอุตสาหกรรม บริษัทเอกชน) เพ่ือบูรณาการการพัฒนาร่วมกัน 

4.4 ในการติดตามการด าเนินการของต าบล และ คณะ/สาขาวิชา/ศูนย์/สถาบัน 
มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามการด าเนินการด้วย โดยเน้นการให้ค าปรึกษาการขับเคลื่อน
โครงการฯและการด าเนินการตามแผน พร้อมทั้งสร้างการเรียนรู้ต าบลที่มีเรื่องเด่น สามารถยกระดับเป็นศูนย์
เรียนรู้การแก้ปัญหาความยากจนในรูปแบบและประเด็นต่างๆ  

4.5 การก าหนดกลไกการขับเคลื่อนงาน ในหลายรูปแบบ ได้แก่  
(1) คณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ

สังคมแบบบูรณาการในแต่ละต าบล ที่มีผู้รับผิดชอบจาก ฝ่ายมหาวิทยาลัย และฝ่ายต าบล ร่วมเป็น
คณะกรรมการ คณะกรรมการด าเนินการงาน กิจกรรม บริการ (ท่ีก าหนดตาม งาน กิจกรรม บริการที่ออกแบบ
ไว้) คณะกรรมการประเมินการด าเนินการโครงการฯ เป็นต้น   

(2) ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  ระหว่าง ต าบล (โดยองค์กรหลัก) กับ
มหาวิทยาลัย (โดยคณะ/สาขาวิชา/ศูนย์/สถาบัน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่
ด าเนินการพัฒนาในพ้ืนที่นั้นๆ  

(3) แผนการด าเนินการของโครงการและแผนการจัดงาน กิจกรรม บริการ ในการ
แก้ปัญหาความยากจน (ตามหลักเป้าหมายต าบลในการเอาชนะความยากจน ของศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ 
วะสี)   

เป็นต้น  
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ภาคผนวก 

1. แบบฟอร์มการประเมินภาพรวมต าบล 
2. แบบฟอร์ม Checklist โจทย์การพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนภายใต้ 16 เป้าหมาย 
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การประเมินภาพรวมต าบล........................................................ 

มหาวิทยาลยั ....................................................................... 
จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการ ...............................................กิจกรรม 

ตัวชี้วัดภาพรวมต าบล กิจกรรม 1 กิจกรรม 2 ………… 
กิจกรรม 

การเฝ้าระวังCOVID 
Community 

Data 
1.เป็นโจทย์การพัฒนาเพื่อแก้ไขปญัหาความยากจนภายใต้ 
16 เป้าหมาย เป้าหมายใดบ้าง 

-ระบุเป้าหมาย
ที่ตรง 

-ระบุเป้าหมาย
ที่ตรง 

…………   

1.1 พัฒนาชุมชนให้มีสมรรถนะในการจัดการสูง      

1.2 ให้เกิดการจัดการทรัพยากรอย่างเป็นระบบ      

1.3 ช่วยให้สามารถวิเคราะห์วสิาหกิจชุมชนและสถาบัน
การเงินชุมชน 

     

1.4 ช่วยในการสร้างสัมมาชีพในพื้นที่      
1.5 ส่งเสริมเกษตรพอเพียงและอาหารปลอดภัย      
1.6 ช่วยให้มีแหล่งน้ าประจ าครอบครัว      
1.7 ช่วยจัดการวิสาหกิจชุมชน      
1.8 ฝึกอบรมทักษะอาชีพ      
1.9 มีการจดัการโครงสร้างพื้นฐาน กายภาพ สิ่งแวดล้อม 

พลังงาน 
     

1.10 ส่งเสริมความปลอดภัยในพืน้ท่ี      
1.11 พัฒนาคุณภาพกลุ่มเปราะบาง      
1.12 พัฒนาระบบสุขภาพคนในพ้ืนท่ี      
1.13 ส่งเสริมศูนยเ์รียนรู้ต าบล      
1.14 ส่งเสริมระบบยตุิธรรมในชุมชน      
1.15 ส่งเสริมระบบการสื่อสารชุมชน      
1.16 ส่งเสริมต าบลท าความด ี      

