แบบฟอรม 1

แผนงานหรือโครงการกลุมที่ 3

ขอเสนอโครงการ1ภายใตแผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม
ตามบัญชีทาย พ.ร.ก. ใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อแกไขปญหา เยียวยา
และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
โครงการ หมายความวา แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงคตามแผนงานหรือโครงการที่กำหนดไวในบัญชีทายพระราช
กำหนด ทั้งนี้ กรณีหนวยงานเสนอโครงการที่มีลักษณะเปนแผนงานที่ประกอบดวยโครงการยอยๆ หลายโครงการ ใหกรอก
ขอมูลตามแบบฟอรมนี้ในระดับภาพรวมของแผนงาน (โดยขามขอ 8-10) สำหรับขอเสนอระดับโครงการยอยใหกรอกตาม
แบบฟอรมของโครงการยอย

1 หน วยงานผูรั บผิ ด ชอบ (หน วยรับ งบประมาณ) (กรม/จั งหวัด/หน ว ยงานรั ฐ) สำนั กปลั ด กระทรวง
กระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
2 ชื่อ (แผนงาน/โครงการ) ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
พื้นที่ดำเนินการ 3,000 ตำบลทั่วประเทศ
3 หลัก การและเหตุ ผล โดยอาจระบุ ที่มา (มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ แผนพั ฒ นา
จังหวัด) สภาพปญหา ความตองการและความจำเปนเรงดวนที่ทำใหตองเรงดำเนินการและไมสามารถใช
จายจากงบประมาณรายจายประจำปได
ตามที่เกิดการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำใหเกิดปญหาทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ประชาชนวางงานและบัณฑิตจบใหมไมสามารถหางานทำได รวมถึงนักศึกษาที่ไดรับผลกระทบ
อย างรุน แรง ประชาชนที่ ว างงานย ายกลั บ ถิ่น ฐานจำนวนมาก ส งผลให เกิ ด ป ญ หาทางสั งคมตามมา
นโยบายการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงมุงเนนที่การฟนฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทั้งการ
สรางงาน การพัฒนาอาชีพในชุมชน เพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองไดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คาดไดวาจะมีโครงการภายใต “พ.ร.ก. ใหอำนาจกระทรวงการคลังกู เงิน เพื่อแกไขปญ หา เยียวยา
แ ล ะฟ น ฟู เศ รษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั งค ม ที่ ได รั บ ผ ล ก ระ ท บ จ า ก ส ถ า น ก า รณ ก า รระ บ า ด ข อ ง
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” ในภาครัฐจำนวนมากที่จะลงไปพื้นที่หรือชุมชน อาทิเชน โครงการดาน
การเกษตรสมัยใหม ดานการทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค การยกระดับผลิตภัณฑชุมชน OTOP
การทองเที่ยวชุมชน การสงเสริมและสนับสนุน SMEs ในพื้นที่ ซึ่งโครงการตางๆเหลานี้หากไมบูรณาการ
กั น อย างเป น ระบบ จะส งผลให ไม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ ดี พ อ เกิ ด การซ้ ำ ซ อ นของโครงการ การใช จ า ย
งบประมาณไมมีประสิทธิภาพ และไมสามารถสรางผลกระทบ (Impact) ไดอยางมีนัยสำคัญ
เพื่อใหเกิดการบูรณาการโครงการในพื้นที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามความตองการ
ของพื้นที่อยางแทจริง ควรมีหนวยงานในพื้นที่ที่ทำหนาที่ในการบูรณาการกระบวนการฟนฟูเศรษฐกิจ
และสั ง คมในพื้ น ที่ อ ย า งเป น ระบบ (Area Based System Integrator) ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ กว า
80 แห งที่ กระจายอยู ต ามภู มิภ าคต างๆของประเทศ สามารถที่จ ะทำหน าที่ เป น System Integrator
1

รางระเบียบฯ ไดกำหนดใหโครงการ หมายถึงแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงคตามแผนงานหรือโครงการที่กำหนดไวในบัญชีทายพระราชกำหนด
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ในระดั บ ตำบลได โดยที่มหาวิทยาลั ย ในพื้น ที่ส ามารถใช องคความรู เทคโนโลยี และนวัต กรรมที่ มีอยู
ทำงานประสานและรวมงานกับ จังหวัด องคกรปกครองสว นทองถิ่น และหน วยงานอื่น ๆ เพื่ อให การ
ทำงานบูรณาการนี้ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลที่สามารถนำไปสูการลดความยากจนอยางมี
เปาหมายชัดเจน (Targeted Poverty Alleviation)
ในการดำเนินการของมหาวิทยาลัยในพื้นที่จะประกอบดวยองคประกอบหลักๆดังนี้
1. มหาวิทยาลัยจะทำหนาที่หนวยงานบูรณาการโครงการ (System Integrator) รายตำบล โดยใน
1 ตำบล จะมี 1 มหาวิทยาลัยทำหนาที่ดูแล
2. มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล ตามปญหาและความ
ตองการของชุมชน อาทิเชน การพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับสินคา OTOP/
อาชีพอื่นๆ) การสรางและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการทองเที่ยว) การนำองค
ความรูไปชวยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ) และการสงเสริมดาน
สิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน) ตามรูปแบบกิจกรรม
ที่จะเขาไปดำเนินการในพื้นที่ทรี่ ับผิดชอบ
3. มหาวิทยาลัยเปนหนวยจางงานในการดำเนินโครงการของหนวยงานตางๆ ในตำบลที่ทำหนาที่
ดูแล โดยจางงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม และนักศึกษา ไมนอยกวา 20 คนในแตละตำบล
4. มหาวิทยาลัยทำหนาที่ประสานงานและทำงานรวมกับจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
การดำเนินการโครงการภายในพื้นที่
5. มหาวิทยาลัยทำหนาที่บูรณาการและสนับสนุนหนวยงานตางๆ ที่ไปดำเนินการโครงการภายใน
ตำบล ในดานองคความรู วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
6. มหาวิทยาลัยจัดทำฐานขอมูลขนาดใหญของชุมชนรายตำบล (Community Big Data) เพื่อให
เปนขอมูลในการวิเคราะหและตัดสินใจในการแกไขปญหาความยากจนแบบมีเปาหมายชัดเจน
นอกจากนี้ เพื่อให การดำเนิ น การบู รณาการเป นไปอยางมีป ระสิทธิภ าพ จะมีการจั ดทำระบบการ
บู รณ าการโครงการต า งๆ ใน อี ก 2 ระดั บ คื อระดั บ ภู มิ ภ าค (Regional System Integrator)
และระดั บ ประเทศ (National System Integrator) โดยเครื อ ข า ยสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา 9 ภู มิ ภ าค
ของกระทรวงการอุ ด มศึก ษา วิ ท ยาศาสตร วิ จั ย และนวั ต กรรม ได แ ก เครื อ ขายภาคเหนื อ ตอนบน
ภาคเหนื อตอนลาง ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อตอนบน ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อตอนล าง ภาคกลาง
ตอนบน ภาคกลางตอนล าง ภาคตะวัน ออก ภาคใตต อนบน และภาคใต ตอนลาง จะทำหนาที่ในการ
บู ร ณาการโครงการต า งๆระหว า งชุ ม ชนหรื อ ตำบลในพื้ น ที่ (Regional System Integrator) ทั้ งด า น
การใชทรัพยากรโครงการรวมกัน การแบงปนองคความรูและเทคโนโลยีรวมกัน รวมถึงการเชื่อมตอกัน
ในโซ คุ ณ ค า (Value Chain) ของสิ น ค า และบริ ก าร เช น การผลิ ต วั ต ถุ ดิ บ การแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ
การจำหนายผลิตภัณฑ การบริโภคสินคาและบริการ การทองเที่ยวที่เชื่อมตอกันระหวางพื้นที่ เปนตน
และในระดับประเทศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จะรวมกับ สำนักงาน
สภาพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห งชาติ และหน ว ยงานที่เกี่ย วของทำหน าที่ เป น National System
Integrator เพื่อทำหนาที่บูรณาการโครงการและขอมูลตางๆในภาพรวม การประเมินผลกระทบ และ
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การวิ เคราะห ข อ มู ล ขนาดใหญ ข องชุ ม ชน เพื่ อ ใช ในการจั ด ทำนโยบายและกลยุ ท ธ ในการลดป ญ หา
ความยากจนแบบมีเปาหมายชัดเจน (Targeted Poverty Alleviation) การดำเนินการบูรณาการตางๆ
เป น ไปดั งแผนภาพ โดยในโครงสรางการดำเนิ น การนี้ จ ะเป น โครงสร างที่ จ ะต อ เนื่ อ งถึ งแม จ ะสิ้ น สุ ด
โครงการตาม พ.ร.ก. เงิน กู แล ว ก็ต าม เนื่ อ งจากว า กระทรวงการอุด มศึก ษา วิท ยาศาสตร วิ จั ย และ
นวั ต กรรม มี น โยบายในการส งเสริ ม และปรั บ เปลี่ ย นมหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ เพื่ อ สนั บ สนุ น การสร า ง
ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมแกชุมชนทองถิ่นที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู โครงการนี้จึงเปนพื้นฐานที่
สำคัญในการปรับเปลี่ยนบทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น (Area Based University)

