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สวนที่ห1ารโครงการ
แนวทางการบริ
แนวทางการบริหารโครงการ

1. หลักการและวัตถุประสงค
ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เห็นชอบใหกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสูตำบล สรางรากแกวให
ประเทศ) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยใน
พื้นที่เปนหนวยบูรณาการโครงการ (System Integrator) การจางงาน การฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความ
ครอบคลุมในประเด็นตางๆ ตามปญหาและความตองการของชุมชน และการจัดทำขอมูลขนาดใหญของชุมชน
(Community Big Data) โดยมีแนวทางการบริหารโครงการ ดังนี้
1) การดำเนิ น โครงการ/กิ จกรรมตามรู ป แบบกิ จ กรรมที ่ จะเข า ไปดำเนิ น การในพื ้ นที่ที่
รับผิดชอบ ใหดำเนินการโครงการในรูปแบบการบริการวิชาการ
2) ขอใหสถาบันอุดมศึกษาแมขาย (เครือขายอุดมศึกษา 9 เครือขาย (Regional System
Integrator)) แตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อกำกับ ติดตาม ประเมินผลโครงการ และบูรณาการการดำเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาภายใตเครือขายที่รับผิดชอบ
3) ขอใหสถาบันอุ ดมศึกษาที่ร ับผิ ดชอบการดำเนินการรายตำบล (System Integrator)
ดำเนินการดังนี้
3.1) แตงตั้งผูรับผิดชอบในระดับนโยบาย ซึ่งควรเปนผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย
3.2) จัดทำโครงสรางการบริหารระบบงานสำหรับดำเนินงานโครงการที่แสดงใหเห็นความ
เชื่อมโยงและความรับผิดชอบ ตั้งแตระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ (คณะ ศูนย หนวยตางๆ) และควรมีหนวย
บริหารจัดการโครงการที่มีความเชี่ยวชาญในการทำงานกับชุมชนในพื้นที่ดวย
3.3) แตงตั้งคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย (System Integrator) เพื่อดำเนินการกำกับ
ดูแล ติดตาม ประเมินผลโครงการและบูรณาการการดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
4) แตงตั้งผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของ
แตละมหาวิทยาลัย เพื่อทำหนาที่ดูแลการจัดทำฐานขอมูลขนาดใหญของชุมชนรายตำบล (Community Big
Data)
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2. แนวทางการบริหารโครงการ
แบงการดำเนินงานเปน 3 สวน ไดแก
- การจางงาน (20 อัตรา ตอ 1 ตำบล รวมทัง้ สิ้น 60,000 อัตรา)
- การดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดำเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- การบริหารจัดการโครงการ
2.1 การจางงาน (20 อัตรา ตอ 1 ตำบล รวมทั้งสิน้ 60,000 อัตรา)
การจางงาน
อัตรา/ตำบล
1. การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) จากขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บขอมูลของ - นักศึกษา 2 อัตรา
โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย)
- บัณฑิตจบใหม 1 อัตรา
2. การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาดของ
- บัณฑิตจบใหม 1 อัตรา
COVID-19 และโรคระบาดใหม (รวมกับ ศบค.)
- ประชาชน 2 อัตรา
3. การจัดทำขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Digitalizing
- บัณฑิตจบใหม 2 อัตรา
Government Data) (รวมกับ สำนักงาน ก.พ.ร.)
4. การพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอื่นๆ) - นักศึกษา 2 อัตรา
การสรางและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการทองเที่ยว) การนำ
- บัณฑิตจบใหม 2 อัตรา
องคความรูไปชวยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ) และการ
- ประชาชน 1 อัตรา
สงเสริมดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแก
ชุมชน) ใหแกชุมชน ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดำเนินการในพื้นที่ที่รบั ผิดชอบ
5. การพัฒนาทักษะอาชีพใหมจากความหลากหลายทางชีวภาพและความ
- นักศึกษา 1 อัตรา
หลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน
- บัณฑิตจบใหม 2 อัตรา
- ประชาชน 1 อัตรา
6. การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมปิ ญญาทองถิ่น เพื่อการ - บัณฑิตจบใหม 2 อัตรา
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน
- ประชาชน 1 อัตรา
หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยผูรับผิดชอบในพื้นที่ สามารถมอบหมายใหผูรับจางมาปฏิบัติงานในรายการ
ที่ 1 – 6 รวมกันได ขึ้นอยูกับภาระงานและความเรงดวนในระยะเวลานั้นๆ

ทั้งนี้ สำหรับหลักเกณฑและแนวทางการคัดเลือกที่เปนคุณสมบัติเฉพาะ สถาบันอุดมศึกษา
สามารถกำหนดแนวทางการบริ หารจั ด การไดต ามความเหมาะสมและตามบริบ ทของพื้ น ที่ โดยอิ ง ตาม
คุณ สมบัติเบื้ องต นที ่ ส ำนั ก งานปลั ดกระทรวงการอุ ดมศึกษา วิท ยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กำหนด
(รายละเอียดตามประกาศกระทรวงฯ ดังภาคผนวก)
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2.2 การดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดำเนินการในพืน้ ที่ที่รับผิดชอบ
ประเภทกิจกรรมที่จะเขาไปดำเนินการในพื้นที่ (800,000 บาท ตอตำบล)
1) การพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอื่นๆ)
2) การสรางและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการทองเที่ยว)
3) การนำองคความรูไปชวยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ)
4) การสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน)
2.3 การบริหารจัดการโครงการ
การดำเนินการโครงการฯ มีรูปแบบการบริหารจัดการแบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก
2.3.1 ระดับประเทศ National System Integrator (สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม)
- บริหารจัดการดำเนินงานในภาพรวม
- กำกับ ติดตามการดำเนินงานใหเปนไปตามเปาประสงค
- ประเมินผลโครงการในภาพรวม
- จัดทำ Community Big Data
2.3.2 ระดั บ ภู ม ิ ภ าค Regional System Integrator (สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาแม ข  า ย เครื อ ข า ย
อุดมศึกษา 9 เครือขาย)
- บริหารจัดการดำเนินงานในเครือขาย
- กำกับ ติดตามการดำเนินงานในเครือขายใหเปนไปตามเปาประสงค
- ประเมินผลโครงการในภาพเครือขาย
- จัดทำ Community Big Data ระดับเครือขาย
2.3.3 ระดับสถาบัน System Integrator (สถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบการดำเนินการราย
ตำบล)
- ดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองเปาประสงค
- เชื่อมประสานการดำเนินงานในพื้นที่กับหนวยงานอื่นๆ
- กำกับ ดูแลการจางงานใหเปนไปตามเปาประสงค
- จัดทำรายงานและอื่นๆ ตามขอกำหนด RSI และ NSI
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3. การดำเนินโครงการ
3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.1.1 ขัน้ ตอนการดำเนินโครงการ (ภาพใหญ)
ขั้นตอน
สป.อว. (NSI)
เครือขาย (RSI)

มหาวิทยาลัย (USI)

ครม. อนุมัติโครงการ

เริ่มโครงการ
และเบิกจาย
งบประมาณ
งวดที่ 1

จัดทำบันทึกขอตกลง (MOU)
เสนอ ปอว. ลงนามในบันทึกขอตกลง
(MOU) และอนุมัติจัดสรรงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณ งวดที่ 1
(แบงจาย 50%)

การรายงานผล
การปฏิบัติงาน
และการใชจาย
งบประมาณ

ลงนามในบันทึกขอตกลง (MOU)
9 เครือขาย/76 สถาบัน

จัดทำสรุปผลการปฏิบัติงาน
การใชจายเงิน ปญหาและอุปสรรค
ในภาพรวม (รายเดือน) สงสำนักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ
ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

จัดทำสรุปผลการดำเนินงานและ
ผลการใชจายงบประมาณ เสนอ
สงป. และหนวยงานที่เกี่ยวของ
จัดทำรายงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริต สง ปปท.
จัดทำรายงานเสนอคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ
การใชเงินตาม พรก.

งบประมาณคาบริหารจัดการของ
RSI
แมขายสามารถเขาถึงการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ
ประจำเดือน
ของตำบลในเครือขาย ผานระบบ
Project Based Management (PBM)

รายงานผลการปฏิบัติงานและ
การใชจายงบประมาณตามกิจกรรม
ของ RSI ประจำเดือน ผานระบบ
Project Based Management
(PBM) ภายในวันที่ 2 ของเดือน

- งบประมาณคาบริหารจัดการของ
USI
- งบประมาณดำเนินกิจกรรมราย
ตำบล
รายงานผลการปฏิบัตงิ านและการ
ใชจายงบประมาณประจำเดือน
ใน 3 หมวด (การจางงาน กิจกรรม
รายตำบล การบริหารจัดการฯ)
ผานระบบ Project Based
Management (PBM)
ภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป

รายเดือน

รายไตรมาส
ธันวาคม 2563
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ขั้นตอน
การรายงานผล
การประเมิน
ภาพรวมตำบล

สป.อว. (NSI)

เครือขาย (RSI)

มหาวิทยาลัย (USI)

สรุปผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด
การประเมินภาพรวมตำบล

ประมวลตามตัวชี้วัดการประเมิน
ภาพรวมตำบล ผานระบบ Project
Based Management (PBM)

รายงานผลตามตัวชี้วัดการประเมิน
ภาพรวมตำบล (14 + 14 ตัวชี้วัด
16 เปาหมาย) ผานระบบ Project
Based Management (PBM)

รายไตรมาส
การเบิกจาย
งบประมาณ
งวดที่ 2

พิจารณาผลการดำเนินงานตาม MOU
รอบ 6 เดือน และจัดทำสรุปผล
การดำเนินงาน
เสนอหนวยงานที่เกี่ยวของ

จัดสรรงบประมาณ งวดที่ 2
(50%)

รายงานผลการบริหารจัดการของ
RSI

ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ตาม
MOU ผานระบบ Project Based
Management (PBM)

งบประมาณคาบริหารจัดการของ
RSI

- งบประมาณคาบริหารจัดการของ
USI
- งบประมาณดำเนินกิจกรรม
รายตำบล

6 เดือน
ปดโครงการ
และคืนเงิน
เหลือจาย

พิจารณาและสรุปผลการดำเนินงาน
และผลกระทบในภาพรวม
เสนอ ครม. ปปท. สงป.
และหนวยงานที่เกี่ยวของ

รายงานผลการบริหารจัดการของ
RSI

ปดโครงการ

- รายงานผลการดำเนินงาน เมื่อ
สิ้นสุดโครงการ ตาม MOU ผาน
ระบบ Project Based
Management
- รายงานสรุปผลโครงการและ
ผลกระทบรายตำบล
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3.1.2 ขัน้ ตอนการดำเนินงานการจางงาน
ขั้นตอน

กระทรวงแรงงาน

สป.อว. (NSI)

รับเขาระบบ
Labor Platform

สรุปขอมูลการจางงานสง
กระทรวงแรงงาน

การจางงาน

เครือขาย (RSI)

สำเนาขอมูล
การจางงาน

มหาวิทยาลัย (USI)

ผูถูกจางงาน

- รับสมัคร คัดเลือก
และนำสงขอมูลตาม
แบบฟอรม สงไปยัง
สป.อว. ภายใน 15
ม.ค. 64 (พรอมทั้ง
สำเนาใหเครือขาย)
* ควรมีการคัดเลือกตัว
สำรอง กรณีผูถูกจางตัวจริง
ไมสามารถปฏิบัติงานไดครบ
ตามสัญญา

- จัดทำสัญญาจาง
กำหนดแนวทาง/วิธีการ
การประเมินผล การตรวจ
รับงาน และการยกเลิก
สัญญา

จัดทำแบบฟอรม
รายงานและประเมินผล
* ม. สามารถปรับเพิ่มเติมได

การตรวจรับงาน

การจายคาจาง

สป.อว. จัดทำรายงานผล
การดำเนินงาน
ประจำเดือน
ในภาพรวมสงหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

โอนเงินคาจางไปยัง ม.

สำเนารายงานผลการ
ดำเนินงานประจำเดือน

สรุปผลการดำเนินงาน
สง สป.อว. (พรอมสำเนา
ไปยังเครือขาย)

จายคาจางงานรายเดือน

ผูถูกจางงาน
จัดทำรายงานผล
การดำเนินงาน
ประจำเดือนสง
มหาวิทยาลัย
ภายในเวลาที่ ม.
กำหนด

คาจางรายเดือน
เขาบัญชี
ผูถูกจางงาน
ภายในวันสุดทาย
ของเดือน

ธันวาคม 2563
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กระทรวงแรงงาน

กรณี ลาออก
จากงานหรือ
ยกเลิกสัญญา

รับเขาระบบ

สป.อว. (NSI)

Labor Platform

สำเนาการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลการจางงาน

การออก
หนังสือรับรอง

เครือขาย (RSI)

สำเนาการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลการจางงาน

มหาวิทยาลัย (USI)

ผูถูกจางงาน

รับสมัคร คัดเลือก ทำ
สัญญาจาง (ทดแทน)
และนำสงขอมูลไปยัง
กระทรวงแรงงาน

แจง ม. ลวงหนา
อยางนอย 1 เดือน

ออกหนังสือรับรอง
การปฏิบัติงานใหกับ
ผูถูกจางงาน
* ผูถูกจางงานตอง
ปฏิบัติงานตอเนื่องและ
ผานการประเมินผล
อยางนอย 6 เดือน

รวมจัดทำหลักสูตรพัฒนาทักษะ 4 modules (Digital Literacy, English
Competency, Financial Literacy, Social Literacy)

การฝกอบรม
(Training)

ไดรับหนังสือ
รับรองการ
ปฏิบัติงาน

ฝกอบรมทักษะ
พื้นฐานและ
ทักษะสำคัญ
ตางๆ
*รายงานผลการ
ฝกอบรมใน
แบบฟอรม
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานดวย

มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาจางงานนักศึกษาเปนรายภาคการศึกษา
แตควรมีระยะเวลาการจางงานไมต่ำกวา 6 เดือน