2.ประชากรเป้าหมาย      
3.ผู้ที่เป็นผู้ปฏิบัติการหลัก (Key actors) และผู้ขับเคลื่อน
ปฏิบัติการในพ้ืนท่ี 

     

4.เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ไดผ้ลด ี      
5.นวัตกรรมการแก้ปัญหา (เชิงระบบ เชิงกระบวนการ เชิง
เทคนิค) 

     

6.การมสี่วนรว่มของประชากรกลุ่มเป้าหมายและ 4 องค์กรหลัก
ในต าบล (อปท. ท้องที่ องค์กรชุมชน หน่วยงานรัฐ และเอกชน) 

     

7. ผลการมีส่วนร่วมในการแก้ปญัหาของกลุ่มประชากร
เป้าหมาย 

     

8. เรื่องเด่น (กิจกรรม บริการ ผลติภัณฑ์ ผลผลิต)      
9. คนเด่น (Champions)      
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ตัวชี้วัดภาพรวมต าบล กิจกรรม 1 กิจกรรม 2 ………… 
กิจกรรม 

การเฝ้าระวังCOVID 
Community 

Data 
10.ข้อมูล (การส ารวจการเฝ้าระวงั COVID-19 และ 
Community Data) 

     

11.การส่งเสริมการสร้างธุรกิจใหม ่(Start-up / Social 
Enterprise) 

     

12.รูปแบบการแก้ปัญหาความยากจนในระดับต าบลจาก
การสรุปบทเรียนและประสบการณ์ในโครงการ 

     

13.รูปแบบการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลและองค์กร
ภายในต าบลเพื่อแก้ปัญหาความยากจน (Resource 
Mobilization) จากโครงการนี ้

     

14.แหล่งเรียนรู้ และหลักสตูรการเรียนรู้ของชุมชนที่มาจาก
เรื่องเด่น คนเด่น จนได้รับการยอมรับเป็นศูนย์เรยีนรู้ดา้น
การแก้ปัญหาความยากจน 

     

หมายเหตุ :  แต่ละกิจกรรมไม่จ าเป็นต้องมีตัวชี้วัดครบ 14 ข้อ 

   หมายถึง มีอยู่แล้ว 

    หมายถึง  คาดว่าจะเกิดเมื่อด าเนินกิจกรรมนี้ 
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Checklist โจทย์การพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนภายใต้ 16 เป้าหมาย 
มหาวิทยาลยั ………………………………………… 
ต าบล ..........................................................  ยั่งยืน  พอเพียง   ยากล าบาก 
จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการ ………………………กิจกรรม 

ประเภทกิจกรรม กิจกรรมเพ่ือยกระดับศักยภาพต าบล 
กิจกรรม 1 กิจกรรม 2 กิจกรรม 3 

ก. การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ เช่น การยกระดับ OTOP และอาชีพอ่ืน ๆ    
ข. การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว)    
ค. การน าองค์ความรูไ้ปช่วยบริการชุมชน (Healthcare / เทคโนโลยีด้านต่างๆ)    
ง. การส่งเสริมดา้นสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่
ชุมชน) 

   

จ. อื่น ๆ (โปรดระบุ) .......................................................    
หลักงาน 16 เป้าหมาย    

1. พัฒนาชุมชนให้มีสมรรถนะในการจัดการสูง    
2. ให้เกิดการจัดการทรัพยากรอยา่งเป็นระบบ    

3. ช่วยให้สามารถวิเคราะห์วสิาหกิจชุมชนและสถาบันการเงินชุมชน    
4. ช่วยในการสร้างสัมมาชีพในพื้นที่    
5. ส่งเสรมิเกษตรพอเพียงและอาหารปลอดภัย    
6. ช่วยให้มีแหล่งน้ าประจ าครอบครัว    
7. ช่วยจัดการวิสาหกิจชุมชน    
8. ฝึกอบรมทักษะอาชีพ    
9. มีการจดัการโครงสรา้งพื้นฐาน กายภาพ สิ่งแวดล้อม พลังงาน    
10. ส่งเสริมความปลอดภัยในพ้ืนที่    
11. พัฒนาคุณภาพกลุ่มเปราะบาง    
12. พัฒนาระบบสุขภาพคนในพ้ืนที่    
13. ส่งเสริมศูนย์เรยีนรู้ต าบล    
14. ส่งเสริมระบบยตุิธรรมในชุมชน    
15. ส่งเสริมระบบการสื่อสารชุมชน    
16. ส่งเสริมต าบลท าความด ี    