4 วัตถุประสงค
1. เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เปน System
Integrator
2. เพื่อใหเกิดการจางงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม และนักศึกษา ใหมีงานทำและฟนฟูเศรษฐกิจ
ชุมชน
3. เพื่อให เกิดการพัฒ นาตามป ญหาและความตองการของชุ มชน ไดแก การพัฒ นาสัมมาชีพและสราง
อาชี พ ใหม (การยกระดั บ สิ น ค า OTOP/อาชี พ อื่ น ๆ) การสร า งและพั ฒ นา Creative Economy
(การยกระดับการทองเที่ยว) การนำองคความรูไปชวยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดาน
ตางๆ) และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน)
4. เพื่ อ ให เ กิ ด การจั ด ทำข อ มู ล ขนาดใหญ ข องชุ ม ชน (Community Big Data) เพื่ อ เป น ข อ มู ล ใน
การวิเคราะหและตัดสินใจในการแกไขปญหาความยากจนแบบมีเปาหมายชัดเจน
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5 ผลที่คาดวาจะไดรับ (ควรมีความเกี่ยวของหรือเปนเหตุเปนผลโดยตรงตอวัตถุประสงคโครงการ สามารถ
วัดคาในเชิงปริมาณหรือคุณภาพได มีแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือและมีการจัดเก็บขอมูลดังกลาวอยางตอเนื่อง)
5.1 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
 ผลผลิตของโครงการ (โปรดระบุ)
1. เกิดการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ที่มีความครอบคลุมในประเด็นตางๆ ตามปญหา
และความตองการของชุมชน ไดแก การพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับสินคา
OTOP/อาชี พ อื่ น ๆ) การสร า งและพั ฒ นา Creative Economy (การยกระดั บ การท อ งเที่ ย ว)
การนำองคความรูไปช วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด านต างๆ) และการส งเสริ ม
ด า นสิ่ ง แวดล อ ม/Circular Economy (การเพิ่ ม รายได ห มุ น เวี ย นให แ ก ชุ ม ชน) ที่ ส ง ผลต อ
การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของตำบลเปาหมาย
2. เกิดการจางงานที่ตอบสนองตอการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่
3. เกิดเครือขายความรวมมือในการพัฒ นาและฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ ระหวาง
สถาบันอุดมศึกษาและชุมชน
 ตัวชีว้ ัด (โปรดระบุ)
1. เกิดกิจกรรมเพี่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ และเพื่อฟนฟู
เศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ที่มีความครอบคลุมในประเด็นตางๆ จำนวน 3,000 ตำบล เพือ่ ตอบ
โจทยเปาหมายตำบลในการเอาชนะความยากจน 16 ประการ ของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ซึ่งเปน
ยุทธศาสตรการทำงานของชุมชนระดับตำบล ที่เนนการแกปญหาดวยการกำหนดเปาหมาย
ที่ชัดเจน สามารถดำเนินการไดจริงดวยตนเองและโดยการสนับสนุนของหนวยงานและองคกร
จากภายนอก โดยเปาหมาย 16 ประการดังกลาวประกอบดวย
1) องคกรชุมชนและตำบลที่มีสมรรถนะในการจัดการสูง
2) ไดรับการจัดสรรทรัพยากรอยางเปนระบบ
3) ตำบลมีสมรรถนะในการวิเคราะหวิสาหกจชุมชนและมีสถาบันการเงินของชุมชน
4) สรางสัมมาชีพเต็มพื้นที่
5) เกษตรพอเพียงอาหารปลอดภัย
6) มีสระน้ำประจำครอบครัว
7) จัดการวิสาหกิจชุมชน
8) ฝกอบรมทักษะอาชีพ
9) จัดการโครงสรางพื้นฐาน กายภาพ สิง่ แวดลอม พลังงาน
10) ตำบลปลอดภัย
11) พัฒนาคุณภาพกลุมเปราะบาง
12) องคระบบสุขภาพตำบลดูแลประชาชนทุกคน
13) ศูนยเรียนรูตำบล
14) ระบบยุติธรรมชุมชน
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15) ระบบสื่อสารชุมชน
16) ตำบลทำความดี
โดย 16 เปาหมายดังกลาว จะเปนแนวทางรวมในการวิเคราะหศักยภาพการจัดการตนเอง
ของตำบล ซึ่งในเบื้องตนสามารถประเมิน อยางนอย 2 องคประกอบ คือ
1) องคประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพและศักยภาพการบริหารจัดการที่ดี ดวยการนำของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมกับ ทองที่ หนวยงานรัฐในพื้นที่ และองคกรภาคประชาชน
รวมทั้งภาคเอกชน โดยเปนตำบลที่
(1) มีขอมูลพื้นฐานครอบคลุมทุกดานที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่
เชน ประชากร เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม การมีสวนรวม เปนตน
(2) ใชขอมูลในการวิเคราะหประชากรกลุมเปาหมายของปญหาความยากจน
หรือ ความยากลำบาก เชน ครัวเรือนยากจน ครัวเรือนเสี่ยงตอความยากจน ครัวเรือนที่มี
ประชากรกลุมเปราะบาง หรือปจจัยเหตุของความยากจน ตลอดจนครัวเรือนที่อาจมีปญหา
หากเกิดภัยพิบัติหรือโรคระบาด เปนตน
(3) มีขอมูลปฏิบัติการที่ไดผลดีของผูปฏิบัติการ หรือ key actors ที่เปนงาน
หรือบริการที่เกี่ยวกับการแกปญหาความยากจนหรือที่เกี่ยวของในพื้นที่ เชน กลุมทางสังคม
องคกรชุมชน ภาคเอกชน หนวยงานรัฐทั้งใน(กลุมเกษตรกร กลุมอาชีพ สถาบันการเงินชุมชน
กลุมออมทรัพย วิสาหกิจชุมชน และอื่นๆ)และนอกพื้นที่ (หนวยงานรัฐ ภาคเอกชนที่มีงานในพื้นที่)
(4) มีแผนพัฒนาตำบลที่มีเปาหมายชัดเจนในการแกปญหาความยากจนและปจจัย
สาเหตุในระดับหมูบานหรือชุมชน (มีแนวทางการวิเคราะหสภาพปญหา กลุมประชากรเปาหมาย
แนวทางแกไขที่เปนไปได)
(5) มีการจัดบริการสาธารณะที่สนับสนุนการแกปญหาความยากจนแบบกำหนด
เปาหมายชัดเจน
(6) มีการทำงานหรือโครงการพัฒนาตำบลที่ดำเนินการรวมมือกับภาคเอกชน
หนวยงาน องคกรภาครัฐจากกระทรวงตางๆ องคกรรวมพัฒนาเอกชน รวมทั้งหมาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษา
2) องคประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพและศักยภาพของการพัฒนาตำบลทั้งที่เปนการ
จัดบริการสาธารณะ ตามแผนการแกปญหา และ แผนการพัฒนาตำบล รวมทั้งโครงการพัฒนา
ที่ดำเนินกรวมกับองคกร หนวยงานอื่นโดยวิเคราะหเทียบเคียงกับ 16 เปาหมาย และ อาจรวมทั้ง
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดวย ทั้งนี้ตองมีการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน ตามองคประกอบ
รวมทั้งขั้นตอนและกระบวนการประเมินที่เหมาะสม เพื่อจัดกลุมศักยภาพของตำบล ซึ่งอาจมี
ตัวชี้วัด ดังนี้
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ตำบลที่สามารถ
ตัวชี้วัด