ธันวาคม 2563
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3.2 ระบบการเงิน
การเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการดำเนินการตามแผนงาน
หรือโครงการภายใตพระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจ
และสั งคมที ่ ได ร ั บผลกระทบจากการระบาดของโรคติ ดเชื ้ อไวรั สโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 และหนั งสื อ
กระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว75 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 โดยใหมหาวิทยาลัยเปดบัญชีเงินฝาก
ชื่อบัญชี “ชื่อหนวยงาน (โครงการเงินกูเพื่อแกไขปญหา COVID-19)”
งบดำเนินการรายตำบล (800,000.-) ตองไมใชการลงทุน/การซื้อครุภัณฑ/และกิจกรรมที่ไมชัดวาเปน
ประโยชนตอชุมชน
ตัวอยางกิจกรรมที่สามารถใชงบประมาณและไมสามารถใชงบประมาณ เชน
กิจกรรมที่สามารถใชจายงบประมาณ
กิจกรรมที่ไมสามารถใชจา ยงบประมาณ
1. คาเบี้ยเลี้ยงในการลงพื้นที่
1. ซื้อครุภัณฑ
2. คาเดินทาง
2. ลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน
3. คาที่พัก
3. คาจางบุคลากร (อยูในงบการจางงานแลว)
4. คาตอบแทนรายเดือนของผูปฏิบัติงาน (เชน
4. คาวิทยากร
5. คาวัสดุใชสอย
ผูบริหารโครงการ หัวหนาโครงการ นักวิจัย ที่
ปรึกษา เปนตน)
6. คาพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ
5. คาธรรมเนียมตางๆ ของมหาวิทยาลัย
7. คาจางผลิตผลิตภัณฑตนแบบ
8. คาใชหองปฏิบัติการ/โรงงานตนแบบ
9. คาที่ปรึกษารายครั้ง/รายกิจกรรม
10. คาใชจายในกระบวนการถายทอดเทคโนโลยี
นวัตกรรมสูชุมชน
เปนตน
หมายเหตุ : 1. หนังสือคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงิน สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร 1106/(คกง.) 325 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0505/31641 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563
3. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว75 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563
4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใตพระราช
กำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
5. อัตราคาใชจายในการดำเนินการเบิกจายตามระเบียบกระทรวงการคลัง กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวของ
6. การจัดซื้อจัดจางตองเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ธันวาคม 2563
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3.3 การติดตาม การประเมินผล และการรายงานผลการดำเนินงาน
รอบระยะเวลา
เครือขาย (RSI)
มหาวิทยาลัย (USI)
รายเดือน
1. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจาย 1. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจาย
งบประมาณ
งบประมาณ
- การบริหารจัดการของ Regional System
1.1 การจางงาน (รายตำบล)
Integrator (เครือขาย)
1.2 กิจกรรมทีเ่ ขาไปดำเนินการในพื้นที่
ที่รับผิดชอบ (รายตำบล)
1.3 การบริหารจัดการโครงการของ
System Integrator (มหาวิทยาลัย)
รายไตรมาส
1. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจาย 1. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจาย
(3, 6, 9, ปดโครงการ) งบประมาณ
งบประมาณ
- การบริหารจัดการของ Regional System
1.1 การจางงาน (รายตำบล)
Integrator (เครือขาย)
1.2 กิจกรรมทีเ่ ขาไปดำเนินการในพื้นที่
2. การประเมินภาพรวมตำบลในระดับ RSI
ที่รับผิดชอบ (รายตำบล)
(4 ตัวชี้วัด 16 เปาหมาย)
1.3 การบริหารจัดการโครงการของ
System Integrator (มหาวิทยาลัย)
2. การประเมินภาพรวมตำบล (14 + 14
ตัวชี้วัด 16 เปาหมาย)
รอบ 6 เดือน
รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตาม
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
(เพื่อเบิกจาย
MOU รอบ 6 เดือน
ตาม MOU
งบประมาณ งวดที่ 2)
ปดโครงการ
1. รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตาม
1. รายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุด
(เพื่อสรุปผลและปด
MOU เมื่อสิ้นสุดโครงการ
โครงการ ตาม MOU
โครงการ)
2. รายงานสรุปผลโครงการและผลกระทบใน 2. รายงานสรุปผลโครงการและผลกระทบ
รายตำบล
ภาพรวมภายใตเครือขายรายตำบล
หมายเหตุ

1. รายงานผานระบบ Project Based Management (PBM) (โดยจะเปดระบบใหกรอกขอมูล 5 วัน
สุดทายของทุกเดือน และจะปดระบบในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป)
2. มหาวิทยาลัย (USI) กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของตำบล โดยรายงานผานระบบ
Project Based Management
3. อว.สวนหนา และเครือขาย (RSI) กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของตำบลในภาพรวมพื้นที่
เครือขาย โดยรวมกับมหาวิทยาลัยในเครือขายและมหาวิทยาลัยที่เขามาทำงานตำบลในพื้นที่เครือขาย
4. สป.อว. (NSI) จะประมวลผลการดำเนินงานการบริหารจัดการของเครือขาย (RSI) และมหาวิทยาลัย
(USI) ผานระบบ Project Based Management (PBM)
ธันวาคม 2563
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4. คำถามทีพ่ บบอย (FAQs)
1)
Q : การดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดำเนินการในพื้นที่
ที่รับผิดชอบ สามารถทำเปนโครงการวิจัยไดหรือไม
A : ไมสามารถดำเนินงานในรูปแบบโครงการวิจัยได แตตองเปนการดำเนินการในลักษณะการ
บริการวิชาการ
2)
Q : สามารถใชงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑไดหรือไม
A : ไมได เนื่องจากเปนไปตามมติ ครม. ที่กำหนดหลักการไมให อว. นำกรอบวงเงิน ของ
โครงการฯ ไปดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑและสิ่งกอสราง
3)
Q : มหาวิทยาลัยสามารถกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ การคัดเลือก และการประเมินผลงาน
ของผูถูกจางไดเองหรือไม
A : มหาวิทยาลัยสามารถกำหนดแนวทางการบริหารจัดการไดตามความเหมาะสมและตาม
บริบทของพื้นที่ โดยอิงตามคุณสมบัติเบื้องตนที่ สป.อว. กำหนด
4)
Q : ผูที่เคยถูกจางในโครงการ อว. จางงาน ระยะที่ 1 และ 2 สามารถเขารวมโครงการฯ ไดหรือไม
A : ผูที่เคยถูกจางสามารถสมัครเขารวมโครงการฯ ได โดยจะตองเขาสูกระบวนการคัดเลือก
ใหมตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกำหนด
5)
Q : มหาวิทยาลัยสามารถจางงานประชาชน บัณฑิต และนักศึกษา ที่อยูนอกพืน้ ที่ที่รับผิดชอบไดหรือไม
A : มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการไดตามความเหมาะสม แตขอใหคำนึงถึงศักยภาพของ
บุคคลในพื้นที่เปนลำดับแรก
6)
Q : มหาวิทยาลัยสามารถจางงานชาวตางชาติไดหรือไม
A : มหาวิทยาลัยไมสามารถจางงานชาวตางชาติได
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5. แนวทางการดำเนินงานการจัดทำขอมูลราชการในพืน้ ที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Digitizing
Government Data)
แนวทางการดำเนินงาน
การจัดทำขอมูลราชการในพื้นทีเ่ ปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Digitizing Government Data)
สำหรับมหาวิทยาลัย
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แนวทางการดำเนินงาน
การจัดทำขอมูลราชการในพื้นทีเ่ ปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Digitizing Government Data)
สำหรับหนวยงานผูใช
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แนวทางการดำเนินงาน
การจัดทำขอมูลราชการในพื้นทีเ่ ปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Digitizing Government Data)
สำหรับผูถูกจางงาน
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ภาคผนวก
1. (ราง) ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ดำเนินการการจางงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู
ตำบล สรางรากแกวใหประเทศ)
2. กฎ ระเบียบ มติ ครม. และเอกสารที่เกีย่ วของ
3. (ตัวอยาง) ขอบเขตของงานและเงื่อนไขการจางงาน ขอตกลงจาง และแบบรายงานการปฏิบตั ิงานของผูถูกจาง
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(ราง)
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการดำเนินการการจางงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสูตำบล สรางรากแกวใหประเทศ)
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-รางประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการดำเนินการการจางงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสูตำบล สรางรากแกวใหประเทศ)
ดวยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ไดดำเนินโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสูตำบล สรางรากแกวใหประเทศ) ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล
แบบบูรณาการ เกิดการจางงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม และนักศึกษา ใหมีงานทำและฟนฟูเศรษฐกิจ
ชุมชน และเกิดการพัฒนาตามปญหาและความตองการของชุมชน ดังนั้น เพื่อใหการสนับสนุนการดำเนิน
โครงการดังกลาวเปนไปดวยความโปรงใส ชัดเจน จึงกำหนดหลักเกณฑ และวิธีการดำเนินการจางงาน
ดังตอไปนี้
1. หลักเกณฑในการคัดเลือก
1.1 นักศึกษา เปนนักศึกษาหรือผูที่อยูระหวางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา
จากสถาบันการศึกษาตางๆ และมีความรูความสามารถที่ตรงตอภารกิจในการปฏิบัติงาน ที่วางงาน และไมได
รับคาตอบแทน คาจาง จากหนวยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไมไดรับความชวยเหลือในการจาง
งานจากภาครัฐที่ใหการชวยเหลืออยู
1.2 บัณฑิตจบใหม เปนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไมเกิน 3 ป และมีความรู ความสามารถ
ที่ตรงตอภารกิจในการปฏิบัติงาน ที่วางงาน และไมไดรับคาตอบแทน คาจาง จากหนวยงานอื่นของภาครัฐและ
ภาคเอกชน และไมไดรับความชวยเหลือในการจางงานจากภาครัฐที่ใหการชวยเหลืออยู
1.3 ประชาชน เปนประชาชนที่อยูในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกลเคียง ที่วางงาน และไมไดรับ
คาตอบแทน คาจาง จากหนวยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไมไดรับความชวยเหลือในการจางงาน
จากภาครัฐที่ใหการชวยเหลืออยู
1.4 มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. วิธีการดำเนินการ
2.1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
จัดทำขอตกลงกับหนวยงานจางงาน ในการดำเนินการและผลที่คาดวาจะไดรับ
2.2 การดำเนินการของมหาวิทยาลัย
(1) ประกาศคุณสมบัติ ภาระงาน และผลงานที่คาดวาจะไดรับ ของผูที่จะไดรับการ
จางงาน และจัดตั้งกรรมการพิจารณาคัดเลือก
(2) รับสมัครและคัดเลือกบุคลากรตามอัตราที่ไดรับจัดสรร โดยใหสอดคลองกับ
ภาระงานที่จะมอบหมาย
(3) จัดทำสัญญาจางระหวางหนวยงานและผูที่ไดรับการจางงาน
(4) จัดทำรายละเอียดภาระหนาที่ของผูที่ไดรับการจางงาน
/(5) เมื่อเริ่ม...
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(5) เมื่อเริ่มตนโครงการใหนำสงขอมูลการจางงานมายัง สป.อว. เพื่อรวมรวมและ
สรุปสงไปยังแพลตฟอรมแรงงาน (Labor Platform) ของกระทรวงแรงงาน
กรณี มีผูถูกจางงานลาออกหรือยกเลิกสัญญา มีการจัดจางทดแทนใหแจงไปยัง
กระทรวงแรงงาน โดยสำเนาขอมูลมายัง สป.อว. ดวย
(6) ใหคำปรึกษาแนะนำในการทำงานของผูที่ไดรับการจางงานระหวางปฏิบัติงาน
(7) กำกับ ติดตามและประเมินผลผูไดรับการจางงาน และเบิกจายงบประมาณ
คาจางใหแกผูที่ไดรับการจางงานตามอัตราที่กำหนด ดังนี้
(7.1) นักศึกษา ในอัตรา 5,000 บาท ตอเดือน
(7.2) บัณฑิตจบใหม ในอัตรา 15,000 บาท ตอเดือน
(7.3) ประชาชน ในอัตรา 9,000 บาท ตอเดือน
(8) จัดฝกอบรม/กิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพใหมจากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน รวมถึงทักษะดาน Digital Literacy,
English Competency, Financial Literacy, Social Literacy
(9) รายงานผลปฏิบัตงิ านแก สป.อว. รายเดือน รายไตรมาส และเมื่อสิ้นสุดโครงการ
กรณีการรับสมัคร การคัดเลือก การประเมินผล การตรวจรับงาน และเงื่อนไขอื่นๆ ในการ
จางงานการจัดทำขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Digitalizing Government Data) ของหนวยงาน
ภาครัฐ ใหเปนไปตามขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยและหนวยงานผูใชที่ประสงครับผูถูกจางงานไปปฏิบัติงาน
2.3 การดำเนินการของผูที่ไดรับการจางงาน
(1) ปฏิบัติหนาที่ตามสัญญาจางและภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
(2) รายงานผลการปฏิบัติงานตอสถาบันอุดมศึกษาทุกเดือน
(3) กรณี มีความประสงคลาออกขอใหแจงไปยังหนวยงาน/มหาวิทยาลัย ลวงหนา
อยางนอย 1 เดือน
3. ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังของโครงการ
3.1 เกิดการจางงานตามภารกิจและตามกิจกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล
ตามบริบทและความตองการของตำบลนั้นๆ อยางนอยในพื้นที่ 3,000 ตำบล (ไมนอยกวา 60,000 อัตรา)
3.2 เกิดการพัฒนาและยกระดับทักษะการประกอบอาชีพแกประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม
นักศึกษา รวมถึงเกิดการถายโอนองคความรูและทักษะดานการประกอบอาชีพไปสูตำบล
ทั้งนี้ หากมีขอสงสัยประการใด โปรดสอบถามเพิ่ม เติมไดท ี่ สำนักงานบริหารโครงการ
ตามนโยบาย สป.อว. โทรศัพท 02-610-5330 และ 02-610-5331
หลักเกณฑนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันที่

มกราคม 2564 เปนตนไป

(ศาสตราจารยพิเศษ เอนก เหลาธรรมทัศน)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
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กฎ ระเบียบ มติ ครม. และเอกสารที่เกี่ยวของ
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กฎ ระเบียบ มติ ครม. และเอกสารทีเ่ กี่ยวของ
1. หนั งสื อคณะกรรมการกลั ่ นกรองการใชจ ายเงิน สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิ จและสั ง คม
แหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร 1106/(คกง.) 325 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0505/31641 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563
3. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว75 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563
4. ระเบี ยบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใตพระราช
กำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
5. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการนำเงินสงคลัง พ.ศ. 2562
6. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

Scan เพื่อ Download เอกสาร
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(ตัวอยาง)
ขอบเขตของงานและเงื่อนไขการจางงาน ขอตกลงจาง และ
แบบรายงานการปฏิบัติงานของผูถูกจาง
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- ตัวอยาง ขอบเขตของงานและเงื่อนไขการจางงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสูตำบล สรางรากแกวใหประเทศ)
1. ความเปนมา
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เห็นชอบใหกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมดำเนินโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสูตำบล สรางรากแกวใหประเทศ) ซึ่งมี
วัตถุประสงคเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เปนหนวย
บูรณาการโครงการ (System Integrator) และจางนักศึกษา บัณฑิตจบใหม และประชาชนทั่วไป จำนวน
60,000 อัตรา เพื่อรวมพัฒนาพื้นที่ ฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความครอบคลุมในประเด็นตางๆ ตามปญหา
และความตองการของชุมชน
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นทีเ่ ปน System Integrator
2) เพื่อใหเกิดการจางงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม และนักศึกษา ใหมีงานทำและฟนฟูเศรษฐกิจชุมชน
3) เพื่อใหเกิดการพัฒนาทักษะในการเสริมสรางอาชีพใหมในชุมชน
4) เพื่อใหเกิดการจัดทำขอมูลขนาดใหญของชุมชน (Community Big Data)
3. คุณสมบัติของผูรับจาง
3.1 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้
(1) คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชาติไทย
2) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(2) ลักษณะที่ไมอยูในเงื่อนไขการจาง
1) เปนผูดำรงตำแหนงขาราชการการเมือง
2) เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไรความสามารถหรือโรคที่
ตองหามตามที่กฎ ก.พ. กำหนด
3) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
4) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
5) เปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
6) เปนบุคคลลมละลาย
7) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ

ธันวาคม 2563

- 56 -

8) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงาน
อื่นของรัฐ
9) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทำผิดวินัย
10) เปนผูเคยกระทำการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ
สำหรั บพระภิ กษุ หรื อสามเณรไม สามารถสมั ครเข ารั บการคั ดเลื อกการจ างงาน ตามหนั งสื อ
กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในขอ 5
ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
(3) คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง
1) ประชาชน เปนที่อยูในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกลเคียง ที่วางงาน และไมไดรับคาตอบแทน คาจาง จาก
หนวยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไมไดรับความชวยเหลือในการจางงานจากภาครัฐที่ใหการชวยเหลืออยู
2) บัณฑิตจบใหม เปนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไมเกิน 3 ป และมีความรู ความสามารถที่ตรงตอ
ภารกิจในการปฏิบัติงาน ที่วางงาน และไมไดรับคาตอบแทน คาจาง จากหนวยงานอื่นของภาครัฐและ
ภาคเอกชน และไมไดรับความชวยเหลือในการจางงานจากภาครัฐที่ใหการชวยเหลืออยู
3) นักศึกษา เปนนักศึกษาหรือผูที่อยูระหวางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จาก
สถาบันการศึกษาตางๆ และมีความรูความสามารถที่ตรงตอภารกิจในการปฏิบัติงาน ที่วางงาน และไมไดรับ
คาตอบแทน คาจาง จากหนวยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไมไดรับความชวยเหลือในการจางงาน
จากภาครัฐที่ใหการชวยเหลืออยู
4. ขอบเขตและลักษณะของงานที่จาง
4.1 พื้นที่ดำเนินโครงการ จำนวน
ลำดับ
จังหวัด