หมายเหตุ 1) แต่ละกิจกรรมไม่จ าเป็นต้องมีครบทุกด้าน  
 2) หากในการส ารวจข้อมลูในต าบลพบว่าในต าบลมีบางหลักงานแลว้ให้ระบุด้วย 
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ส่วนที่ 3 
การใช้งานระบบ  

Project Based Management 
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1. บทน า 

ความเป็นมา 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้มีการจัดท าโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจ สังคม รายต าบลแบบบูรณาการ 1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย (OTOU) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1) ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการโดยมหาวิทยาลัยเป็น System 
Integrator 

2) การจัดท าข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data)  
3) ให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตใหม่ และนักศึกษา ให้มีงานท าและฟ้ืนฟู

เศรษฐกิจชุมชน 
4) ให้เกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชน 
จากวัตถุประสงค์ข้างต้น จึงมีความจ าเป็นต้องท าระบบส าหรับการติดตามโครงการที่เกิดจาก

โครงการ 1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย เพ่ือท าให้การประสานงาน การติดตาม หรือรายงานผลโครงการในแต่ละ
พ้ืนที่สามารถท าได้โดยมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังสามารถแสดงข้อมูลในระบบเครือข่าย (Region) และ
ระดับมหาวิทยาลัย (University) 

2. การใช้งานระบบ 

2.1 การเข้าสู่ระบบ 

1) เข้าเว็บไซต์ติดตามโครงการ 1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย (OTOU Tracker) 

 

ส่วนที่ 3  
การใช้งานระบบ Project Based Management 
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2) ลงชื่อเข้าระบบ โดยกรอก username และ password ที่ได้จากผู้ดูแลระบบ จากนั้นกดปุ่ม 

 

3) เมื่อเข้าระบบส าเร็จจะแสดงหน้ารายการโครงการ หากไม่ส าเร็จจะข้ึนแจ้งเตือน Invalid 

Username or Password ถ้าหากลืมรหัสผ่าน ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเพ่ือขอรหัสผ่านใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 โครงการ 
1) เมื่อท าการเข้าระบบส าเร็จจะแสดงรายการโครงการตามสิทธิ์การใช้งานของคนที่เข้าระบบ 

โดยแบ่งออกเป็น 

 University System Integrator (USI) หรือ มหาวิทยาลัยในพื้นที่ 

 Regional System Integrator (RSI) หรือ เครือข่ายอุดมศึกษา 

 National System Integrator (NSI) หรือ สป.อว. 
สามารถดูโครงการได้ 2 แบบ คือ รายการ (List) และแบบตารางกริด (Grid) 
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2) ระบบล็อค (Lock Types) เป็นระบบเลือกโครงการให้เปลี่ยนแปลงการแสดงผลและการ
กรอกข้อมูลต่าง ๆ ตามประเภทล็อคที่ระบุไว้ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท 

 Unlock คือ โครงการสามารถแก้ไขข้อมูลได้ 

 Open All Plan คือ โครงการสามารถปรับข้อมูลแผนการด าเนินงานได้ทุกเดือน 

 Open All Result คือ โครงการไม่สามารถแก้แผนได้ แต่สามารถแก้ผลย้อนหลัง ใช้ใน
กรณีท่ีรายงานผลแล้วเกิดผิดพลาด (ขอแก้ไข) 

 Lock คือ โครงการล็อคแผนแก้ไม่ได้ และรายงานผลได้แค่เดือนปัจจุบัน 

 Open Plan Forward คือ โครงการล็อคทุกอย่างยกเว้นแผนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้
ในกรณีที่ต้องการปรับแผนการด าเนินงานใหม่ 
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3) เลือกโครงการที่ต้องการ และกดปุ่ม “รายละเอียด” ในตัวอย่างเลือกพ้ืนที่ต าบลกกแก้ว

บูรพา อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

4) กดปุ่มรายละเอียดแล้วระบบจะแสดงข้อมูลการติดตามทั้งหมดของโครงการ ดังนี้ 

 การด าเนินงาน 

 งบประมาณ 

 การพัฒนาทักษะ 

 กิจกรรม (โครงการย่อย) 