ตำบลที่พึ่งพาตนเอง
ไดอยางยั่งยืน

จัดการตนเอง
ยกระดับสู

ตำบลอยูรอดจาก
ความยากลำบาก

ความพอเพียง
องคประกอบที่ 1 ขอมูลประสิทธิภาพและศักยภาพการบริหารจัดการที่ดี
(1) ขอมูลพื้นฐาน

รอยละ 80-100

ไมนอยกวา

ไมนอยกวา

รอยละ 60

รอยละ 40

(2) ขอมูลประชากรเปาหมาย

รอยละ 100

ไมนอยกวา
รอยละ 80

ไมนอยกวา
รอยละ 70

(3) ขอมูลปฏิบัติการของ key actors ในตำบล

รอยละ 100

ไมนอยกวา

ไมนอยกวา

รอยละ 80

รอยละ 70

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100

(5) บริการสาธารณะของ อปท. หนวยงานรัฐ

รอยละ 80-100

รอยละ 60-80

รอยละ 40-60

(6) โครงการความรวมมือกับหนวยงานรัฐ
องคกรภาคเอกชน องคกรรวมพัฒนาเอกชน
มหาวิทยาลัย และอื่นๆ

รอยละ 80-100

รอยละ 60-80

รอยละ 40-60

11-13 เปาหมาย

8-10 เปาหมาย

(4) แผนพัฒนาหมูบาน/ชุมชน และ ตำบล

ที่สัมพันธกับ
การแกปญหา
ความยากจน

องคประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพและศักยภาพของการพัฒนาตำบล
ประสิทธิภาพและศักยภาพของการพัฒนาตำบล

14-16 เปาหมาย

ทั้งที่เปนการจัดบริการสาธารณะ ตามแผน
การแกปญหา และแผนการพัฒนา ตำบล
รวมทั้งโครงการพัฒนา
(วิเคราะหเทียบเคียง 16 เปาหมาย และ หรือ
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน)