ตำบล ดังนี้
อำเภอ

ตำบล

4.2 ขอบเขตและลักษณะของงาน
1. .....
2. .....
3. ผู  ร ั บ จ า งจะต อ งเข า รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะด า น Digital Literacy, English Competency,
Financial Literacy, Social Literacy
ทั้งนี้ ผูวางจางจะนำผลการเขารับการพัฒนาทักษะมาประกอบการตรวจรับงานจางดวย
ระบุขอบเขตและลักษณะของงานที่ตองการใหผูถูกจางปฏิบัติเปนรายเดือนโดยละเอียด โดยตอง
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการจางงานในแตละประเภท (ผูวาจางเปนผูกำหนด)
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4.3 เงื่อนไขทัว่ ไป
1) ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ ขอบังคับ ของผูวาจาง
2) ถาผูรับจางมีความประสงคจะยกเลิกการจาง
(1) ผูรับจางจะตองแจงเปนลายลักษณอักษรใหแกผูวาจาง ไมนอยกวา
วัน เวนแตผูวาจาง
เห็นสมควรและไดอนุญาตใหยกเลิกการจางได
(2) ในแตละเดือน ถาผูรับจางไมมาปฏิบัติงานตอเนื่องเกิน
วัน ผูวาจางจะทบทวนการจาง
ปฏิบัติงานและยกเลิกสัญญาจางหรือขอตกลง
3) ถาผูรับจา งไมป ฏิบั ติ ต ามเงื่ อนไขการจา งข อหนึ่ งข อใด และเปนเหตุ ใ ห ง านราชการเสี ย หาย
ผูวาจาง หรือผูที่ไดรับมอบหมายหรือผูควบคุม สามารถยกเลิกการจางไดหรือคิดคาเสียหายที่เกิดขึ้นแกผูรับจาง
ตามความเปนจริงหรือตามที่ผูวาจาง หรือผูที่ไดรับมอบหมายหรือผูควบคุมพิจารณา
5. ระยะเวลาการจาง
ตั้งแตเดือนมกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
6. อัตราคาจางและการจายเงิน
6.1 อัตราคาจาง
1) นักศึกษา ในอัตรา 5,000 บาท ตอเดือน
2) บัณฑิตจบใหม ในอัตรา 15,000 บาท ตอเดือน
3) ประชาชน ในอัตรา 9,000 บาท ตอเดือน
6.2 การจายเงิน
ระบุวิธีและขั้นตอนการจายเงินคาจางโดยละเอียด
ตัวอยางเชน “การจายเงินคาจางประจำเดือน กำหนดจายเงินเปนงวด ๆ งวดละหนึ่งเดือน ตามเดือน
แหงปปฏิทิน โดยจะจายใหเมื่อผูรับจางไดทำงานที่รับจางตามขอกำหนดในสัญญาและคณะกรรมการผูตรวจรับ
พัสดุไดตรวจรับมอบงานจางเรียบรอยแลว”
7. รายละเอียดการสงมอบ
7.1 ผูรับจางจะตองปฏิบัติงานตามที่กำหนดไวในสัญญาหรือขอตกลงใหแลวเสร็จตามเวลาที่ผูวาจางหรือ
ผูที่ไดรับมอบหมายจากผูวาจางกำหนด
7.2 ผูรับจางจะตองสงมอบงานเปนรายเดือนตั้งแตเดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564 ณ พื้นที่
ตำบลของจังหวัดที่ตนปฏิบัติงาน
7.3 ผูรับจางตองรายงานผลการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบจากผูวาจาง จำนวน
ชุด พรอมหลักฐาน
เอกสารที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานเพื่อใชประกอบการตรวจรับ
8. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
ระบุหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก (ผูวาจางเปนผูกำหนด)
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9. เงื่อนไขอืน่ ๆ
ในระหวางปฏิบัติงาน ถาผูรับจางไดกระทำการใดๆ อันเปนการละเมิดตอบุคคล หรือทรัพยสินของผูอ ื่น
ผูรับจางจะตองรับผิดในบรรดาความเสียหายที่ไดกระทำขึ้นนั้นดวยตนเอง
ทั้งนี้ การจางดำเนินงานครั้งนี้ ไมถือเปนการจางลูกจางของสวนราชการและไมถือเปนการจางแรงงาน
ที่ผูวาจางกับผูรับจางจะมีนิติสัมพันธในฐานะ “นายจาง....ลูกจาง”ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมรายละเอียดไดตามความเหมาะสม
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- ตัวอยาง ขอตกลงจาง

เลขที่

ขอตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ
เมื่อวันที่ (ลงวันที่ทำสัญญา) ระหวาง
(หนวยงาน)
โดย (ผูมีอำนาจ)
ตำแหนง
ซึ่งตอไปในสัญญานี้ เรียกวา “ผูวาจาง” ฝายหนึ่ง กับ
อยูบานเลขที่ หมูที่
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
ซึ่งตอไปในขอตกลงนี้เรียกวา “ผูรับจาง” อีกฝายหนึ่ง ทั้งสองฝายไดตกลงกัน
มีขอความดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอตกลงนี้เริ่มมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่
เปนตนไป
ขอ 2 ผูวาจางตกลงจาง และผูรับจางตกลงรับจางปฏิบัติงาน ณ
ตั้งแตเดือน
ถึงเดือน
รวม

เดือน ตามรายละเอียดและเอกสารแนบทายขอตกลง
ขอ 3 เอกสารแนบทายขอตกลงจางดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของขอตกลงจางนี้
3.1 ผนวก 1 ขอบเขตของงานและเงื่อนไขการจาง
จำนวน
3.2 ผนวก 2 ใบเสนอราคาและอื่น ๆ
จำนวน

หนา
หนา

ความใดในเอกสารแนบทายขอตกลงจางที่ขัดแยงกับขอความในขอตกลงจางนี้ ใหใชขอความ
ในขอตกลงจางนี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบทายขอตกลงจางขัดแยงกันเอง ผูรับจางจะตองปฏิบัติตาม
คำวินิจฉัยของผูวาจาง ทั้งนี้ โดยผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายหรือคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น
ขอ 4 ผูรับจางตองมาปฏิบัติงานตามสัญญาดวยตนเอง โดยตองมาบันทึกเวลาที่มารับจางในแตละวัน
และเวลากลับเมื่อทำงานจางในวันนั้นๆ เสร็จสิ้นดวยตนเองทุกครั้ง ในกรณีที่ผูรับจางไมสามารถมาปฏิบัติงาน
ดวยตนเองไดในวันใด ผูรับจางจะจัดใหมีบุคคลอื่นมาทำงานแทนในวันนั้นๆไมได เนื่องจากงานของผูรับจาง
เปนงานที่ตองใชความรู ความสามารถเปนการเฉพาะตัว และจะตองไมเอางานทั้งหมดหรือสวนหนึ่งสวนใด
แหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกตอหนึ่ง
ขอ 5 ผูวาจางตกลงจายคาจาง และผูรับจางตกลงรับคาจาง ตั้งแตเดือน
ถึงเดือน
รวม
เดือน ในอัตราคาจางเดือนละ
บาท
(
) เปนเงิน
บาท (
) ซึ่ ง
ไดรวมคาใชจายทั้งปวงดวยแลว และจะจายใหเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานครบระยะเวลาในแตละเดือน โดยผูรับ
จางจะตองสงมอบงานประจำเดือนทุกวันสุดทายของเดือนตามปปฏิทิน (กรณีตรงกับวันหยุดราชการใหสงมอบ
งานในวันทำการถัดไป) ยกเวนเดือนกันยายนใหสงมอบงานในวันทำการสุดทายของเดือน และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุหรือผูแทนของผูวาจางไดตรวจรับมอบงานจางดังกลาวเรียบรอยแลว
หากเดือนแรกและเดือนสุดทายมีการปฏิบัติงานไมเต็มเดือนปฏิทิน ใหคิดคาจางเหมาเปนรายวัน
เฉพาะวันที่ปฏิบัติงาน ในอัตราวันละบาท (
)
/ขอ 6...
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-2ขอ 6 ในระหวางที่ผูรับจางปฏิบัติงานตามขอตกลงจางนี้ หากผูวาจางเห็นวาผูรับจางไมมาทำงาน
ที่จางตามสัญญา ผูวาจางมีสิทธิหักคาจางเหมารายเดือนของเดือนนั้นๆ เปนรายวัน วันละ
บาท
(
) ตามจำนวนวันที่ขาดงาน และหากเดือนใดมีการขาดงานดังกลาวเกินกวา 3 วันทำ
การ โดยไมมีเหตุอันสมควรและไมไดบอกกลาวลวงหนา ใหถือวาผูรับจางผิดขอตกลงจาง ผูวาจางมีสิทธิบอก
เลิกขอตกลงจางไดทันที และความเสียหายใดอันจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากผูรับจางผิดขอตกลงจาง ผูวาจางมีสิทธิ
เรียกรองคาเสียหายได
ขอ 7 ผูรับจางมีสิทธิบอกเลิกขอตกลงจางได โดยตองทำเปนหนังสือแจงใหผูวาจางทราบลวงหนา
อยางนอย 10 วันทำการ หากผูรับจางมิไดแจงใหผูวาจางทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด ผูวาจางมีสิทธิ
คิดคาปรับ ในอัตรารอยละ 0.10 ของคาจางทั้งหมด (แตจะตองไมต่ำกวาวันละ 100 บาท) นับตั้งแตวันที่
ผูวาจางไดรับหนังสือแจงบอกเลิกขอตกลงจาง จนถึงวันครบกำหนด 10 วันทำการ
ขอ 8 ในกรณีที่ผูรับจางไมปฏิบัติตามขอตกลงจาง ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกขอตกลงจางทันที หากผูวาจาง
มิไดใชสิทธิบอกเลิกขอตกลงจาง ผูรับจางยินยอมใหผูวาจางระงับการจายคาจางทั้งหมดหรือบางสวนตามที่ผูวาจาง
เห็นสมควร และผูวาจางมีสิทธิคิดคาปรับผูรับจางเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.10 ของคาจางทั้งหมด (แตจะตองไม
ต่ำกวาวันละ 100 บาท) นับตั้งแตวันที่ผูรับจางผิดเงื่อนไขขอตกลงจาง จนถึงวันที่ผูรับจางไดดำเนินการตาม
ขอตกลงจางหรือจนถึงวันที่ผูวาจางไดบอกเลิกขอตกลงจาง ตลอดจนคาเสียหายอื่นๆ (ถาหากมี) ดวย
ขอ 9 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามขอตกลงจางนี้ ผูรับจางจะตองปฏิบัติงานตาม
คำวินิจฉัยของผูวาจาง
ขอ 10 การวาจางตามบันทึกขอตกลงนี้ ไมทำใหพนักงานจางเหมาบริการ หรือผูรับจางมีฐานะเปน
ลูกจางของทางราชการ หรือมีความสัมพันธในฐานะเปนลูกจางตามกฎหมายแรงงานหรือกฎหมายวาดวย
ประกันสังคม
ขอตกลงจางนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ทั้งสองฝายไดอานและเขาใจขอความในขอตกลง
โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญตอหนาพยานและตางยึดถือไวฝายละฉบับ
(ลงชื่อ)............................................................ผูวาจาง
(…………………………………………………..)
(ลงชื่อ)............................................................ผูรับจาง
(…………………………………………………..)
(ลงชื่อ)............................................................พยาน
(…………………………………………………..)
(ลงชื่อ)............................................................พยาน
(…………………………………………………..)
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- ตัวอยาง แบบรายงานการปฏิบตั ิงานของผูถูกจางงาน
เดือน..........................
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสูตำบล สรางรากแกวใหประเทศ)
มหาวิทยาลัย ........................................................................
ตำบล ....................................................................................
รายงาน ณ วันที่ ............... เดือน ..................... พ.ศ. ..................
1. ชื่อ – สกุล ................................................................................
2. ผลการปฏิบัติงาน
ผลการปฏิบัติงาน
ลำดับ

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

ต่ำกวา
แผน

ตาม
แผน

สูงกวา
แผน

หมายเหตุ

3. การฝกอบรมทักษะตางๆ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
4. สิ่งที่ไดเรียนรู
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
5. แผนปฏิบัติงานตอไป
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอรับรองวาไดปฏิบัติงานดังกลาวขางตนในเดือน ....................... พ.ศ. ............ จริงทุกประการ
ลงชื่อ..................................................
(.........................................................)
ผูรับจาง
วันที่ ..................................................

ลงชื่อ..................................................
(.........................................................)
ผูควบคุมการปฏิบัติงาน
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วันที่ ..................................................
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สวนที่ 2
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สวนที่ 2

การประเมินศักยภาพตำบล
เพื ่ อ ให ม หาวิ ท ยาลั ย สามารถขั บ เคลื ่ อ นปฏิ บ ั ต ิ ก ารร ว มกั บ องค ก รหลั ก ในตำบลได ต าม
วัตถุประสงคของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
และเกิดประโยชนที่การสรางการเปลี่ยนแปลงใหกับการแกปญหาความยากจนในตำบลไดอยางเปนรูปธรรม
เปนการระดมพลังของหนวยที่มีศักยภาพ 2 หนวย คือ ตำบล และมหาวิทยาลัย โดยมีการกำหนดเปาหมาย
การทำงานรวมมือกันที่ชัดเจน จึงไดจัดทำแนวทางการดำเนินการนี้ขึ้น ประกอบดวยเนื้อหา 4 สวน คือ
สวนที่ 1 การประเมินศักยภาพตำบล
สวนที่ 2 การออกแบบการดำเนินการเพื่อแกปญหาความยากจนตามหลักเปาหมายตำบลใน
การเอา ชนะความยากจน ของศาสตราจารย นพ.ประเวศ วะสี ที่กำหนดเปาหมายไว 16 ประการ
สวนที่ 3 การประเมินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการและ
ตัวชี้วัด
สวนที่ 4 การพัฒนากลไกการทำงานรวมมือกันระหวางตำบลและมหาวิทยาลัย