 การพัฒนาต าบล 

 ประเมิน 16 ประเด็น 

 เชื่อมโยงตัวชี้วัด 
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2.2.1 การด าเนินงาน 
การด าเนินงาน เป็นขั้นตอนการวางแผนและรายงานผลการด าเนินงาน โดยมีการตั้งโครงการ/

กิจกรรมขั้นต้นให้เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
1) จ้างงาน - โครงการ/กิจกรรม ในข้อนี้ได้วางแผนตั้งต้นเรียบร้อยแล้ว 
2) ด าเนินงานพัฒนาต าบล - เบื้องต้นจะมีกิจกรรมย่อยทั้งหมด 4 กิจกรรม ถ้าหากต้องการเพิ่ม

กิจกรรมต้องกดปุ่มเพ่ิมกิจกรรมในกิจกรรมหลัก และต้องด าเนินการวางแผนเอง 
3) บริหารจัดการ - ต้องด าเนินการวางแผนเอง 
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การวางแผน/รายงานผล 

1) กดปุ่มวางแผน/รายงานผลหน้ากิจกรรมที่ต้องการ (ถ้าหากเป็นกิจกรรมย่อย จะต้องรายงาน

ในระดับกิจกรรมย่อย) 

 

2) กรอกแผน/ผลการด าเนินงานเป็นเปอร์เซ็นต์สะสม (%) 
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การเพิ่มกิจกรรม 

สามารถท าได้ในโครงการ/กิจกรรม ข้อ 2. การด าเนินงานพัฒนาต าบล เท่านั้น 

1) กดปุ่มเพ่ิมกิจกรรม 

 

 

2) กรอกข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมให้ครบถ้วน แผนงานต้องกรอกเป็นเปอร์เซ็นต์สะสม 

(%) เท่านั้น เมื่อกรอกข้อมูลแผนครบแล้วให้กดปุ่มบันทึก  
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2.2.2 งบประมาณ 
ส่วนงบประมาณ หรือการวางแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เบื้องต้นมีการตั้งโครงการ/

กิจกรรมขั้นต้นไว้เหมือนกับการด าเนินงาน แต่ส่วนที่ต่างกันคือการรายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวางแผน/รายงานผล 

1) เลือกโครงการ/กิจกรรมที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่มวางแผน/รายงานผล 
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2) กรอกแผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นตัวเลขตามจ านวนเงินที่ใช้จริงหน่วยเป็นบาทไทย 

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้กดปุ่มบันทึก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 การพัฒนาทักษะ 
การพัฒนาทักษะ หรือการวางแผน/รายงานผลการพัฒนาทักษะ 4 ประเภท ได้แก่ 
1) Digital Literacy 
2) English Literacy 
3) Financial Literacy 
4) Social Literacy 
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การวางแผน/รายงานผล 
1) กดปุ่มวางแผน/รายงานผล 

 

2) กรอกแผน/ผลการพัฒนาทักษะ โดยหน่วยเป็นคน (ไม่ต้องสะสม) เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว

ให้กดปุ่มบันทึก  
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2.2.4 กิจกรรม (โครงการย่อย) 
กิจกรรม (โครงการย่อย) เป็นการเพ่ิมเติมข้อมูลของกิจกรรมในระดับโครงการ อีกท้ังยังสามารถ

เพ่ิมตัวชี้วัดในระดับกิจกรรมเพ่ือน าไปเชื่อมโยงตัวชี้วัดต่อได้ ในเบื้องต้นทุกโครงการจะมีกิจกรรมเหมือนกันคือ 
กิจกรรมเฝ้าระวัง COVID และ Community Data 

 

เพิ่มกิจกรรม (โครงการย่อย) 

1) กดปุ่มเพ่ิมกิจกรรม (โครงการย่อย) 

 

2) กรอกชื่อกิจกรรมและกดปุ่มบันทึก  
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เพิ่มตัวชี้วัด 

1) เลือกกิจกรรมที่ต้องการเพ่ิมตัวชี้วัด และกดปุ่มเพ่ิมตัวชี้วัด 

 

 