โดยในแตละตำบล จะมีรูปแบบการดำเนินกิจกรรมเพี่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตำบลแบบบูรณาการและเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่จะตอบโจทยเปาหมายตำบล
ในการเอาชนะความยากจน 16 ประการ ของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ขางตน ที่แตกตางกันไป
ตามบริบทของพื้นที่ โดยมีกิจกรรมหลักตามรูปแบบตางๆ ไดแก
1) การพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอื่นๆ)
ใน 1,538 ตำบล ซึ่งลักษณะของกิจกรรม จะเปนการทีส่ ถาบันอุดมศึกษา เขาไปชวยในการพัฒนา
สัมมาชีพและสรางอาชีพใหมใหกับชุมชน โดยการนำองคความรูและนวัตกรรม เขาไปถายทอด
ใหกับชุมชน เพื่อการพัฒนาและยกระดับสินคา OTOP เดิมที่มีอยู ใหเปนสินคาที่ไดมาตรฐาน
ในระดับที่สูงขึ้น การสรางสินคา OTOP ใหมใหกับชุมชน รวมถึงการสรางอาชีพในลักษณะอื่นๆ
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และการหาชองทางทางการตลาด เพือ่ ใหคนในชุมชนมีรายไดที่เพิ่มขึ้น และสามารถดำรงชีพได
อยางยั่งยืน โดยมีตัวอยางผลผลิตของกิจกรรม เชน
1.1) การพัฒนาสินคาของผูประกอบการสินคาตราแมสมบูรณ โดยการออกแบบ
บรรจุภัณฑที่สามารถยืดอายุการเก็บรักษาสินคาใหอยูไดนานขึ้น ออกแบบตราสินคาใหมีนาสนใจ
และพัฒนาบรรจุภัณฑใหมีความแข็งแรงสวยงาม (ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา)
1.2) การพัฒนาสินคาของผูประกอบการสินคาตราณัฐรินทรโดยการออกแบบบรรจุ
ภัณฑที่สามารถรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑไวไดอยางเหมาะสม รวมทั้งมีเครื่องหมายรับรอง
คุณภาพ เชน อย. มผช. แสดงบนบรรจุภัณฑ (ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา)
2) การสรางและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการทองเที่ยว) ใน
366 ตำบล ซึ่งลักษณะของกิจกรรม จะเปนการที่สถาบันอุดมศึกษา เขาไปชวยในการสรางและ
พัฒนา Creative Economy (การยกระดับการทองเที่ยว) โดยการนำองคความรูและนวัตกรรม
เขาไปถายทอดใหกับชุมชน รวมกับชุมชนในการพัฒนาแหลงทองเทีย่ วในชุมชน หรือพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวใหม ในรูปแบบตางๆ เชน การทองเที่ยวเชิงนิเวศน การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และรวม
สรางทักษะใหกับคนในชุมชนใหสามารถบริหารจัดการ และมีศักยภาพในการสรางมูลคาเพิ่มดวย
กิจกรรมการทองเที่ยวในรูปแบบตางๆ โดยมีตัวอยางผลผลิตของกิจกรรม เชน
2.1) การสรางระบบการบริหารจัดการทองเที่ยวในชุมชน (ตลาดน้ำ) โดยเพิ่ม
ประสิทธิภาพและยกระดับการทองเที่ยวเพื่อเพิ่มแหลงรายไดใหแกชุมชน (ตำบลปลายบาง อำเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี)
2.2) การสรางเสนทางทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ “บานทับทิมสยาม 05” หมูบานที่อยูติด
แนวชายแดนไทย-กัมพูชา ถูกรายลอมไปดวยภูผา จึงมีทัศนียภาพอันสวยงามแปลกตา พรอมสราง
ผลิตภัณฑของชุมชน ธุรกิจโฮมเสตย หรือ School stay และพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเกษตร
ธรรมชาติ เพื่อจุดขายในการเพื่มรายไดผานกิจการเพื่อสังคม หรือวิสาหกิจชุมชน (ตำบลคลองไก
เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแกว)
3) การนำองคความรูไปชวยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ) ใน
418 ตำบล ซึ่งลักษณะของกิจกรรม จะเปนการที่สถาบันอุดมศึกษา เขาไปชวยในการนำ
องคความรูไปชวยบริการชุมชนในรูปแบบตางๆ เพื่อใหชุมชนเกิดองคความรู เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการสรางรายไดและสรางอาชีพ เชน การสรางรายไดจากการใหบริการดานสุขภาพ
การนำเทคโนโลยีเขามาใชในการเกษตร โดยมีตัวอยางผลผลิตของกิจกรรม เชน
3.1) การถายทอดองคความรูและนวัตกรรมการทำแกวเพนทวิสาหกิจชุมชนบานภูแกว
โดยการพัฒนากาวเขียนเสนที่นนำมาใชผลิตสินคาขึ้นเองทดแทนการสั่งซื้อจากผูผลิต พัฒนาและ
ออกแบบบรรจุภัณฑที่มีเอกลักษณเฉพาะที่ทันสมัยและดึงดูดใจผูบริโภค ใชวัสดุที่สามารถปกปอง
ผลิตภัณฑไวไดอยางเหมาะสม (ตำบลหัวไทร อำเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา)
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3.2) การถายทอดองคความรูในการชวยเหลือผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพิ่มขึ้น
เพื่อยกระดับใหผูปวยภาวะพึ่งพิงมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยคนในชุมชน เปนการสงเสริมใหประชาชน
ในชุมชนมีรายไดและสามารถนำความรูหรือทักษะที่ไดนำไปประกอบอาชีพ (ตำบลบานเลือก
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี)
4) การสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแก
ชุมชน) ใน 678 ตำบล ซึ่งลักษณะของกิจกรรม จะเปนการทีส่ ถาบันอุดมศึกษา เขาไปชวยใน
การสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy เชน การสรางรายไดหมุนเวียนของชุมชน
ดวยการสงเสริมการเกษตรอินทรียและพัฒนาแพลตฟอรมสินคาเกษตรในพืน้ ที่เมือง โดยมีตัวอยาง
ผลผลิตของกิจกรรม เชน
4.1) การเพิ่มรายไดจากการจำหนายผลผลิตจากชุดแพลทฟอรมขอนแกน 4 ดี
เกษตรอินทรียผมสมผสานอัจฉริยะ จำนวน 20 โรงเรือน x 50 กิโลกรัม x 100 บาท คิดเปน
รายไดรวม 100,000 บาทตอรอบการปลูก หรือประมาณ 600,000 บาทตอป (ตำบลกุดธาตุ
อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแกน)
4.2) การพัฒนากิจกรรมเตรียมความพรอมใหประชาชนในพื้นที่หรือชุมชนใกลเคียง
มีความรูในการทำเกษตรแบบ Smart Farm เพื่อยกระดับผักสวนครัวดวยตลาดดิจิทัล และทำใหมี
ประชาชนที่ประกอบอาชีพสมารทฟารมในเกษตรชุมชนกลุมเพิ่มขึ้นรอยละ 15 (ตำบลสำเภาลม
อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
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โดยในปที่ 1 เกิดผลการดำเนินการ ไดแก
1) รอยละ 25 ของตำบลเปาหมายเปนตำบลพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน (Sustainable
Community) (750 ตำบล) สามารถดำเนินการตามโจทยเปาหมายตำบลในการเอาชนะความ
ยากจน 16 ประการ ได 14-16 เปาหมาย (มีความพรอมในการวัดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและ
สังคมไดในปที่ 1-2)
2) รอยละ 50 ของตำบลเปาหมายสามารถยกระดับเปนตำบลไปสูความพอเพียง
(Sufficient Community) (1,500 ตำบล) สามารถดำเนินการตามโจทยเปาหมายตำบลในการ
เอาชนะความยากจน 16 ประการ ได 11-13 เปาหมาย (มีความพรอมในการวัดผลกระทบเชิง
เศรษฐกิจและสังคมไดในปที่ 2-3)
3) รอยละ 25 ของตำบลเปาหมายที่อยูรอดจากความยากลำบาก (Survived
Community) (750 ตำบล) สามารถดำเนินการตามโจทยเปาหมายตำบลในการเอาชนะความ
ยากจน 16 ประการ ได 8-10 เปาหมาย (มีความพรอมในการยกระดับเปนตำบลไปสูความ
พอเพียงไดใน ปที่ 3-5)
2. เกิดการจางงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม และนักศึกษา จำนวนไมนอยกวา
60,000 คน เพื่อลดปญหาการวางงาน รวมถึงการเสริมทักษะ 4 literacy สำคัญที่ทันสมัย ไดแก
ดาน Digital Literacy, English Competency, Financial Literacy, Social Literacy ไปพรอม
กัน จะสามารถทำใหเกิด Job creation ไดเมื่อสิ้นการจางภายใน 1 ป พรอมทั้งมีทักษะสัมมา
อาชีพในพื้นที่ดวย
5.2 ผลลัพธของโครงการและตัวชี้วัด (โปรดเลือกอยางใดอยางหนึ่ง)
เปาหมายและตัวชี้วัด
1.เพิม่ รายได (หนวย : บาท)