1. การประเมินศักยภาพตำบล
มีองคประกอบของการประเมิน 2 ชุด คือ การประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพการบริหาร
จัดการที่ดี และการประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพของโครงการพัฒนาตำบล โดย
ชุดที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพการบริหารจัดการที่ดี
ด ว ยการนำขององค กรหลั กในพื ้ น ที ่ ได แ ก องค ก รปกครองสว นท อ งถิ ่น ร ว มกั บท องที่
หนวยงานรัฐในพื้นที่ และองคกรภาคประชาชน โดยการประเมิน อยางนอย 6 องคประกอบ คือ
(1) มีขอมูลพื้นฐานครอบคลุมทุกดานที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ เชน ขอมูล
ดานโครงสรางทางประชากรรวมทั้งระดับการศึกษาและทักษะอาชีพ ขอมูลดานรายไดและเศรษฐกิจรวมทั้ง
อาชีพของคนในตำบล ขอมูลทรัพยากรและสิ่งแวดลอมรวมทั้งการจัดการของตำบล ขอมูลทุนมนุษยของตำบล
(คนดี คนเกง คนสำคัญ) ขอมูลสภาพปญหาของตำบล การสื่อสาร การมีสวนรวม เปนตน
(2) สามารถใชขอมูลในการวิเคราะหประชากรกลุมเปาหมายของปญหาความยากจน หรือ
ความยากลำบาก เชน ครัวเรือนยากจน ครัวเรือนเสี่ยงตอความยากจน ครัวเรือนที่มีประชากรกลุมเปราะบาง
หรือปจจัยเหตุของความยากจน ตลอดจนครัวเรือนที่อาจมีปญหาหากเกิดภัยพิบัติหรือโรคระบาด เปนตน
(3) มีขอมูลปฏิบัติการที่ไดผลดีของผูปฏิบัติการหลักในพื้นที่ (Key Actors) ที่เปนงานหรือ
บริการที่เกี่ยวกับการแกปญหาความยากจนทั้งทางตรงและทางออม เชน กลุมทางสังคม องคกรชุมชน
ภาคเอกชน หนวยงานรัฐทั้งในพื้นที่ (กลุมเกษตรกร กลุมอาชีพ สถาบันการเงินชุมชน กลุมออมทรัพย วิสาหกิจ
ชุมชน และอื่นๆ) และนอกพื้นที่ (หนวยงานรัฐ ภาคเอกชนที่มีงานในพื้นที่)
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(4) มีแผนพัฒนาตำบลที่มีเปาหมายชัดเจนในการแกปญหาความยากจนและปจจัยสาเหตุใน
ระดับหมูบานหรือชุมชน
(5) มีการจัดบริการสาธารณะที่สนับสนุนการแกปญหาความยากจนแบบกำหนดเปาหมาย
ชัดเจนของหนวยงาน องคกร ในตำบล
(6) มีการทำงานหรือโครงการพัฒนาตำบลที่ดำเนินการรวมมือกับภาคเอกชน หนวยงาน
องคกรภาครัฐจากกระทรวงตางๆ องคกรรวมพัฒนาเอกชน รวมทั้งมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน การศึกษา
เปนตน
ชุดที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพของโครงการพัฒนาตำบล
1. เนนการประเมินผลกระทบของโครงการพัฒนาตำบล ตอประชากรกลุมเปาหมายของการ
แกปญหาความยากจนโดยตรง และตอกลุมทางสังคม องคกรชุมชนที่มีงาน กิจกรรม บริการที่ตอบสนองตอ
การแกปญหาความยากจน ทั้งที่เปนการจัดบริการสาธารณะ เปนไปตามแผนการแกปญหา และแผนการ
พัฒนาตำบล รวมทั้งโครงการพัฒนาที่ดำเนินการรวมกับองคกร หนวยงานอื่น สวนนี้ดำเนินการวิเคราะห
เที ย บเคี ย งกั บ หลั ก เป า หมายตำบลในการเอาชนะความยากจน ของ ศาสตราจารย นพ.ประเวศ วะสี
16 ประการ
ตารางที่ 1 เปาหมายตำบลในการเอาชนะความยากจน ของ ศาสตราจารย นพ.ประเวศ วะสี 16 ประการ
พรอมคำอธิบาย
ที่
1

2

3

4
5
6

เปาหมาย
คำอธิบาย
องคกรชุมชน ตำบล มีสมรรถนะใน อปท. กลุมสังคม องคกรชุมชน หนวยงานรัฐและเอกชน
การจัดการสูง
สามารถทำแผนพัฒนาชุมชน พัฒนาตำบล อยางบูรณาการ
และคนทั้งตำบลรวมกันขับเคลื่อนไปสูความสำเร็จ
การจัดสรรทรัพยากรอยางเปน
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน ที่ดิน งบประมาณ และรายไดอื่นๆ
ธรรม
เปนตน ไดรับการจัดสรรอยางเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ
และเกิดความเขมแข็งทางเศรษฐกิจใหแกสังคม
ความสามารถวิเคราะห รายรับ - ราษฎรในพื้นทีป่ รับตัวใหเศรษฐกิจเปนบวก มีสถาบันการเงิน
รายจาย
ของชุมชนที่จัดการโดยชุมชน เปนธนาคารชุมชนโดยชุมชน
และเพื่อชุมชน
สัมมาชีพเต็มพื้นที่
ทุกคนในตำบลมีอาชีพ มีรายได มีรายจายนอยกวารายได ไม
เบียดเบียนตนเอง ผูอื่น สิ่งแวดลอม
เกษตรพอเพียง
ทำเกษตรทฤษฎีใหม ผลิตอาหารเพื่อบริโภคอยางพอเพียง
สระน้ำประจำครอบครัว
มีสระน้ำชุมชนหรือแหลงน้ำ ทำใหมนี ้ำใชตลอดป เพื่อการ
ดำรงชีพและการทำการเกษตร (ปลูกผัก/เลีย้ งปลา ฯลฯ)
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ที่
7

เปาหมาย
การจัดการวิสาหกิจชุมชน

8

การฝกอบรมทักษะอาชีพ

9

การจัดการโครงสรางพื้นฐาน

10

ตำบลปลอดภัย

11

การพัฒนาคุณภาพกลุมเปราะบาง
อยางทั่วถึง

12

ระบบสุขภาพตำบล

13

ศูนยการเรียนรูตำบล

14

ระบบความยุติธรรมชุมชน

15

ระบบสื่อสารชุมชน

16

ตำบลทำความดี

คำอธิบาย
มีการประกอบการของชุมชน เชน สามารถแปรรูปอาหาร มี
อุตสาหกรรมชุมชน ทองเที่ยวชุมชน เปนตน เกิดการพึ่งพา
ตนเองและเศรษฐกิจของชุมชนเขมแข็ง
มีการฝกอบรมตามความถนัดและความชอบ เชน ชาง เกษตร
คาขาย เทคโนโลยีสื่อสาร วิทยาศาสตรเทคโนโลยีเพื่อลด
ตนทุนและสรางมูลคาเพิ่ม เปนตน
มีการจัดการดานกายภาพ สิ่งแวดลอม และพลังงาน เชน
ภูมทิ ัศนสวยงาม คมนาคมสะดวกและปลอดภัย ปราศจาก
มลพิษ มีการจัดการขยะ ปาไมเพิ่มขึ้น สามารถผลิตพลังงาน
ทางเลือกใหพอใชหรือเหลือใช
ตำบลไมมีการฆา ขมขืน จี้ปลน หรือมีระบบปองกันอุบัติเหตุ
ทั้งทางบกและทางน้ำ รวมทั้งระบบการปกปองดูแลกรณีที่
เกิดเหตุโดยหนวยกูภัยที่มีความเชี่ยวชาญ
มีระบบการจัดการ การดูแล และการพัฒนาศักยภาพ ใหกลุม
เปราะบางทุกคนในตำบล อันไดแก เด็ก เยาวชน ผูสูงวัย คน
พิการ เด็กกำพรา
มีระบบสุขภาพตำบลที่มีคุณภาพสูง ดูแลทุกคนในตำบล
ประดุจญาติ เชน มีศูนยการแพทยแผนไทย ศูนยพยาบาล
ชุมชน เปนตน
มีศูนยการเรียนรู 5 ประเภท คือ หองสมุดตำบล พิพิธภัณฑ
ตำบล ศูนยศิลปะ ศูนยกีฬา และศูนยเรียนรูพิเศษ หรือระบบ
การประชุม กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู องคความรู
ประสบการณซึ่งกันและกันอยางสม่ำเสมอ
ชุมชนสามารถไกลเกลี่ยความขัดแยงดวยสันติวิธี มีการพัฒนา
ระบบความยุติธรรมแบบมีสวนรวม ทุกคนในชุมชนไดรับ
ความยุติธรรม
มีระบบการสื่อสารที่ ถูกตอง ครบถวน ทั่วถึงทั้งตำบล และ
สามารถสื่อสารกับภายนอกไดทุกชองทางรวมถึงสื่อดิจิทัล
ทำสิ่งทีถ่ ูกตอง ดีงาม การชวยเหลือผูอื่น การดูแลผูสูงอายุ
อนุรักษสิ่งแวดลอม ทะนุบำรุงวัฒนธรรม การปฏิบัติธรรม มี
วัดและศูนยปฏิบัติธรรม
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2. การประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพโครงการพัฒนาตำบล อาจประกอบดวย
(1) การวิเคราะหรูปแบบการบริหารจัดการโครงการ เชน เปาหมายการแกปญหาความ
ยากจนของชุมชน ประชากรกลุมเปาหมายและความครอบคลุม งานและกิจกรรมในการแกปญหา เทคโนโลยีที่
ใช การมีสวนรวมของหนวยงาน องคกรชุมชน กลุมทางสังคม หนวยงานรัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา
มูลนิธิ องคกรภาคประชาชน บทบาทหนาที่ของหนวยงานหรือกลุม องคกรที่รับผิดชอบหลักและที่ร  วม
ปฏิบัติการ ผลปฏิบัติการและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เปนตน
(2) การวิเคราะหความตองการการเพิ่มทักษะเพื่อการแกปญหาความยากจนทั้งทางตรง
และทางออม สำหรับกำหนดหลักสูตรฝกอบรมตางๆ ทั้งทักษะการอาชีพตางๆ และทักษะการบริหารจัดการ
เชน การพัฒนาสินคาและบริการ การตลาด การเงินและการคลัง การพัฒนาเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความ
สะดวกสำหรับการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ การทองเที่ยว การอนุรักษรูปแบบตางๆ เปนตน
3. แนวทางการประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพการพัฒนาตำบล โดยดำเนินการวิเคราะห
เทียบเคียงกับหลักเปาหมายตำบลในการเอาชนะความยากจน ของ ศาสตราจารย นพ.ประเวศ วะสี 16
ประการ ซึ่งตองมีการพัฒนาเครื่องมือการประเมินตามองคประกอบรวมทั้งขั้นตอนและกระบวนการประเมินที่
เหมาะสม เพื่อใชเปนฐานของการออกแบบงาน กิจกรรม และบริการ ในการแกปญหาความยากจนรวมกันกับ
มหาวิทยาลัย และ ใชในการจัดกลุมศักยภาพของตำบล เปน 3 กลุม ไดแก
กลุมตำบลที่พึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน ประเมินจากการบรรลุเปาหมายตั้งแต 14-16
เปาหมาย (มีความพรอมในการวัดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมไดในปที่ 1-2) โดยเมื่อสิ้นสุดการดำเนิน
โครงการควรมีจำนวนตำบลที่ยั่งยืน อยางนอยรอยละ 25 ของจำนวนตำบลเปาหมาย
กลุมตำบลที่ยกระดับสูความพอเพียง ประเมินจากการบรรลุเปาหมายตั้งแต 11-13
เปาหมาย (มีความพรอมในการวัดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมไดในปที่ 2-3) โดยเมื่อสิ้นสุดการดำเนิน
โครงการควรมีจำนวนตำบลยกระดับสูความพอเพียง อยางนอยรอยละ 50 ของจำนวนตำบลเปาหมาย
กลุมตำบลที่อยูรอดจากความยากลำบาก ประเมินจากการบรรลุเปาหมายตั้งแต 8-10
เปาหมาย (มีความพรอมในการยกระดับเปนตำบลไปสูความพอเพียงไดใน ปที่ 3-5) โดยเมื่อสิ้นสุดการดำเนิน
โครงการควรมีจำนวนตำบลยกระดับใหรอดจากความยากลำบาก อยางนอยรอยละ 25 ของจำนวนตำบล
เปาหมาย
4. ผลลัพธที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากโครงการในภาพรวม ดังนี้
4.1 ผลลัพธที่คาดวาจะเกิดขึ้นในรอบ 1-3 เดือน
1) ได ข  อ มู ล จากการจั ด เก็ บ ข อ มู ล ของโครงการพั ฒ นาตำบลแบบบู ร ณาการของ
กระทรวงมหาดไทย มาใชในการวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) เบื้องตน ไดขอมูลสำหรับการจัดทำแนว
ทางการเฝาระวังและจัดทำขอมูลสาธารณสุข ตามมาตรการปองกัน COVID-19 รายตำบล ขอมูลรายไดใน
ชุมชน ขอมูลอาชีพในชุมชน ขอมูลสภาพทรัพยากรในพื้นที่ ขอมูลระดับการศึกษาและทักษะของคนในชุมชน
ขอมูลที่เกี่ยวของกับสาธารณูปโภค ในชุมชน ขอมูลสิ่งแวดลอม และขอมูลปญหาระดับชุมชน สำหรับการจัดทำ
ขอมูลขนาดใหญชุมชน (Community Big Data) และแนวทางการจัดทำขอมูลราชการเปนอิเล็กทรอนิกส
(Digitalizing government data)
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2) ไดขอมูลที่จำเปนสำหรับการนำไปใชในการดำเนินการจัดทำหลักสูตรในการพัฒนา
และดำเนิ น กิ จ กรรมต า งๆ ตามแผนการดำเนิ น การในด า นต า งๆ ได แ ก การพั ฒ นาสั ม มาชี พ และสร า ง
อาชี พ ใหม (การยกระดั บ สิ น ค า OTOP/อาชี พ อื ่ น ๆ) การสร า งและพั ฒ นา Creative Economy
(การยกระดับการทองเที่ยว) การนำองคความรูไปชวยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ) และ
การส ง เสริ ม ด า นสิ ่ ง แวดล อ ม/Circular Economy (การเพิ ่ ม รายได ห มุ น เวี ย นให แ ก ช ุ ม ชน) ที ่ ส  ง ผลต อ
การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของตำบล
4.2 ผลลัพธที่คาดวาจะเกิดขึ้นในรอบ 1 ป
1) ฐานขอมูลขนาดใหญชุมชน (Community Big Data) ที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล
(Data Analytics) ที่สะทอนถึงประสิทธิภาพ (Performance) และศักยภาพ (Potential) ของชุมชน และ
ระบบการนำขอมูลไปใชประโยชนตามความเหมาะสมและบริบทของชุมชน
2) แนวทางการเฝาระวังและจัดทำขอมูลสาธารณสุขตามมาตรการปองกัน COVID-19
รายตำบล
3) ขอมูลภาครัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนดิจิทัล (Digital Government
Data) และกระบวนการนำ Digitalized data ที่จัดทำขึ้นมาใชประโยชน
4) เกิดการยกระดับสินคา การพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับสินคา
OTOP/อาชี พ อื ่ น ๆ) การสร า งและพั ฒ นา Creative Economy (การยกระดั บ การท อ งเที ่ ย ว) การนำ
องคความรูไปชวยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ) และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/
Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน) ที่สงผลตอการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของ
ตำบลตามโจทยและความตองการรายตำบล
5) ภายในเวลา 1 ป รอยละ 25 ของตำบลเปาหมายเปนตำบลพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
(Sustainable Community) (750 ตำบล) (มีความพรอมในการวัดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมไดในปที่ 1-2)
รอยละ 50 ของตำบลเปาหมายสามารถยกระดับเปนตำบลไปสูความพอเพียง (Sufficient Community) (1,500
ตำบล) (มีความพรอมในการวัดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมไดในปที่ 2-3) และรอยละ 25 ของตำบล
เปาหมายที่อยูรอดจากความยากลำบาก (Survived Community) (750 ตำบล) (มีความพรอมในการยกระดับ
เปนตำบลไปสูความพอเพียงไดใน ปที่ 3-5) โดยมีมหาวิทยาลัยเขาไปเปนพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาอยางตอเนื่อ
4.3 ผลลัพธที่คาดวาจะเกิดขึ้นในระยะกลางและระยะยาว (ปที่ 2-5)
4.3.1 กลุ  ม ตำบลเป า หมายเป น ตำบลพึ ่ ง พาตนเองได อ ย า งยั ่ ง ยื น (Sustainable
Community) (750 ตำบล)
1) ผลลัพธเชิงเศรษฐกิจ
เกิดการสรางรายไดเพิ่มขึ้นจากเดิม ตั้งแตปที่ 2 เปนตนไป ไมนอยกวารอยละ 5
2) ผลลัพธเชิงสังคม
เปนพื้นที่ในการสรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาเชิงพื้นที่
เพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในตำบล และเปนการฝกงาน/ทำงานของบัณฑิตและนักศึกษา
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4.3.2 กลุมตำบลเปาหมายสามารถยกระดับเปนตำบลไปสูความพอเพียง (Sufficient
Community) (1,500 ตำบล)
1) ผลลัพธเชิงเศรษฐกิจ
เกิดการสรางรายไดเพิ่มขึ้นจากเดิม ตั้งแตปที่ 3 เปนตนไป ไมนอยกวารอยละ 5
2) ผลลัพธเชิงสังคม
เปนพื้นที่ในการสรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาเชิงพื้นที่
เพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในตำบล และเปนการฝกงาน/ทำงานของบัณฑิตและนักศึกษา
4.3.3 กลุมตำบลเปาหมายที่อยูรอดจากความยากลำบาก (Survived Community)
(750 ตำบล)
1) ผลลัพธเชิงเศรษฐกิจ
เกิดการสรางรายไดเพิ่มขึ้นจากเดิม ตั้งแตปที่ 5 เปนตนไป ไมนอยกวารอยละ 5
2) ผลลัพธเชิงสังคม
เปนพื้นที่ในการสรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาเชิงพื้นที่
เพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในตำบล และเปนการฝกงาน/ทำงานของบัณฑิตและนักศึกษา