2) กรอกข้อมูลตัวชี้วัด เมื่อกรอกเสร็จแล้วให้กดปุ่มบันทึก  
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ค าอธิบายการเพิ่มข้อมูลตัวช้ีวัด 

 ค าอธิบาย รูปแบบในการกรอก
ข้อมูล 

ตัวอย่าง 

1. ชื่อตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด กรอกชื่อตัวชี้วัดใน
รูปแบบข้อความ 

จ านวนผู้ประกอบการที่
ได้รับการพัฒนา 

2. รายละเอียดตัวชี้วัด รายละเอียดเพ่ิมเติมของ
ตัวชี้วัด 

กรอกรายละเอียด
ตัวชี้วัดในรูปแบบ
ข้อความ สามารถ
ตกแต่งความสวยงามได้ 

เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ใน
ปีงบประมาณ 2564 

3. ประเภทตัวชี้วัด ประเภทตัวชี้วัด เลือกประเภทตัวชี้วัด มี
ทั้งหมด 3 ประเภท คือ 
ปริมาณ ร้อยละ และ 
Milestone 

ปริมาณ 

4. หน่วย หน่วยของตัวชี้วัด กรอกข้อมูลหน่วยใน
รูปแบบของข้อความ 

คน 

5. ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด กรอกค่าเป้าหมายใน
รูปแบบของตัวเลข 

200 

6. ผล รายงานผลของตัวชี้วัด รายงานผลของค่า
เป้าหมายในรูปแบบของ
ตัวเลข 

200 

 

3) สร้างตัวชี้วัดส าเร็จสามารถกดเข้าไปเพื่อดูรายละเอียด และแก้ไข/ลบ ตัวชี้วัดได้ (ถ้าหาก

ต้องการลบจะไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้) 
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2.2.5 การพัฒนาต าบล 

การพัฒนาต าบลจะเชื่อมโยงกับโครงการ/กิจกรรมในการด าเนินงานหรืองบประมาณข้อที่ 2

การพัฒนาต าบล 

 

การเชื่อมโยงตัวชี้วัด 

1) กดปุ่มกิจกรรม (โครงการย่อย) ที่ต้องการเชื่อมโยงตัวชี้วัด 

 

 

2) เลือกโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาต าบลที่เชื่อมโยงกับกิจกรรม จากนั้นกดปุ่มบันทึก 
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2.2.6 ประเมินเป้าหมาย 16 ประเด็น 

 ประเมิน 16 ประเด็นเป็นการเชื่อมโยงกับหลักงาน 16 เป้าหมาย จะประเมินทั้งหมด 5 รอบ 

คือ ก่อนเริ่มโครงการ และไตรมาสที่ 1 – 4  

 

การประเมิน 

1) เลือกไตรมาสที่ต้องการประเมิน 

 

2) เลือกกิจกรรมที่ต้องการประเมิน จากนั้นกดปุ่มเชื่อมโยงตัวชี้วัด 
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3) เลือกประเมินหลักงาน 16 เป้าหมาย โดยจะมีให้ประเมินทั้งหมด 3 ระดับ ได้แก่ 

 ต าบลมีอยู่แล้ว 

 เกิดข้ึนแล้วจากการด าเนินการกิจกรรมนี้ 

 คาดว่าจะเกิดข้ึนเมื่อด าเนินกิจกรรมนี้ 
ประเมินเสร็จแล้วให้กดปุ่มบันทึก  
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2.2.7 เชื่อมโยงตัวชี้วัด 

คือการเชื่อมโยงกิจกรรมกับตัวชี้วัดทั้ง 14 ข้อ ในข้อแรกของการเชื่อมโยงตัวชี้วัด จะเป็นการ
เชื่อมโยงจากการประเมิน 16 ประเด็นโดยเสนอประเด็นส าหรับหัวข้อเกิดขึ้นแล้วจากการด าเนินการกิจกรรมนี้ 
และคาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อด าเนินกิจกรรมนี้ เท่านั้น 

 

การเชื่อมโยงตัวชี้วัด 

1) เลือกกิจกรรม (โครงการย่อย) ที่ต้องการเชื่อมโยงตัวชี้วัด จากนั้นกดปุ่มเชื่อมโยงตัวชี้วัด 
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2) เลือกตัวชี้วัดที่ต้องการจากนั้นกดปุ่มบันทึก  
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