ปงบประมาณ 63

ปงบประมาณ 64

ปงบประมาณ 65
1. เกิดการสรางรายได
เพิ่มขึ้นจากเดิม ตั้งแต
ปที่ 2 เปนตนไป
ไมนอยกวารอยละ 5
(168.75 ลานบาท)
สำหรับกลุมตำบล
พึ่งพาตนเองไดอยาง
ยั่งยืน (Sustainable
Community) และ
สามารถดำเนินการตาม
โจทยเปาหมายตำบลใน
การเอาชนะความยากจน
16 ประการ ได 14-16
เปาหมาย
2. เกิดการสรางรายได
เพิ่มขึน้ จากเดิม ตั้งแต
ปที่ 3 เปนตนไป
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เปาหมายและตัวชี้วัด

ปงบประมาณ 63

ปงบประมาณ 64

ปงบประมาณ 65
ไมนอยกวารอยละ 5
(337.5 ลานบาท)
สำหรับกลุมตำบลสูความ
พอเพียง (Sufficient
Community) และ
สามารถดำเนินการตาม
โจทยเปาหมายตำบลใน
การเอาชนะความยากจน
16 ประการ ได 11-13
เปาหมาย
3. เกิดการสรางรายได
เพิ่มขึ้นจากเดิม ตั้งแต
ปที่ 5 เปนตนไป
ไมนอยกวารอยละ 5
(1,771.875 ลานบาท)
สำหรับกลุมตำบล
เปาหมายที่อยูรอด
จากความยากลำบาก
(Survived Community)
และสามารถดำเนินการ
ตามโจทยเปาหมาย
ตำบลในการเอาชนะ
ความยากจน 16
ประการ ได 8-10
เปาหมาย

2.ลดรายจาย (หนวย : บาท)
3.ลดตนทุน (หนวย : บาท)
4.เพิ่มการจางงาน/รักษาการจางงาน(หนวย
: คน)
5. อื่นๆ (โปรดระบุ)

60,000
1. กิจกรรมการพัฒนา
สัมมาชีพและสราง
อาชีพใหม (การ
ยกระดับสินคา OTOP/
อาชีพอื่นๆ) เพื่อตอบ
โจทยเปาหมายตำบลใน
การเอาชนะความ
ยากจน 16 ประการ
ของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี
จำนวน 1,538 ตำบล
2. กิจกรรมการสราง
และพัฒนา Creative
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เปาหมายและตัวชี้วัด

ปงบประมาณ 63

ปงบประมาณ 64

ปงบประมาณ 65

Economy (การ
ยกระดับการทองเที่ยว)
เพื่อตอบโจทยเปาหมาย
ตำบลในการเอาชนะ
ความยากจน 16
ประการ ของ ศ.นพ.
ประเวศ วะสี จำนวน
366 ตำบล
3. กิจกรรมการนำองค
ความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีดานตางๆ)
เพื่อตอบโจทยเปาหมาย
ตำบลในการเอาชนะ
ความยากจน 16
ประการ ของ ศ.นพ.
ประเวศ วะสี จำนวน
418 ตำบล
4. กิจกรรมการสงเสริม
ดานสิ่งแวดลอม/
Circular Economy
(การเพิ่มรายได
หมุนเวียนใหแกชุมชน)
เพื่อตอบโจทยเปาหมาย
ตำบลในการเอาชนะ
ความยากจน 16
ประการ ของ ศ.นพ.
ประเวศ วะสี จำนวน
678 ตำบล