2. การออกแบบการดำเนินการเพื่อแกปญหาความยากจน
การแกปญหาความยากจนตามหลัก 16 ประการ ในการเอาชนะความยากจน ตามแนวทาง
ของศาสตราจารย นพ.ประเวศ วะสี มีหลายหลากมิติในการศึกษาและทำความเขาใจ ไมวาจะเปนปญหาและ
ความตองการ กลุมประชากรเปาหมาย แนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งผูที่เขามารวมดำเนินงาน จึงตองการ
การวิเคราะหอยางละเอียด ถี่ถวนและรอบดาน เพื่อให “ตนเอง” คือ พื้นที่ปฏิบัติการ โดยมีองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเปนเจาภาพหลัก และมหาวิทยาลัยคูความรวมมือ ที่เปนภาคีรวมสนับสนุนองคความรูดานวิชาการ
สามารถประสานความรวมมือในการออกแบบการดำเนินงาน เพื่อ “จัดการแกไขปญหา” ใหสอดคลอง และ
เหมาะสม สามารถตอบสนองตอปญหาและความตองการ โดยเฉพาะกลุมเปราะบางในชุมชนที่ไดรับผลกระทบ
จากความยากจน รวมทั้งสามารถพัฒนาสมรรถนะ เสริมศักยภาพของผูดำเนินงานหลัก คือ กลุมทางสังคม
องคกรชุมชน ซึ่งเปนคนทำงานจริงหรือกลไกหลัก ในพื้นที่ใหสามารถพัฒนางานและกิจกรรม ที่สามารถ
ตอบสนองการแกไขปญหาความยากจนไดอยางมีประสิทธิภาพ
การออกแบบการดำเนินการเปนการวิเคราะห 1) ความครอบคลุมของ งาน กิจกรรม บริการ
2) ผล กระทบตอประชากรกลุมเปาหมาย 3) ความสอดคลองในการตอบสนองการแกปญหาและเหตุปจจัยของ
ปญหา 4) บทบาทของกลุมทางสังคม องคกรชุมชน หนวยงานที่เปนผูปฏิบัติการหลักในแตละงาน กิจกรรม
หรือบริการ 5) การบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากร 6) การประสานความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญ 7)
ความสอดคลองกับเปาหมายตำบลในการเอาชนะความยากจน 16 ประการ และ 8) แผนปฏิบัติการ เปนตน โดย
เนนกระบวนการสรางการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของในตำบล โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประชากรกลุม เปาหมาย และ
กลุม ทางสังคม องค ก รชุ ม ชน หรื อหน วยงาน ที่เปนผูส รางปฏิบัติการหลักในตำบลและเปนผูจั ด ลำดั บ
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ความสำคัญของงาน กิจกรรม และบริการตามที่ออกแบบไว อีกทั้งยังจัดกิจกรรมในกระบวนการใหเปนการ
เรียนรูดวย มหาวิทยาลัยโดยคณะ/สาขาวิชา/ศูนย/สถาบัน ที่เปนเจาภาพหลักตองวิเคราะหจับคูกับหลัก
วิชาการที่สัมพันธกันและผูเชี่ยวชาญที่จะสามารถนำวิทยาการและเทคโนโลยีมาถายทอดใหกับผูปฏิบัติการ
หลักในตำบลได ทั้งนี้ โดยทำการสรุบบทเรียนและประสบการณของผูปฏิบัติการหลักและผูเกี่ยวของเพื่อเปน
แนวทางในการแกปญหาอื่นตอไปดวย

3. การประเมินการดำเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
และตัวชี้วัด
การประเมินโครงการฯในแตละตำบล เนนการสรางการมีสวนรวม สรางการเรียนรู ของ
มหาวิทยาลัยกับ องคกรหลักในตำบล ไปพรอมกับการสรางการเปลี่ยนแปลง จากกิจกรรม งาน บริการ ที่
โครงการไดออกแบบและดำเนินการแกปญหาความยากจนแบบกำหนดเปาหมายที่ชัดเจน ดังนั้นอาจใชแนว
ทางการประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพของโครงการพัฒนาตำบลโดยใชองคประกอบการดำเนินการตาม
หลักเปาหมายตำบลในการเอาชนะความยากจน ของศาสตราจารย นพ.ประเวศ วะสี ทั้ง 16 ประการ มา
กำหนดวิธีการและกระบวนการประเมินได
สำหรับตัวชี้วัดของโครงการ ในแตละระดับปฏิบัติการมีความสอดคลองกับและเปนสวนหนึ่ง
ของตัวชี้วัดโครงการใหญที่รับผิดชอบโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม โดย
มหาวิทยาลัยตองกำหนดตัวชี้วัดในเบื้องตนใหสอดรับกับบริบทการทำงานรวมมือกันกับตำบล และเสนอ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเห็นชอบตอไป
ตัวอยางตัวชี้วัดโครงการ แบงตามระดับของการสรางปฏิบัติการ ไดแก
1) ตำบล ซึ ่ ง รั บ ผิ ด ชอบเป น เจ า ภาพหลั ก โดยคณะ/สาขาวิ ช า/ศู น ย / สถาบั น (Key
Responders) ในการบริหารจัดการความรวมมือภายในมหาวิทยาลัยกับตำบล (ขอมูล การวิเคราะหปญหา
การวางแผนแกปญหา การหาความรวมมือจากหนวยหรือผูเชี่ยวชาญ การสรุปผลการดำเนินการ) (Tambon
System Integrator)
ตารางที่ 2 ตั ว ชี ้ ว ั ด 1 ตำบล (Tambon System Integrator) (1 คณะ/สาขาวิ ช า/ศู น ย / สถาบั น )
พรอมคำอธิบาย
ระดับ
ตัวชี้วัด
คำอธิบาย
ระดับที่ 1
1) โจทย ก ารพั ฒ นาเพื ่ อ แก ไ ขป ญ หาความ ใชขอมูล จปฐ. กชช 2ค. ทะเบียนราษฎร
ตัวชี้วัด 1
ยากจนภายใต 16 ประการ
JHCIS ข อ มู ล ขององค ก รปกครองส ว น
ตำบล
ท อ งถิ ่ น และหน ว ยงานรั ฐ ในพื ้ น ที ่ และ
ข อ มู ล สารสนเทศที ่ ม ี ห ลากหลายมิ ติ จาก
(Tambon
System
TPMAP ข อ มู ล AGRIMAP ข อ มู ล แผนที่
Integrator)
ดาวเทียม (GISTDA) เปนตน เพื่อเปนขอมูล
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ระดับ
(1 คณะ/
สาขาวิชา/
ศูนย/สถาบัน)
พรอม
คำอธิบาย

ตัวชี้วัด

2) โครงการพั ฒ นาตำบลแบบกำหนด
ประชากรเปาหมายและงานที่ชัดเจน

3) ผู  ป ฏิ บ ั ต ิ ก ารหลั ก (Key Actors) และผู
ขับเคลื่อนปฏิบัติการในพื้นที่
4) เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ไดผลดี
5) นวัตกรรมการแกปญหา (เชิงระบบ เชิง
กระบวนการ เชิงเทคนิค)
6) การมีสวนรวมของประชากรกลุมเปาหมาย
และ 4 องค ก รหลั ก ในตำบล (องค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ทองที่ องคกรชุมชน
และหนวยงานรัฐ)
7) ผลการมีสวนรวมในการแกปญหาของกลุม
ประชากรเปาหมาย
8) เรื ่ อ งเด น (กิ จ กรรม บริ ก าร ผลิ ต ภัณ ฑ
ผลผลิต)
9) คนเดน (Champions)
10) ข อ มู ล (การสำรวจการเฝ า ระวั ง และ
ป อ งกั น โรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรน า 2019
ขอมูลการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม)
11) การกอรางสรางตัวเปนธุรกิจเพื่อสังคม
(Startups/ Social Enterprise)

คำอธิบาย
ในการวิเคราะหสถานะ สภาพปญหาของ
พื ้ น ที ่ เ ป า หมาย ประกอบกั บ ข อ มู ล ที่
หนวยงานตางๆ เขาไปดำเนินกิจกรรม เพื่อ
นำมากำหนดโจทยการพัฒนาที่โครงการ
มหาวิทยาลัยสูตำบลจะเขาไปดำเนินการ
กลุ  ม เป า หมายที ่ ช ั ด เจนตามกิ จ กรรม
(มุงเนน กลุมเกษตรกร กลุมอาชีพ สถาบัน
การเงิน ชุมชน กลุมออมทรัพย วิสาหกิจ
ชุมชน และอื่นๆ)
อปท. ทองถิ่น กลุมสังคม องคกรชุมชน
หนวยงานรัฐ เอกชน
เหมาะสมกับพื้นที่ ผลิตไดในประเทศระดับ
หนึ่ง เพิ่มผลิตภาพการบริหารจัดการ
มี ก ารพั ฒ นาและออกแบบการแก ป  ญ หา
กอใหเกิดการเพิ่มรายได ลดรายจาย ชุมชน
มีสวนรวม
อปท. กลุ  ม สั ง คม องค ก รชุ ม ชน (กลุ ม
เกษตรกร กลุมอาชีพ สถาบันการเงิน ชุมชน
กลุมออมทรัพย วิสาหกิจชุมชน และอื่นๆ)
หนวยงานรัฐ
ประชาชนมีสวนรวมคิด รวมดำเนินการ
Product champion (บริการ สินคา)
Value creation
ผูนำชุมชน ปราชญชาวบาน
ไดรับขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน และทันเวลา

เกิดกลุมธุรกิจที่เหมาะสมและเอื้อประโยชน
กับทองถิ่น และเปนกิจการที่มีจุดมุงหมาย
ห ล ั ก ใ น ก าร แ ก  ไ ข ป  ญ ห าส ั งค ม แ ล ะ
สิ่งแวดลอม
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ระดับ

ตัวชี้วัด
12) รู ป แบบการแก ป  ญ หาความยากจนใน
ระดั บ ตำบลจากกระบวนการสรุ ป
บทเรียนและประสบการณของโครงการนี้
13) รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากร
บุ ค คลและองค ก รภายในตำบลเพื่ อ
แก ป  ญ หาความยากจน (Resource
mobilization) จากโครงการนี้
14) แหลงเรียนรู และหลักสูตรการเรียนรูของ
ชุมชนที่มาจากเรื่องเดน คนเดน จนไดรับ
การยอมรั บ เป น ศู น ย เ รี ย นรู  ด  า นการ
แกปญหาความยากจน

คำอธิบาย
ถอดบทเรียน เขาใจงาย ประยุกตใชได
สะดวกในการเผยแพร
มี ร ู ป แบบการจั ด การที่ ช ุ ม ชนมี ส  ว นร ว ม
สอดคลองและเหมาะสมกับพื้นที่

มีหลักสูตร แหลงเรียนรู ศูนยการเรียนรู

2) มหาวิทยาลัย รับผิดชอบบูรณาการวิทยาการและเทคโนโลยีสนับสนุนกลุมตำบลและ
จัดการความรู (University System Integrator)
ตารางที่ 3 ตัวชี้วัด 1 มหาวิทยาลัย (University System Integrator) สำหรับกลุมตำบล
ระดับ
ตัวชี้วัด
คำอธิบาย
ระดับที่ 2
1) วิเคราะหโจทยการพัฒนาเพื่อแกปญหา วิเคราะหโจทยการพัฒนาตำบลในความ
ความยากจนนำไปสูการออกแบบบริการ รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสูการ
ตัวชี้วัด 1
วิชาการที่สอดคลองกับความจำเปนของ พัฒนาเพื่อแกปญหาความยากจนที่
มหาวิทยาลัย
ตำบล
สอดคลองกับพื้นที่และเปนที่ตกลงรวมกัน
(University
ระหวางชุมชนกับมหาวิทยาลัย โดยการ
System
สรางสรรคองคความรู เทคโนโลยี และ
Integrator)
นวัตกรรม และออกแบบโครงการ/กิจกรรม
สำหรับกลุม
ใหบริการวิชาการที่เหมาะสมกับกลุมตำบล
ตำบล
นำไปสูการสรุปบทเรียนการพัฒนา
2) บริการวิชาการตามความตองการของ 4 โครงการ/กิจกรรม ทีใ่ ชองคความรู
องคกรหลัก (องคกรปกครองสวนทองถิ่น เทคโนโลยี นวัตกรรม ตามความเชี่ยวชาญ
ทองที่ องคกรชุมชน และหนวยงานรัฐ)
ของมหาวิทยาลัย ในการใหบริการวิชาการ
แกองคกรหลัก
3) ผูปฏิบัติการหลัก (Key Actors) และผู
ผูบริหารมหาวิทยาลัย นักวิจยั และ
ขับเคลื่อนปฏิบัติการในตำบล
เจาหนาที่
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ระดับ

ตัวชี้วัด
4) การถายทอดเทคโนโลยีของกลุม
นวัตกรรมในกลุมตำบล (Transfer
technologies)

คำอธิบาย
มีการนำองคความรู เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ถายทอดสุชุมชน เพื่อแกไข
ปญหาหรือตอบสนองความตองการของ
ชุมชน
5) สถานะของกลุมประชากรเปาหมายในการ วิเคราะหสภาพความเปนอยูของประชากร
แกไขปญหาความยากจนสอดรับกับ 16 เปาหมายในตำบล เพื่อกำหนดกิจกรรมที่
ประการ
แกปญหาไดตรงเปา
6) วิเคราะหจัดกลุมตามศักยภาพของตำบล ประเมินศักยภาพกลุมตำบล ตามเปาหมาย
ออกเปน 3 กลุม (ตำบลมุงสูความยั่งยืน 16 ประการ
ตำบลมุงสูความพอเพียง ตำบลพนความ
ยากลำบาก)
7) ยกระดับตำบลที่มีศักยภาพเปนศูนย
วิเคราะหศักยภาพของตำบลภายใตความ
เรียนรูที่มีความเชี่ยวชาญ สอดรับกับ 16 รับผิดชอบ โดยสงเสริมและสนับสนุนให
ประการ
ตำบลที่มีศักยภาพสูงเปนศูนยการเรียนรู
ตัวอยาง
8) วิเคราะหจัดกลุม บริการ กิจกรรม
มหาวิทยาลัยจัดใหมคี ลังขอมูลองคความรู
ผลิตภัณฑ และนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Warehouse)
แกปญหาความยากจน เพื่อเปนขอมูล
สำหรับการสงเสริมอาชีพ และแกปญหา
สำคัญของประเทศ
ความยากจน
9) จัดทำฐานขอมูลนักวิชาการเชี่ยวชาญใน มีฐานขอมูลนักวิจัย ผูเชี่ยวชาญ โดยระบุ
การแกปญหาความยากจนทั้งใน
รายละเอียดความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ
มหาวิทยาลัย และหนวยงานอื่น
พิเศษของนักวิจัยหรือผูเชี่ยวชาญแตละคน
(Mapping and Matching) เพื่อเปน
(Biodata)
ขอมูลสำคัญของประเทศ
10) กรณีตัวอยางสูการนำใชในการปรับปรุง นำปญหา วิธีการแกปญหา บทเรียน และ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการ เปนกรณี
ตัวอยางในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียน
การสอน ใหสอดคลองกับบริบทความเปน
จริงของชุมชน
11) ตำบลเปนพื้นที่จัดการศึกษารายวิชาที่
ในการเรียนการสอนรายวิชาที่เกี่ยวของกับ
นักศึกษาไดฝกปฏิบัติการในสถานการณ ชุมชนพื้นที่ มีการจัดใหนักศึกษาไดลงพื้นที่
จริง
เพื่อศึกษาจากสภาพปญหาและสถานการณ
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ระดับ

ตัวชี้วัด

คำอธิบาย
จริง เรียนรูบทบาทขององคกรหลัก เชน
อปท. หนวยงานรัฐ/เอกชน
12) ความรูที่สรุปจากประสบการณของพื้นที่ สรุปผล ถอดบทเรียน เพื่อนำมาปรับใชให
(เทคโนโลยีที่ไดผลดี รูปแบบและงานที่
เหมาะกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
ตอบสนองการแกปญหาความยากจน) ทีม่ ี ในการพัฒนาทองถิ่น เพื่อแกไขความยากจน
การนำมาประยุกตหรือผนวกใชในการ
ดำเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
13) เกิดหลักสูตรเพิ่มสมรรถนะผูร ับจางงาน จัดทำ/ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะที่
(นักศึกษา บัณฑิต และประชาชน) เชน
จำเปนในการทำงานใหแกผรู ับจางงาน
การจัดการการเงิน การบริหารจัดการงาน เพื่อใหผูรับจางงานมีทักษะสามารถประกอบ
การบริหารจัดการอาชีพ ดานดิจิทัล
อาชีพไดตอไป
ภาษา และสังคม เปนตน
14) ขอมูล (การสำรวจการเฝาระวังและ
มีขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และ
ปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
อางอิงได
ขอมูลการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม)

3) มหาวิทยาลัย ทำหนาที่เปนศูนยจัดการเครือขายมหาวิทยาลัยในภูมิภาค (Regional
System Integrator) จำนวน 9 แหง ครอบคลุมทั้งประเทศ
ตารางที่ 4 ตัวชี้วัด RSI (Regional System Integrator) สำหรับกลุมมหาวิทยาลัย
ระดับ
ตัวชี้วัด
คำอธิบาย
ระดับที่ 3
1) ประมวลตัวชี้วัดระดับตำบลและระดับ
ประมวลการประเมินตัวชี้วัดในระดับตำบล
ตัวชี้วัด RSI
มหาวิทยาลัยใหอยูในสถานะที่แสดงความ และระดับมหาวิทยาลัย และสรุปผลจัดกลุม
(Regional
ครอบคลุมประชากรเปาหมายและสอดรับ ตามศักยภาพของตำบลออกเปน 3 กลุม
System
กับ 16 ประการ
(ตำบลมุงสูความยั่งยืน ตำบลมุงสูความ
Integrator)
พอเพียง ตำบลพนความยากลำบาก)
สำหรับกลุม 2) วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก
สรุปผล ถอดบทเรียน และจับคูองคความรู
มหาวิทยาลัย
ปฏิบัติการในพื้นที่กับความสอดคลองของ จากการปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อนำมาจัดทำ/
กลุมสาขาวิชาเพื่อจัดทำเปนขอเสนอใน ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน
การปฏิรูปการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
3) สังเคราะหนวัตกรรมของพื้นที่เพื่อ
รวบรวมองคความรู เทคโนโลยี และ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นวัตกรรมเดน ที่สามารถนำไปใชแกปญหา
ของสังคมชุมชน จัดทำเปนฐานขอมูล
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ระดับ

ตัวชี้วัด
4) สังเคราะหขอมูล การสำรวจการเฝาระวัง
และปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ขอมูลการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อจัดทำขอเสนอเชิงนโยบายตอ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และ
หนวยงานกลางที่รับผิดชอบนโยบายแหงรัฐ

คำอธิบาย
รวบรวมขอมูล การเฝาระวัง และวิธีการ
ปองกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน
พื้นที่รับผิดชอบ เพื่อกำหนดเปนมาตรการ
หรือแนวทางปองกัน สำหรับจัดทำเปน
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอไป

การวัดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ
1. ระดับตำบล
การดำเนินงานตาม 4 กรอบกิจกรรม ไดแก (1) การพัฒนาสัมมาชีพ และการสรางอาชีพ
ใหม (ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอื่นๆ) (2) การสรางและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการ
ทองเที่ยว) (3) การนำองคความรูไปชวยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ) และ (4) การ
สงเสริมดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน) โดยการดำเนินงานในปที่
1 คาดวาจะมีบางตำบลเปาหมายที่สามารถประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจได โดยสามารถชี้วัดไดจากการมี
รายได เ พิ ่ ม ขึ ้ น จากเดิ ม ไม น  อ ยกว า ร อ ยละ 5 ในพื ้ น ที ่ ต ำบลพึ ่ ง พาตนเองได อ ย า งยั ่ ง ยื น (Sustainable
Community)
1.1 วิธีการดำเนินการ
1) สำรวจขอมูลกอนเริ่มโครงการจากกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของกับการดำเนินงาน
ตามแตละกิจกรรม เชน ตนทุนการผลิต ปริมาณการผลิต เงินลงทุน ราคาขาย รายไดและคาใชจายตางๆ ที่ใชใน
การผลิต ประกอบสัมมาชีพ ระยะเวลา และบัญชีครัวเรือน เปนตน
2) นำขอมูลตางๆ ที่ไดมาวิเคราะห เพื่อทราบขอมูลที่เกี่ยวของตามตัวชี้วัดที่จะประเมิน
กอนเริ่มโครงการ
3) จัดเก็บขอมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่จะประเมินหลังจากดำเนินกิจกรรม
ในระยะหนึ่ง แตไมควรนอยกวา 3 เดือน กอนสิ้นสุดโครงการ เพื่อหาคาเฉลี่ยตอเดือน ทั้งนี้ใหเหมาะสมกับ
กิจกรรมที่จะดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ
1.2 แนวทางการวิเคราะหผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ
การวิเคราะหผลกระทบเชิงเศรษฐกิจโดยชี้วัดจากรายไดที่เพิ่มขึ้นจากเดิมไมนอยกวา
รอยละ 5 ของกลุมเปาหมายในภาพรวม โดยมีตัวอยางดังตอไปนี้
1) การพัฒนาสัมมาชีพ และการสรางอาชีพใหม (ยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอื่นๆ)
กลุมเปาหมายที่มหาวิทยาลัยไดเขาไปชวยในการสงเสริมและพัฒนาสัมมาชีพใหมี
ความรูและมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการผลิตและจำหนายผลิตภัณฑชุมชน ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑชุมชน
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ผลิตภัณฑชุมชน
กรณีที่ 1 เพิ่มรายได
�

รายไดรวมหลังดำเนินกิจกรรม – รายไดรวมกอนดำเนินกิจกรรม
� x 100
รายไดรวมกอนดำเนินกิจกรรม
กรณีที่ 2 การเพิ่มมูลคาเพิ่มหรือการยกระดับคุณภาพ
คำนวณจาก มูลคาสินคาหรือผลิตภัณฑที่เพิ่มขึ้น x จำนวนที่ผลิต

2) การสรางและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการทองเที่ยว)
กลุมเปาหมายที่มหาวิทยาลัยไดเขาไปชวยในการสงเสริมและพัฒนาใหเกิดบริการ
ทองเที่ยวชุมชน ยกระดับการทองเที่ยวของชุมชนอยางยั่งยืน
การทองเที่ยวของชุมชนอยางยั่งยืน
รายไดจากการดำเนินกิจกรรมทองเที่ยว
รายไดเพิม่ ขึ้น
=
จำนวนนักทองเที่ยวที่เพิม่ ขึ้น (คน) x
คาใชจายเฉลี่ยในการทองเที่ยว (บาทตอคน)
หรือ คาใชจายที่ลดลงเนื่องจากการบริหารจัดการการทองเที่ยวที่ลดผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอมดีขึ้น
3) การนำองคความรูไปชวยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ)
กลุมเปาหมายที่มหาวิทยาลัยไดนำเอาเทคโนโลยีเขาไปชวยในการเพิ่มศักยภาพ
การเกษตรในพื้นที่ เชน การลดตนทุนการผลิตสินคาเกษตร เพิ่มปริมาณผลผลิต เพิม่ คุณภาพผลผลิต
ทั้งนี้ คำนวณจากการใชเทคโนโลยีกอใหเกิดตนทุนที่ลดลงหรือลิตภาพที่เพิ่มขึ้น
(เชน จำนวนวันที่ลดลง จำนวนแรงงานที่ลดลง แปรเปนมูลคา)
หรือ คำนวณจากคาใชจายดานการรักษาพยาบาลที่ลดลง คาใชจายในการดูแล
ผูสูงอายุที่ลดลง เปนตน
4) การสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแก
ชุมชน)
กลุมเปาหมายที่มหาวิทยาลัยไดเขาไปชวยแกปญหาสภาพแวดลอมในชุมชนที่
เกี่ยวของ เชน การนำเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑอาหารหรือเครื่องดื่ม
การแปรรูปผลิตภัณฑอาหารหรือเครื่องดื่มจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
รายไดที่เพิ่มขึ้น =

รายไดจากการขายผลิตภัณฑ + คาใชจายในการกำจัด
เศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร – คาใชจายในการผลิต –
คาใชจายอื่นๆ
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ผลการประเมินจะเปนผลกระทบในภาพรวมในทุกกิจกรรม และสงผลตอกลุมเปาหมายใน
ภาพรวมจำนวนเทาใด และอยางไร
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจประเมินผลกระทบดานอื่นๆ เพิ่มเติมจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ เชน
โอกาสเขาถึงการศึกษา การรเขาถึงการบริการสุขภาพ กรลดการยายถิ่นฐานของคนในชุมชน ความมั่นคงในอาชีพ
การกระจายรายได ชุมชนมีสภาพแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะ มีการใชพลังงานทางเลือกในชุมชนเพิ่มขึ้น เปนตน
2. ระดับมหาวิทยาลัย : จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและผลกระทบในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยในพื้นที่รับผิดชอบ แยกตามระดับศักยภาพของตำบล (3 ระดับ) และรายจังหวัด
3. ระดับภูมิภาค : จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการและผลกระทบในภาพรวมของ
สถาบันอุดมศึกษาภายใตเครือขายรายตำบล
4. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม : ประมวลผล
การดำเนินงานโครงการและผลกระทบในภาพรวมระดับประเทศ

4. การพัฒนากลไกการทำงานรวมกันของตำบลและมหาวิทยาลัย
การดำเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มุงสรางการ
เปลี่ยนแปลง 4 สวน คือ
(1) ผลการแกปญหาความยากจนแบบกำหนดเปาหมายชัดเจน ในกลุมประชากรเปาหมาย
และกลุมทางสังคม องคกรที่เกี่ยวของ ในตำบล ซึ่งควรแสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงไดชัดเจน
(2) บทบาทขององคกรในตำบล (องคกรปกครองสวนทองถิ่น ทองที่ กลุมทางสังคม/องคกร
ชุมชน และ หนวยงานรัฐในพื้นที่) ในการแกปญหาความยากจนแบบกำหนดเปาหมายชัดเจน
(3) บทบาทของมหาวิทยาลัยในการระดมองคความรู เทคโนโลยี รวมสนับสนุนกระบวนการ
แกปญหาความยากจนแบบกำหนดเปาหมายชัดเจนของตำบล (Targeted Poverty Alleviation)
(4) บทบาทและแนวทางของหนวยงานสนับสนุนวิชาการและเทคโนโลยีเพื่อแกปญหาความ
ยากจน ในการเพิ่มศักยภาพตำบล
ทั้งนี้ รวมทั้งผลของการจางงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชนเขารวมปฏิบัติงานในตำบล
ในระยะของการดำเนินการโครงการฯ ดวย
ดังนั้น จึงตองกำหนดบทบาทการทำงานรวมมือกันไวอยางเปนระบบใหตำบลเปน Platform
ในการทำงานรวมกัน โดยมหาวิทยาลัยมีบทบาทสำคัญในการเปน System integrator และมีการจัดการที่มี
เปาหมายชัดเจน ในเบื้องตนควรมีการจัดการอยางนอย 4 สวน คือ การจัดการขอมูล การจัดการกำลังคน การ
จัดการงาน และการจัดการกลไกขับเคลื่อนงาน ดังตัวอยาง
1. การจัดการขอมูลสารสนเทศระดับตำบล ตองมีการตรวจสอบขอมูลสารสนเทศที่มีอยาง
หลากหลายในระดับตำบล และนำมาออกแบบการวิเคราะหใหเหมาะสม สามารถนำใชไดตามความตองการ
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ของตำบลรวมกันทุกภาคสวน ในการบูรณาการแผนงานโครงการและการจัดทำขอเสนอโครงการตามปญหาที่
แทจริงของตำบล ประกอบดวยหลายสวนสำคัญ ไดแก
1.1 การรวบรวมขอมูลพื้นฐานและสารสนเทศอื่นๆของตำบล จากแหลงขอมูลตางๆ เชน
จปฐ. กชช 2ค. ทะเบียนราษฎร JHCIS ขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานรัฐในพื้นที่
นอกจาก นั้น ยังมีขอมูลสารสนเทศที่มีหลากหลายมิติ มีขอมูลจาก TPMAP ขอมูล AGRIMAP ขอมูลแผนที่
ดาวเทียม (GISTDA) ขอมูล อพ.สธ. ขอมูลตำบล (TCNAP) ขอมูลการวิจัยชุมชน (RECAP) และขอมูลจาก
แหลงอื่นๆ ที่ตำบลสามารถเขาถึงได เพื่อนำมาวิเคราะหศักยภาพของตำบล วิเคราะหแผนพัฒนาตำบล จัดทำ
ขอเสนอเพื่อแกปญหาสาธารณะของตำบล และประเมินการดำเนินการโครงการตอไป
1.2 การรวบรวมข อ มู ล สารสนเทศระหว างการออกแบบและพั ฒนาโครงการ งาน
กิจกรรม บริการ ที่สอดรับหรือเอื้อใหเกิดการแกปญหาความยากจน ตามหลักเปาหมายตำบลในการเอาชนะ
ความยากจน ของศาสตราจารย นพ.ประเวศ วะสี ทั้ง 16 เปาหมาย เชน ขอมูลกลุมประชากรที่เปนเปาหมาย
ของงาน กิจกรรม บริการ กระบวนการดำเนินการ ผลกระทบตอคุณภาพชีวิต ขอมูลกลุมทางสังคม องคกร
หนวยงาน ที่เปนผูปฏิบัติการหลัก (Key Actors) ของ งาน กิจกรรม บริการ รวมทั้งบทบาทหนาที่ ขอมูล
บทบาทหนาที่ของมหาวิทยาลัยในการรวมจัดการ งาน กิจกรรม บริการ กับตำบล ขอมูลลักษณะของ งาน
กิจกรรม บริการ ที ่ ส  งผลกระทบต อการแกปญ หาความยากจนในกลุม ประชากรที่กำหนด ผลผลิตหรือ
ผลิตภัณฑ เทคโนโลยีและผลการใชเทคโนโลยี ขอมูลผลกระทบทางตรงและทางออม เปนตน
1.3 การรวบรวมขอมูลสารสนเทศ เพื่อวิเคราะหสนับสนุนการสรุปบทเรียน ตำบล และ
มหาวิท ยาลัย และทั้ งนำไปเป นขอมู ลประกอบการประเมิ นยกระดับศักยภาพรายตำบลแบบบู รณาการ
ใน 3 กลุม
1.4 การเก็บขอมูลพื้นฐานสำหรับการจัดทำแนวทางการเฝาระวังและจัดทำขอมูล
สาธารณสุขตามมาตรการการปองกัน COVID-19 และโรคอุบัติใหม อื่นๆ รายตำบล