(โปรดอธิ บ าย) เกิ ด การจ างงานประชาชนทั่ ว ไป บั ณ ฑิ ต จบใหม นั ก ศึ ก ษา ตามความเหมาะสมของ
แตละตำบล รวมจำนวนไมนอยกวา 60,000 คน โดยการจางงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม นักศึกษา
ไดกำหนดคุณสมบัติเบื้องตน ไวดังนี้
1) ประชาชนทั่วไป เปนประชาชนที่อยูในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกลเคียง ทีว่ างงาน และไมไดรับ
คาตอบแทน คาจาง จากหนวยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงเงินเยียวยาจากภาครัฐทีใ่ หการ
ชวยเหลืออยู โดยจางในอัตรา 9,000 บาท/เดือน เปนเวลา 12 เดือน
2) บัณฑิตจบใหม เปนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไมเกิน 3 ป และมีความรู ความสามารถที่
ตรงตอภารกิจในการปฏิบัติงาน โดยจางในอัตรา 15,000 บาท/เดือน เปนเวลา 12 เดือน
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3) นักศึกษา เปนนักศึกษาหรือผูที่อยูระหวางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา
จากสถาบันการศึกษาตางๆ และมีความรู ความสามารถที่ตรงตอภารกิจในการปฏิบัติงาน โดยจางในอัตรา
5,000 บาท/เดือน เปนเวลา 12 เดือน
ทั้งนี้ สำหรับหลักเกณฑและแนวทางการคัดเลือกที่เปนคุณสมบัติเฉพาะ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ในฐานะ National System Integrator)
สถาบันอุดมศึกษาแมขายของเครือขายอุดมศึกษา (ในฐานะ Regional System Integrator) และ
สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ (ในฐานะ System Integrator) จะเปนผูกำหนดหลักเกณฑและแนวทางตาม
รูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ตางๆ
สำหรับ ภารกิจของการจ างงานมีการแบ งภารกิจการปฏิ บั ติ งานออกเป น 2 ส วน ได แก
1) ส ว นการปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ อว. ในภาพรวม คื อ การวิ เ คราะห ข อ มู ล (Data Analytics)
ในการวางแผนและตั ด สิ น ใจ เพื่ อ จั ด ทำนโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนั บ สนุ น (เป น การจั ด
การขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการพัฒ นาตำบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย)
การเฝาระวัง ประสานงานและติ ดตามขอมูล สถานการณ การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม
การเฝาระวังและติดตามผูปวยและ กลุมเสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร
การปรับสภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวนโลก การคัดกรอง
จัดระดับกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะหสถานการณแนวโนมการระบาดในพื้นที่) (รวมกับ
ศบค.) และการจัดทำขอมูลราชการในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Digitalizing Government Data)
(ร ว มกั บ กพร.) และ 2) ส ว นการปฏิ บั ติ ง านตามกิ จ กรรมยกระดั บ เศรษฐกิ จ และสั ง คมรายตำบล
ของมหาวิทยาลัย รวมถึงเกิดกิจกรรมเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ ที่มีความครอบคลุมในประเด็น
ตางๆ รายตำบลตามโจทยปญหาตางๆของแตละตำบล ไดแก การพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม
(การยกระดั บ สิ น ค า OTOP/อาชี พ อื่ น ๆ) การสร า งและพั ฒ นา Creative Economy (การยกระดั บ
การท อ งเที่ ย ว) การนำองค ค วามรู ไ ปช ว ยบริ ก ารชุ ม ชน (Health Care/เทคโนโลยี ด า นต า งๆ)
และการส งเสริ ม ด านสิ่ งแวดล อ ม/Circular Economy (การเพิ่ ม รายได ห มุ น เวี ย นให แก ชุ ม ชน) โดยมี
ผลลัพธที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากโครงการในภาพรวม ดังนี้
1. ผลลัพธที่คาดวาจะเกิดขึ้นในรอบ 1-3 เดือน
1.1 ได ข อ มู ล จากการจั ด เก็ บ ข อ มู ล ของโครงการพั ฒ นาตำบลแบบบู ร ณาการของ
กระทรวงมหาดไทย มาใชในการวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) เบื้องตน ไดขอมูลสำหรับการจัดทำ
แนวทางการเฝ า ระวั ง และจั ด ทำข อ มู ล สาธารณสุ ข ตามมาตรการป อ งกั น COVID-19 รายตำบล
ขอมูลรายไดในชุมชน ขอมูลอาชีพในชุมชน ขอมูลสภาพทรัพยากรในพื้นที่ ขอมูลระดับการศึกษาและ
ทักษะของคนในชุมชน ขอมูลที่เกี่ยวของกับสาธารณูปโภค ในชุมชน ขอมูลสิ่งแวดลอม และขอมูลปญหา
ระดับชุมชน สำหรับการจัดทำขอมูลขนาดใหญชุมชน (Community Big Data) และแนวทางการจัดทำ
ขอมูลราชการเปนอิเลกทรอนิกส (Digitalizing government data)
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1.2 ไดขอมูลที่จำเปนสำหรับการนำไปใชในการดำเนินการจัดทำหลักสูตรในการพัฒนา
และดำเนิ น กิจ กรรมต างๆ ตามแผนการดำเนิ น การในด านต างๆ ได แก การพัฒ นาสัมมาชี พ และสราง
อาชี พ ใหม (การยกระดั บ สิ น ค า OTOP/อาชี พ อื่ น ๆ) การสร า งและพั ฒ นา Creative Economy
(การยกระดับการทองเที่ยว) การนำองคความรูไปชวยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ)
และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน) ที่สงผลตอ
การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของตำบล
2. ผลลัพธที่คาดวาจะเกิดขึ้นในรอบ 12 เดือน
2.1 ฐานขอมูลขนาดใหญชุมชน (Community Big Data) ที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล
(Data Analytics) ที่สะทอนถึงประสิทธิภาพ (Performance) และศักยภาพ (Potential) ของชุมชน และ
ระบบการนำขอมูลไปใชประโยชนตามความเหมาะสมและบริบทของชุมชน
2.2 แนวทางการเฝาระวังและจัดทำขอมูลสาธารณสุขตามมาตรการปองกัน COVID-19
รายตำบล
2.3 ขอมูลภาครัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่เป น ดิจิ ทัล (Digital Government
Data) และกระบวนการนำ Digitalized data ที่จัดทำขึ้นมาใชประโยชน
2.4 เกิดการยกระดับสินคา การพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับสินคา
OTOP/อาชี พ อื่ น ๆ) การสร างและพั ฒ นา Creative Economy (การยกระดั บ การท อ งเที่ ย ว) การนำ
องคความรูไปชวยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ) และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/
Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน) ที่สงผลตอการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
ของตำบลตามโจทยและความตองการรายตำบล