ที่มา : วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน
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2. การจัดการกำลังคน ของทั้งฝายตำบลและฝายมหาวิทยาลัย
2.1 ในการขับเคลื่อนปฏิบัติการในตำบล กำลังคนสำคัญ ควรเปนบุคลากรหรือผูนำจาก 4
องคกรหลัก ไดแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น ทองที่ กลุมทางสังคม/องคกรชุมชน และหนวยงานรัฐในพื้นที่
เพื่อเปนการเสริมศักยภาพกลไกของระบบการจัดการพื้นที่ระดับตำบล อันเปนสวนหนึ่งของผลกระทบของ
โครงการ โดยเนนการเพิ่มทักษะในการเปนผูปฏิบัติการหลัก (Key Actors) ของแตละงาน กิจกรรม บริการ
(ลักษณะงาน แกปญหา นวัตกรรม พัฒนาศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถ) ทั้งนี้ใหความสำคัญกับบทบาทใน
การกำหนดทิศทางของการขับเคลื่อนงาน กิจกรรม บริการ (ผูนำ ผูรวม ผูสนับสนุน) และบทบาทในการสราง
ปฏิบัติก ารของงาน กิ จกรรม บริ ก าร (ผู  บริห าร ผูวิเคราะหแ ละออกแบบการทำงาน ผูจัดการขอมูล ผู
ประสานงานและสื่อสาร ผูจัดกระบวนการ)
2.2 ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลในการแกปญหาความยากจนแบบกำหนดเปาหมาย
ชัดเจนของมหาวิทยาลัย นี้ กำลังคน ควรมาจาก คณะ/สาขาวิชา/ศูนย/สถาบัน ในการบริหารจัดการความ
รวมมือกับตำบลในทุกขั้นตอน ตั้งแต การรวบรวมขอมูลพื้นฐานและการประเมินศักยภาพตำบล การออกแบบ
การดำเนินการเพื่อแกปญหาความยากจนตามหลักเปาหมายตำบลในการเอาชนะความยากจน และ การ
ประเมินโครงการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การจัดการขอมูล การวิเคราะหปญหา การวางแผนแกปญหา การหา
ความรวมมือจากหนวยหรื อผู เชี ่ยวชาญจากคณะ/สาขาวิชา/ศูนย/สถาบันอื่นๆในมหาวิทยาลัยตนหรือ
มหาวิทยาลัยอื่นหรือหนวยงานอื่นได และการสรุปผลการดำเนินการของงาน กิจกรรม และ บริการ โดย
อาจารย นักวิจัย และ นักศึกษา จากคณะ/สาขาวิชา/ศูนย/สถาบันสามารถเรียนรูและไดประโยชนจาก
กระบวนการของโครงการนี้ดวย
2.3 การจัดการบัณฑิต นักศึกษา ประชาชน ที่เขารวมโครงการโดยการจางงาน ตองมีการ
กำหนดบทบาท หนาที่ และงานที่ตองดำเนินการใหแลวเสร็จ ไวชัดเจน ดังตัวอยาง
2.3.1 งานดานขอมูล ปฏิบัติงานในการ 1) สอบทาน และวิเคราะหขอมูลมือสองจาก
ฐานขอมูลพื้นฐานของตำบลจากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ (ทั้งระดับครัวเรือนและระดับหมูบาน/ชุมชน) ที่แสดง
ประสิทธิภาพ และศักยภาพของชุมชน รวมทั้งเก็บขอมูลเพิ่มเติมและ ปรับปรุงขอมูลพื้นฐานของตำบล ให
ทันสมัย 2) จัดเก็บ บันทึก และสอบทานขอมูลกลุมทางสังคม ทุนมนุษย องคกรชุมชน ที่มีปฏิบัติการในการ
แกปญหาความยากจนในพื้นที่และเปนผูปฏิบัติการหลัก (Key Actors) ของงาน กิจกรรม บริการ ในการ
แกปญหาความยากจน 3) จัดเก็บ บันทึก และสอบทาน ขอมูลประสิทธิภาพและศักยภาพโครงการพัฒนา
ตำบลที่รวมมือกับหนวยงานภายนอกและองคกรอื่น
2.3.2 งานดานวิเคราะหและทำแผน 1) ทำการวิเคราะหขอมูลแสดงประสิทธิภาพ
และศักยภาพตำบลในการแกปญหาความยากจน 2) ทำการวิเคราะหขอมูลแสดงประสิทธิภาพและศักยภาพ
โครงการพัฒนาตำบลในการแกปญหาความยากจน 3) ทำการวิเคราะหขอมูลและกำหนดแผนดำเนินการงาน
กิจกรรม และ บริการเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ เทียบเคียงกับหลักเปาหมายตำบลในการเอาชนะ
ความยากจน ของศาสตราจารย นพ.ประเวศ วะสี รวมทั้งการจัดกระบวนการสรางการมีสวนรวม สรางการ
เรียนรู รวมกับผูปฏิบัติการหลัก (Key Actors) ของตำบล และผูรับผิดชอบจากคณะ/สาขาวิชา/ศูนย/สถาบัน
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2.3.3 งานดานวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี 1) รวมงาน กิจกรรม บริการ ที่เปน
การนำองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม ดานตางๆ เกี่ยวกับ ทักษะการอาชีพตางๆ ทักษะดานดิจิทัล ทักษะ
ดานภาษา และ ทักษะการบริหารการจัดการและการสรางปฏิบัติการ (การพัฒนาสินคาและบริการ การตลาด
การเงินและการคลัง การพัฒนาเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการดำเนินชีวิตและการประกอบ
อาชีพ การทองเที่ยว การอนุรักษรูปแบบตางๆ การจัดการน้ำ Smart Farming เกษตรปลอดภัย การจัดการ
ขยะชุมชน เศรษฐกิจสรางสรรค และคุณภาพชีวิตประชากรกลุมเปราะบาง) มาถายทอด ฝกอบรมใหกลุม
ประชากรเปาหมาย กลุมอาชีพหรือกลุมทางสังคมหรือองคกรชุมชน หรือ รวมทำงาน จัดกิจกรรม จัดบริการ
กับกลุมทางสังคม องคกรชุมชน หนวยงาน เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการแกปญหาความยากจนของตำบล
2.3.4 งานดานบริการสาธารณะ 1) รวมจัดงาน กิจกรรม หรือบริการ ที่เปนสวนของ
บริการสาธารณะที่หนวยงาน องคกรจัดใหกับประชาชนในพื้นที่ 2) รวมจัด งาน กิจกรรม และบริการเกี่ยวกับ
การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตามแผนพัฒนาตำบลและโครงการพัฒนาตางๆ ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ องคกรชุมชน ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย ในพื้นที่ 3) รวมเปนผูประสาน
ขอมูลและความชวยเหลือหรือการเพิ่มทักษะใหกับประชาชน กลุมประชากรและครัวเรือน (ยากจน เปราะบาง
ยากลำบาก ไมมีรายได ไมมีงาน ไมมีที่ทำกิน ไมมีสิทธิ์ในการรักษาและสวัสดิการ) ที่เปนเปาหมายของงาน
กิจกรรม บริการ ที่เกิดขึ้นของโครงการฯ (เปนเจาของ cases) โดยรวมกับอาจารย นักศึกษา จากคณะ/
สาขาวิชา/ศูนย/สถาบัน ที่รับผิดชอบและผูปฏิบัติการหลักของตำบล
2.3.5 การกำหนดผลงานและระยะเวลาแลวเสร็จ ของงานโดยทำขอตกลงรวมกัน 3
ฝาย คือ องคกรหลักที่รับผิดชอบของตำบล คณะ/สาขาวิชา/ศูนย/สถาบัน และ ผูถูกจางงาน เปนตน
3. การจัดการงาน (งาน กิจกรรม บริการ ที่ใชแกปญหาความยากจนตามหลักเปาหมาย
ตำบลในการเอาชนะความยากจน ของศาสตราจารย นพ.ประเวศ วะสี) เนนการออกแบบและวางแผนการ
ดำเนินการอยางเปนขั้นตอน การออกแบบงาน กิจกรรม บริการ หรือนวัตกรรม รวมทั้งกำหนดบทบาทผู
ปฏิบัติการหลัก (Key Actors) และผูรวมดำเนินการ ดวยการพัฒนาคูมือและแนวทางการทำงานใหครอบคลุม
ทุกขั้นตอนรวมถึงการสรุปและการประเมิน การวิเคราะหจัดกลุม การวิเคราะหเรื่องเดน เชน งานเดน
นวัตกรรมเดน (ระบบ กระบวนการ เทคนิค) คนเดน เทคโนโลยีเดน ผลิตภัณฑเดน ผลผลิตเดน เปนตน
4. การจัดการกลไกขับเคลื่อนงาน เพื่อใหเกิดการทำงานเชื่อมประสานกันไดมากที่สุด
4.1 ใน 1 ตำบล ควรมีการมอบหมายให มีผูรับผิดชอบหลัก จาก 2 ฝาย คือ ฝายตำบล
และ ฝายมหาวิทยาลัย โดยเปนไปตามขอเสนอของศาสตราจารย นพ.ประเวศ วะสี ที่ให คณะ/สาขาวิชา/
ศูนย/สถาบัน ที่มีภารกิจครบถวนของมหาวิทยาลัย มีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน นักศึกษา อาจารย
แผนการวิจัยและนักวิจัย มีโครงการบริการวิชาการแกสังคม เปนผูรับผิดชอบหลักในการดำเนินการรวมกับแต
ละตำบล
4.2 สวนผูรับผิดชอบของตำบล ที่มีภารกิจและมีศักยภาพในการจัดการ ที่มีโครงสราง มี
บุคลากร มีทรัพยากร มีขอมูล มีการจัดบริการสาธารณะที่เปนพื้นฐานการแกปญหาความยากจนของประชาชน
ในพื้นที่เขตความรับผิดชอบอยูแลว ไดแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งสามารถเชื่อมประสาน ความรวมมือ
กับ ทองที่ กลุมทางสังคมและองคกรชุมชน รวมทั้งหนวยงานรัฐในพื้นที่ไดดวย
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4.3 ในสวนของการดำเนินการ กิจกรรมเพื่อพัฒนายกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล
แบบบูรณาการนอกจากมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบในตำบลนั้น จะตองประเมินและวิเคราะหสภาพปญหาของ
ตำบลนั้น จากขอมูล ตางๆ เชน TPMAP AGRIMAP ขอมูล แผนที่ดาวเทียม (GISTDA) เป นต น แลวหมา
วิทยาลัยควรจะตองทราบถึงแผนงาน กิจกรรม การพัฒนาโดยหนวยงานอื่นๆ เชน อปท. ทองถิ่น กลุมสังคม
องคกรชุมชน (กลุมเกษตรกร กลุมอาชีพ สถาบันการเงิน ชุมชน กลุมออมทรัพย วิสาหกิจชุมชน และอื่นๆ)
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน (สมาคม สภาอุตสาหกรรม บริษัทเอกชน) เพื่อบูรณาการการพัฒนารวมกัน
4.4 ในการติ ด ตามการดำเนิ น การของตำบล และ คณะ/สาขาวิ ช า/ศู น ย / สถาบั น
มหาวิทยาลัยอาจกำหนดใหมีคณะกรรมการติดตามการดำเนินการดวย โดยเนนการใหคำปรึกษาการขับเคลื่อน
โครงการฯและการดำเนินการตามแผน พรอมทั้งสรางการเรียนรูตำบลที่มีเรื่องเดน สามารถยกระดับเปนศูนย
เรียนรูการแกปญหาความยากจนในรูปแบบและประเด็นตางๆ
4.5 การกำหนดกลไกการขับเคลื่อนงาน ในหลายรูปแบบ ไดแก
(1) คณะกรรมการ เชน คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สั ง คมแบบบู ร ณาการในแต ล ะตำบล ที ่ ม ี ผ ู  ร ั บ ผิ ด ชอบจาก ฝ า ยมหาวิ ท ยาลั ย และฝ า ยตำบล ร ว มเป น
คณะกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการงาน กิจกรรม บริการ (ที่กำหนดตาม งาน กิจกรรม บริการที่ออกแบบ
ไว) คณะกรรมการประเมินการดำเนินการโครงการฯ เปนตน
(2) ข อ ตกลงความร ว มมื อ (MOU) ระหว า ง ตำบล (โดยองค ก รหลั ก ) กั บ
มหาวิทยาลัย (โดยคณะ/สาขาวิชา/ศูนย/สถาบัน) และหนวยงานที่เกี่ยวของอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่
ดำเนินการพัฒนาในพื้นที่นั้นๆ
(3) แผนการดำเนินการของโครงการและแผนการจัดงาน กิจกรรม บริการ ในการ
แกปญหาความยากจน (ตามหลักเปาหมายตำบลในการเอาชนะความยากจน ของศาสตราจารย นพ.ประเวศ
วะสี)
เปนตน
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ภาคผนวก
1. แบบฟอรมการประเมินภาพรวมตำบล
2. แบบฟอรม Checklist โจทยการพัฒนาเพื่อแกไขปญหาความยากจนภายใต 16 เปาหมาย
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การประเมินภาพรวมตำบล........................................................
มหาวิทยาลัย .......................................................................
จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ ...............................................กิจกรรม
ตัวชี้วัดภาพรวมตำบล
1.เปนโจทยการพัฒนาเพื่อแกไขปญหาความยากจนภายใต
16 เปาหมาย เปาหมายใดบาง
1.1 พัฒนาชุมชนใหมีสมรรถนะในการจัดการสูง
1.2 ใหเกิดการจัดการทรัพยากรอยางเปนระบบ
1.3 ชวยใหสามารถวิเคราะหวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
การเงินชุมชน
1.4 ชวยในการสรางสัมมาชีพในพื้นที่
1.5 สงเสริมเกษตรพอเพียงและอาหารปลอดภัย
1.6 ชวยใหมีแหลงน้ำประจำครอบครัว
1.7 ชวยจัดการวิสาหกิจชุมชน
1.8 ฝกอบรมทักษะอาชีพ
1.9 มีการจัดการโครงสรางพื้นฐาน กายภาพ สิ่งแวดลอม
พลังงาน
1.10 สงเสริมความปลอดภัยในพื้นที่
1.11 พัฒนาคุณภาพกลุมเปราะบาง
1.12 พัฒนาระบบสุขภาพคนในพื้นที่
1.13 สงเสริมศูนยเรียนรูตำบล
1.14 สงเสริมระบบยุติธรรมในชุมชน
1.15 สงเสริมระบบการสื่อสารชุมชน
1.16 สงเสริมตำบลทำความดี
2.ประชากรเปาหมาย
3.ผูที่เปนผูปฏิบัติการหลัก (Key actors) และผูขับเคลื่อน
ปฏิบัติการในพื้นที่
4.เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใชไดผลดี
5.นวัตกรรมการแกปญหา (เชิงระบบ เชิงกระบวนการ เชิง
เทคนิค)
6.การมีสวนรวมของประชากรกลุมเปาหมายและ 4 องคกรหลัก
ในตำบล (อปท. ทองที่ องคกรชุมชน หนวยงานรัฐ และเอกชน)
7. ผลการมีสวนรวมในการแกปญหาของกลุมประชากร
เปาหมาย
8. เรื่องเดน (กิจกรรม บริการ ผลิตภัณฑ ผลผลิต)
9. คนเดน (Champions)

กิจกรรม 1

กิจกรรม 2

…………

กิจกรรม
Community
การเฝาระวังCOVID
Data

-ระบุเปาหมาย -ระบุเปาหมาย …………
ที่ตรง
ที่ตรง
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กิจกรรม 1

กิจกรรม 2

…………

กิจกรรม
Community
การเฝาระวังCOVID
Data

10.ขอมูล (การสำรวจการเฝาระวัง COVID-19 และ
Community Data)
11.การสงเสริมการสรางธุรกิจใหม (Start-up / Social
Enterprise)
12.รูปแบบการแกปญหาความยากจนในระดับตำบลจาก
การสรุปบทเรียนและประสบการณในโครงการ
13.รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและองคกร
ภายในตำบลเพื่อแกปญหาความยากจน (Resource
Mobilization) จากโครงการนี้
14.แหลงเรียนรู และหลักสูตรการเรียนรูของชุมชนที่มาจาก
เรื่องเดน คนเดน จนไดรับการยอมรับเปนศูนยเรียนรูดาน
การแกปญหาความยากจน

หมายเหตุ :

แตละกิจกรรมไมจำเปนตองมีตัวชี้วัดครบ 14 ขอ



หมายถึง มีอยูแ ลว



หมายถึง คาดวาจะเกิดเมื่อดำเนินกิจกรรมนี้
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Checklist โจทยการพัฒนาเพื่อแกไขปญหาความยากจนภายใต 16 เปาหมาย
มหาวิทยาลัย …………………………………………
ตำบล ..........................................................
 ยั่งยืน
จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ ………………………กิจกรรม
ประเภทกิจกรรม

 พอเพียง

 ยากลำบาก
กิจกรรมเพื่อยกระดับศักยภาพตำบล
กิจกรรม 1
กิจกรรม 2
กิจกรรม 3

ก. การพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม เชน การยกระดับ OTOP และอาชีพอื่น ๆ
ข. การสรางและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการทองเที่ยว)
ค. การนำองคความรูไปชวยบริการชุมชน (Healthcare / เทคโนโลยีดานตางๆ)
ง. การสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแก
ชุมชน)
จ. อื่น ๆ (โปรดระบุ) .......................................................
หลักงาน 16 เปาหมาย
1. พัฒนาชุมชนใหมีสมรรถนะในการจัดการสูง
2. ใหเกิดการจัดการทรัพยากรอยางเปนระบบ
3. ชวยใหสามารถวิเคราะหวิสาหกิจชุมชนและสถาบันการเงินชุมชน
4. ชวยในการสรางสัมมาชีพในพื้นที่
5. สงเสริมเกษตรพอเพียงและอาหารปลอดภัย
6. ชวยใหมีแหลงน้ำประจำครอบครัว
7. ชวยจัดการวิสาหกิจชุมชน
8. ฝกอบรมทักษะอาชีพ
9. มีการจัดการโครงสรางพื้นฐาน กายภาพ สิ่งแวดลอม พลังงาน
10. สงเสริมความปลอดภัยในพื้นที่
11. พัฒนาคุณภาพกลุมเปราะบาง
12. พัฒนาระบบสุขภาพคนในพื้นที่
13. สงเสริมศูนยเรียนรูตำบล
14. สงเสริมระบบยุติธรรมในชุมชน
15. สงเสริมระบบการสื่อสารชุมชน
16. สงเสริมตำบลทำความดี
หมายเหตุ

1) แตละกิจกรรมไมจำเปนตองมีครบทุกดาน
2) หากในการสำรวจขอมูลในตำบลพบวาในตำบลมีบางหลักงานแลวใหระบุดวย
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สวนที่ 3

การใชงานระบบ
Project Based Management
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สวนที่ 3

การใชงานระบบ Project Based Management
1. บทนำ
ความเปนมา
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมไดมีการจัดทำโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจ สังคม รายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (OTOU) โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
1) ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการโดยมหาวิทยาลัยเปน System
Integrator
2) การจัดทำขอมูลขนาดใหญของชุมชน (Community Big Data)
3) ใหเกิดการจางงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตใหม และนักศึกษา ใหมีงานทำและฟนฟู
เศรษฐกิจชุมชน
4) ใหเกิดการพัฒนาตามปญหาและความตองการของชุมชน
จากวัตถุประสงคขางตน จึงมีความจำเปนตองทำระบบสำหรับการติดตามโครงการที่เกิดจาก
โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อทำใหการประสานงาน การติดตาม หรือรายงานผลโครงการในแตละ
พื้นที่สามารถทำไดโดยมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังสามารถแสดงขอมูลในระบบเครือขาย (Region) และ
ระดับมหาวิทยาลัย (University)
2. การใชงานระบบ
2.1 การเขาสูร ะบบ
1) เขาเว็บไซตติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (OTOU Tracker)
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2) ลงชื่อเขาระบบ โดยกรอก username และ password ที่ไดจากผูดูแลระบบ จากนั้นกดปุม

3) เมื่อเขาระบบสำเร็จจะแสดงหนารายการโครงการ หากไมสำเร็จจะขึน้ แจงเตือน Invalid
Username or Password ถาหากลืมรหัสผาน ใหติดตอผูดูแลระบบเพื่อขอรหัสผานใหม

2.2 โครงการ
1) เมื่อทำการเขาระบบสำเร็จจะแสดงรายการโครงการตามสิทธิ์การใชงานของคนที่เขาระบบ
โดยแบงออกเปน
• University System Integrator (USI) หรือ มหาวิทยาลัยในพื้นที่
• Regional System Integrator (RSI) หรือ เครือขายอุดมศึกษา
• National System Integrator (NSI) หรือ สป.อว.
สามารถดูโครงการได 2 แบบ คือ รายการ (List) และแบบตารางกริด (Grid)
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2) ระบบล็อค (Lock Types) เปนระบบเลือกโครงการใหเปลี่ยนแปลงการแสดงผลและการ
กรอกขอมูลตาง ๆ ตามประเภทล็อคที่ระบุไว แบงออกเปน 5 ประเภท
• Unlock คือ โครงการสามารถแกไขขอมูลได
• Open All Plan คือ โครงการสามารถปรับขอมูลแผนการดำเนินงานไดทุกเดือน
• Open All Result คือ โครงการไมสามารถแกแผนได แตสามารถแกผลยอนหลัง ใชใน
กรณีที่รายงานผลแลวเกิดผิดพลาด (ขอแกไข)
• Lock คือ โครงการล็อคแผนแกไมได และรายงานผลไดแคเดือนปจจุบัน
• Open Plan Forward คือ โครงการล็อคทุกอยางยกเวนแผนที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต ใช
ในกรณีที่ตองการปรับแผนการดำเนินงานใหม
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3) เลือกโครงการที่ตองการ และกดปุม “รายละเอียด” ในตัวอยางเลือกพื้นที่ตำบลกกแกว
บูรพา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

4) กดปุมรายละเอียดแลวระบบจะแสดงขอมูลการติดตามทั้งหมดของโครงการ ดังนี้
• การดำเนินงาน
• งบประมาณ
• การพัฒนาทักษะ
• กิจกรรม (โครงการยอย)
• การพัฒนาตำบล
• ประเมิน 16 ประเด็น
• เชื่อมโยงตัวชี้วัด
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2.2.1 การดำเนินงาน
การดำเนินงาน เปนขั้นตอนการวางแผนและรายงานผลการดำเนินงาน โดยมีการตั้งโครงการ/
กิจกรรมขั้นตนใหเรียบรอยแลว ดังนี้
1) จางงาน - โครงการ/กิจกรรม ในขอนี้ไดวางแผนตั้งตนเรียบรอยแลว
2) ดำเนินงานพัฒนาตำบล - เบื้องตนจะมีกิจกรรมยอยทัง้ หมด 4 กิจกรรม ถาหากตองการเพิ่ม
กิจกรรมตองกดปุมเพิ่มกิจกรรมในกิจกรรมหลัก และตองดำเนินการวางแผนเอง
3) บริหารจัดการ - ตองดำเนินการวางแผนเอง
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การวางแผน/รายงานผล
1) กดปุมวางแผน/รายงานผลหนากิจกรรมที่ตองการ (ถาหากเปนกิจกรรมยอย จะตองรายงาน
ในระดับกิจกรรมยอย)

2) กรอกแผน/ผลการดำเนินงานเปนเปอรเซ็นตสะสม (%)
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การเพิ่มกิจกรรม
สามารถทำไดในโครงการ/กิจกรรม ขอ 2. การดำเนินงานพัฒนาตำบล เทานั้น
1) กดปุมเพิ่มกิจกรรม

2) กรอกขอมูลของโครงการ/กิจกรรมใหครบถวน แผนงานตองกรอกเปนเปอรเซ็นตสะสม
(%) เทานั้น เมื่อกรอกขอมูลแผนครบแลวใหกดปุมบันทึก
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2.2.2 งบประมาณ
สวนงบประมาณ หรือการวางแผน/ผลการเบิกจายงบประมาณ เบื้องตนมีการตั้งโครงการ/
กิจกรรมขั้นตนไวเหมือนกับการดำเนินงาน แตสวนที่ตางกันคือการรายงานผลเบิกจายงบประมาณ

การวางแผน/รายงานผล
1) เลือกโครงการ/กิจกรรมทีต่ องการ จากนั้นกดปุมวางแผน/รายงานผล
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2) กรอกแผน/ผล การใชจายงบประมาณ เปนตัวเลขตามจำนวนเงินที่ใชจริงหนวยเปนบาทไทย
เมื่อกรอกขอมูลเสร็จแลวใหกดปุมบันทึก

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

2) กรอกแผน/ผลการพัฒนาทักษะ โดยหนวยเปนคน (ไมตองสะสม) เมือ่ กรอกขอมูลเสร็จแลว
ใหกดปุมบันทึก
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2.2.4 กิจกรรม (โครงการยอย)
กิจกรรม (โครงการยอย) เปนการเพิ่มเติมขอมูลของกิจกรรมในระดับโครงการ อีกทั้งยังสามารถ
เพิ่มตัวชี้วัดในระดับกิจกรรมเพื่อนำไปเชื่อมโยงตัวชี้วัดตอได ในเบื้องตนทุกโครงการจะมีกิจกรรมเหมือนกันคือ
กิจกรรมเฝาระวัง COVID และ Community Data

เพิ่มกิจกรรม (โครงการยอย)
1) กดปุมเพิ่มกิจกรรม (โครงการยอย)

2) กรอกชื่อกิจกรรมและกดปุมบันทึก
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เพิ่มตัวชี้วัด
1) เลือกกิจกรรมที่ตองการเพิ่มตัวชี้วัด และกดปุมเพิ่มตัวชี้วัด

2) กรอกขอมูลตัวชี้วัด เมื่อกรอกเสร็จแลวใหกดปุมบันทึก
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คำอธิบายการเพิ่มขอมูลตัวชี้วัด
คำอธิบาย
1. ชื่อตัวชี้วัด
2. รายละเอียดตัวชี้วัด

3. ประเภทตัวชี้วัด

4. หนวย
5. คาเปาหมาย
6. ผล

รูปแบบในการกรอก
ขอมูล
ชื่อตัวชี้วัด
กรอกชื่อตัวชี้วัดใน
รูปแบบขอความ
รายละเอียดเพิ่มเติมของ กรอกรายละเอียด
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดในรูปแบบ
ขอความ สามารถ
ตกแตงความสวยงามได
ประเภทตัวชี้วัด
เลือกประเภทตัวชี้วัด มี
ทั้งหมด 3 ประเภท คือ
ปริมาณ รอยละ และ
Milestone
หนวยของตัวชี้วัด
กรอกขอมูลหนวยใน
รูปแบบของขอความ
คาเปาหมายของตัวชี้วัด กรอกคาเปาหมายใน
รูปแบบของตัวเลข
รายงานผลของตัวชี้วัด รายงานผลของคา
เปาหมายในรูปแบบของ
ตัวเลข

ตัวอยาง
จำนวนผูประกอบการที่
ไดรับการพัฒนา
เปนตัวชี้วัดที่ใชใน
ปงบประมาณ 2564

ปริมาณ

คน
200
200

3) สรางตัวชี้วัดสำเร็จสามารถกดเขาไปเพื่อดูรายละเอียด และแกไข/ลบ ตัวชี้วัดได (ถาหาก
ตองการลบจะไมสามารถกูคนื ขอมูลได)

ธันวาคม 2563

- 99 -

2.2.5 การพัฒนาตำบล
การพัฒนาตำบลจะเชื่อมโยงกับโครงการ/กิจกรรมในการดำเนินงานหรืองบประมาณขอที่ 2
การพัฒนาตำบล

การเชื่อมโยงตัวชี้วัด
1) กดปุมกิจกรรม (โครงการยอย) ที่ตองการเชื่อมโยงตัวชี้วัด

2) เลือกโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาตำบลที่เชื่อมโยงกับกิจกรรม จากนั้นกดปุมบันทึก
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2.2.6 ประเมินเปาหมาย 16 ประเด็น
ประเมิน 16 ประเด็นเปนการเชื่อมโยงกับหลักงาน 16 เปาหมาย จะประเมินทั้งหมด 5 รอบ
คือ กอนเริ่มโครงการ และไตรมาสที่ 1 – 4

การประเมิน
1) เลือกไตรมาสที่ตองการประเมิน

2) เลือกกิจกรรมที่ตองการประเมิน จากนั้นกดปุมเชื่อมโยงตัวชี้วัด
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3) เลือกประเมินหลักงาน 16 เปาหมาย โดยจะมีใหประเมินทั้งหมด 3 ระดับ ไดแก
• ตำบลมีอยูแลว
• เกิดขึ้นแลวจากการดำเนินการกิจกรรมนี้
• คาดวาจะเกิดขึ้นเมื่อดำเนินกิจกรรมนี้
ประเมินเสร็จแลวใหกดปุมบันทึก
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2.2.7 เชื่อมโยงตัวชี้วัด
คือการเชื่อมโยงกิจกรรมกับตัวชี้วัดทั้ง 14 ขอ ในขอแรกของการเชื่อมโยงตัวชี้วัด จะเปนการ
เชื่อมโยงจากการประเมิน 16 ประเด็นโดยเสนอประเด็นสำหรับหัวขอเกิดขึ้นแลวจากการดำเนินการกิจกรรมนี้
และคาดวาจะเกิดขึ้นเมื่อดำเนินกิจกรรมนี้ เทานั้น

การเชื่อมโยงตัวชี้วัด
1) เลือกกิจกรรม (โครงการยอย) ที่ตองการเชื่อมโยงตัวชี้วัด จากนั้นกดปุมเชื่อมโยงตัวชี้วัด
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2) เลือกตัวชี้วัดที่ตองการจากนั้นกดปุมบันทึก
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