2.5 ภายในเวลา 1 ป รอยละ 25 ของตำบลเปาหมายเปนตำบลพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
(Sustainable Community) (750 ตำบล) (มีความพรอมในการวัดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมไดในป
ที่ 1-2) ร อ ยละ 50 ของตำบลเป า หมายสามารถยกระดั บ เป น ตำบลไปสู ค วามพอเพี ย ง (Sufficient
Community) (1,500 ตำบล) (มี ความพร อมในการวั ดผลกระทบเชิ งเศรษฐกิ จและสั งคมได ในป ที่ 2-3)
และรอยละ 25 ของตำบลเป าหมายที่อยูรอดจากความยากลำบาก (Survived Community) (750 ตำบล)
(มีความพรอมในการยกระดับเป นตำบลไปสูความพอเพียงไดใน ป ที่ 3-5) โดยมีมหาวิทยาลั ยเขาไปเป น
พี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาอยางตอเนื่อง
3. ผลลัพธที่คาดวาจะเกิดขึ้นในระยะกลางและระยะยาว (ปที่ 2-5)
3.1 กลุ ม ตำบลเป า หมายเป นตำบ ลพึ่ งพ าตน เองได อ ย า งยั่ ง ยื น (Sustainable
Community) (750 ตำบล)
1) ผลลัพธเชิงเศรษฐกิจ
เกิดการสรางรายไดเพิ่มขึ้นจากเดิม ตั้งแตปที่ 2 เปนตนไป ไมนอยกวารอยละ 5
(168.75 ลานบาท)
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2) ผลลัพธเชิงสังคม
เป น พื้ น ที่ ใ นการสร า งสรรค ง านวิ จั ย และนวั ต กรรมในการพั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่
เพืม่ คุณภาพชีวิตของคนในตำบล และเปนการฝกงาน/ทำงานของบัณฑิตและนักศึกษา
3.2 กลุ ม ตำบลเป า หมายสามารถยกระดั บ เป น ตำบลไปสู ค วามพอเพี ย ง (Sufficient
Community) (1,500 ตำบล)
1) ผลลัพธเชิงเศรษฐกิจ
เกิดการสรางรายไดเพิ่มขึ้นจากเดิม ตั้งแตปที่ 3 เปนตนไป ไมนอยกวารอยละ 5
(337.5 ลานบาท)
2) ผลลัพธเชิงสังคม
เป น พื้ น ที่ ใ นการสร า งสรรค ง านวิ จั ย และนวั ต กรรมในการพั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่
เพืม่ คุณภาพชีวิตของคนในตำบล และเปนการฝกงาน/ทำงานของบัณฑิตและนักศึกษา
3.3 กลุ ม ตำบลเป า หมายที่ อ ยู ร อดจากความยากลำบาก (Survived Community)
(750 ตำบล)
1) ผลลัพธเชิงเศรษฐกิจ
เกิดการสรางรายไดเพิ่มขึ้นจากเดิม ตั้งแตปที่ 5 เปนตนไป ไมนอยกวารอยละ 5
(1,771.875 ลานบาท)
2) ผลลัพธเชิงสังคม
เป น พื้ น ที่ ใ นการสร า งสรรค ง านวิ จั ย และนวั ต กรรมในการพั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่
เพืม่ คุณภาพชีวิตของคนในตำบล และเปนการฝกงาน/ทำงานของบัณฑิตและนักศึกษา
5.3 ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชนและความคุม คาของโครงการ
การดำเนิ น โครงการฯ จะกอ ให เกิด ผลสั ม ฤทธิ์ /ผลประโยชน ที่ ค รอบคลุ ม ทั้ งในส ว นของพื้ น ที่
(ตำบล) หนวยดำเนินงาน (สถาบันอุดมศึกษา) ผูที่ถูกจางงาน (ประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม นักศึกษา)
ตลอดจนหนวยงานที่มีความรวมมือในการดำเนินการในพื้นที่ ดังนี้
1. พื้นที่ (ตำบล)
1.1 เกิดโจทยและความตองการการพัฒนาและแกปญหาความยากจน
1.2 เกิด โครงการพั ฒ นาตำบลแบบกำหนดเป า หมายชั ด เจน (ประชากรเป าหมายและงาน
แกปญหา)
1.3 เกิด Key actors ที่เปนทรัพยากรทั้งภายในพื้นที่และภายนอก
1.4 เกิด เทคโนโลยี ที่ ได ผ ลดี (คัด เลื อ กให เหมาะสมกับ สภาพบริบ ทป ญ หาพร อมเหตุ ป จ จั ย
ของปญหาในตำบล)
1.5 เกิดนวัตกรรมการแกปญหา
1.6 เกิดการมีสวนรวมของประชากรกลุมเปาหมายและองคกรหลักในตำบล
1.7 เกิดผลการแกปญหาของประชากรกลุมเปาหมาย
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1.8 เกิดเรื่องเดน (งานเดน บริการเดน โครงการเดน ผลิตภัณฑเดน ผลผลิตเดน คนเดน)
1.9 เกิ ดข อ มู ล (การสำรวจการเฝ าระวั งและป องกั น โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรน า 2019 ข อ มู ล
การยกระดับเศรษฐกิจและสังคม)
1.10 เกิด startups
1.11 เกิดสื่อตำบล
1.12 เกิดรูปแบบการแกปญหาความยากจนในระดับตำบล
1.13 เกิดรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและองคกรเพื่อแกปญหาตำบล
1.14 เกิดหลักสูตรชุมชน
1.15 เกิดแหลงเรียนรู ศูนยเรียนรูการแกปญหาความยากจน
2. หนวยดำเนินงาน (สถาบันอุดมศึกษา)
2.1 เกิดโจทยวิจัยครอบคลุมหลายสาขา
2.2 เกิดการบริการวิชาการตามความตองการเพิ่มศักยภาพขององคกรหลักและ key actors
ในตำบล
2.3 เกิดโจทยการพัฒนานวัตกรรมที่สอดรับกับความตองการของชุมชน
2.4 เกิดบริการ งาน กิจกรรม ผลิตภัณฑแกปญหาความยากจน และที่เกี่ยวของ
2.5 เกิดหลักสูตรไดรับการปรับปรุงจากบริบทตำบล
2.6 นั ก ศึ กษาได ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารในสถานการณ จ ริ ง เรี ย นรู บ ทบาทองค ก รหลั ก เช น องค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ทองที่ หนวยงานรัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิชาการ เปนตน ในการรวม
พัฒนาตำบลและแกปญหาความยากจน
2.7 เกิดชุดความรูที่เกี่ยวของ ที่นำใชในการดำเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
2.8 เกิดหลักสูตรเพิ่มสมรรถนะ นักศึกษา บัณฑิต และประชาชน เชน สมรรถนะการจัดการ
การเงิน สมรรถนะการบริหารจัดการงาน สมรรถนะการบริหารจัดการอาชีพ สมรรถนะ
ดานดิจิทัล ภาษา และสังคม เปนตน
3. ผูที่ถูกจางงาน (ประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม นักศึกษา)
3.1 ประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม นักศึกษา ไดรับการจางงาน
3.2 ไดเพิ่มความรูและทักษะจากการปฏิบัติการจริง
3.3 ไดป รั บ วิ ธี คิ ด เรื่ องการทำงานโดยให ชุ ม ชนเป น ฐานการพั ฒ นาและการแก ป ญ หาแบบ
กำหนดเปาหมายชัดเจน
3.4 เกิ ด ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ด า น Digital Literacy, English Competency, Financial
Literacy, Social Literacy
3.5 เกิดเครือขาย รูจักชุมชนตนเองและบทบาทองคกรหลักในการแกปญหาชุมชน
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4. หนวยงานทีม่ คี วามรวมมือในการดำเนินการในพื้นที่
4.1 มีเทคโนโลยีที่ไดผลดีในการแกปญหาชุมชน (ที่เกี่ยวของ)
4.2 มีบริการ ผลิตภัณฑ ผลผลิต ที่ตอบสนองความตองการของชุมชน
4.3 เกิดการสรางเครือขายคามรวมมือ
4.4 เกิดแนวทางการทำงานรวมกับตำบล
4.5 ไดขอมูลและองคความรู
4.6 ไดรูปแบบการแกปญหาในระดับตำบล
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในปที่ 1

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในปที่ 2-5

6 ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ป - เดือน (ปงบประมาณ 2563-2564)
7 ความสอดคลองกับเปาหมาย/วัตถุประสงคของ พ.ร.ก.
☒ เปาหมาย รักษาแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในชวง 2 ป
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8 ความสอดคลองกับเปาหมาย/วัตถุประสงคของแผนงานฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมภายใต พ.ร.ก.
☒ เปาหมาย สรางแรงขับเคลื่อนภาคการผลิตและบริการ
9 ความสอดคลองกับเปาหมาย/วัตถุประสงคของแผนงานภายใตแผนฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ
☒ 9.1 แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เพิ่มศักยภาพและยกระดั บ การคา การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจ ที่ส ำคัญ ของ
ประเทศ โดยครอบคลุมภาคเกษตร อุตสาหกรรม การคาและการลงทุน ทองเที่ยวและบริการ
☒ เปาหมาย สรางรายไดจากภาคการผลิตและภาคบริการที่ทันสมัย ในพื้นที่เปาหมาย
โปรดระบุ
☒ ภาคเกษตรกรรม

☒ ภาคอุตสาหกรรม การคา/การลงทุน

☒ ภาคทองเที่ยวและบริการ
☒ 9.2 แผนงานฟนฟูเศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชน ผานการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสรางงาน
สรางอาชีพ โดยการสงเสริมตลาดสำหรับผลผลิต และผลิตภัณฑของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยง
กับการทองเที่ยวหรือภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปจจัย
การผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเปนสำหรับการพัฒ นาผลิตภัณฑทองถิ่นและชุมชน
รวมทั้ ง การสร างการเข าถึ ง ช อ งทางการตลาด พร อ มทั้ ง ยกระดั บ มาตรฐานคุ ณ ภาพและ
มูลคาเพิ่มของสินคาและผลิตภัณฑทองถิ่นและชุมชน
☒ เปาหมาย กระตุน เศรษฐกิจฐานรากเพื่อสรางงาน สรางรายได
โปรดระบุ
☒ พัฒนาสินคาและบริการของชุมชน

☒ พัฒนาการตลาดและสิ่งอำนวยความสะดวก

☐ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสงเสริมสาธารณะประโยชนระดับชุมชน
☒ สงเสริมและพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน ☒ เกิดการฟนฟูและพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
☐ 9.3 แผนงานหรือโครงการเพื่อส งเสริมและกระตุน การบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน รวมถึง
การลงทุนตางๆของภาคเอกชน เพื่อใหสภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเขาสูระดับปกติ
ไดโดยเร็ว
☐ เปาหมาย กระตุนเศรษฐกิจดวยการบริโภคและการใชจายภายในประเทศ
โปรดระบุ
☐ สงเสริมและกระตุนการบริโภค

☐ สงเสริมและกระตุนการลงทุน

☐ 9.4 แผนงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานผานการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสรางความมั่นคง
ทางเศรษฐกิ จ ยกระดั บ โครงสร างพื้ น ฐานและสนั บ สนุ น กระบวนการผลิ ต เพื่ อ การพั ฒ นา
ประเทศในระยะตอไป
☐ เปาหมาย สรางระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตและบริการที่ทันสมัย
และเศรษฐกิจฐานราก
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โปรดระบุ
☐ การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำและระบบชลประทาน ☐ การพัฒนา/ปรับปรุงโครงขายคมนาคม
☐ การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก

☐ การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอรม

(โปรดอธิบายใหเห็นวาโครงการที่เสนอสามารถตอบสนองวัตถุประสงคแผนงานฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม
ภายใต พ.ร.ก.ฯ อยางไร)
โครงการยกระดับ เศรษฐกิจ และสั งคมรายตำบลแบบบู รณาการ จะเป น โครงการที่มีกระบวนการ
ทำงานที่ เ ชื่ อ มโยงระหว า งสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและพื้ น ที่ เพื่ อ ให ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและเครื อ ข า ย
สถาบั น อุด มศึก ษา ร ว มทำหน าที เป น System Integrator และ Regional System Integrator โดยมี
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ทำหนาที่บูรณาการในภาพรวม เพื่อตอบสนอง
ตอวัตถุประสงคในการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนเปนการวางรากฐานในการสรางความเข็มแข็งและเครือขายของชุมชน
ในอนาคต
10 วงเงินงบประมาณและรายละเอียดประมาณการคาใชจายรวมของแผนงาน/โครงการ (หนวย :ลานบาท)
กรณีที่การดำเนินแผนงาน/โครงการจำเปนตองใชจายจากแหลงเงินอื่นๆ ที่นอกเหนือเงินกูภ ายใตพระราช
กำหนด โปรดระบุแหลงที่มาและความพรอมของแหลงเงินดังกลาวใหชัดเจนดวย
งบรายจาย*

หมวด
รายจายยอย**

1. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

ประเภท
รายการ

รายละเอียด
จำนวน
(หนวยนับ)
(3,000 ตำบล
สนับสนุน กิจกรรมเพื่อ
ฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม x 4.365,000
ในพืน้ ที่ รวมถึงการจางงาน บาท)
ตามภารกิจอยางนอย 20
อัตรา/ตำบล
1. คาจางสำหรับประชาชน
ทั่วไป บัณฑิต และนักศึกษา
1.1 คาจางงานประชาชน (5 คน x
ทั่วไป
9,000 บาท x
12 เดือน x
3,000 ตำบล)
1.2 คาจางงานบัณฑิตจบ (10 คน x
ใหม
15,000 บาท
x 12 เดือน x
3,000 ตำบล)
1.3 คาจางงานนักศึกษา (5 คน x
5,000 บาท x
12 เดือน x
3,000 ตำบล)
2. คาสนับสนุนในการ
(1,680,000
ดำเนินการฟนฟูเศรษฐกิจ บาท x 3,000
และสังคม ตาม โครงการ/ ตำบล)
ชื่อรายการ

วงเงิน (ลานบาท)
เงินกูภ ายใต
เงินงบประมาณ
พ.ร.ก.
/อื่นๆ
13,365

รวม
13,365

1,620

1,620

5,400

5,400

900

900

5,040

5,040
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งบรายจาย*

หมวด
รายจายยอย**

ประเภท
รายการ

รายละเอียด
ชื่อรายการ

จำนวน
(หนวยนับ)

กิจกรรมตามรูปแบบ
กิจกรรมทีจ่ ะเขาไป
ดำเนินการในพืน้ ทีท่ ี่
รับผิดชอบ ตามบริบทของ
พื้นที่ ไดแก การพัฒนา
สัมมาชีพและสรางอาชีพ
ใหม (การยกระดับสินคา
OTOP/อาชีพอืน่ ๆ) การ
สรางและพัฒนา Creative
Economy (การยกระดับ
การทองเทีย่ ว) การนำองค
ความรูไปชวยบริการชุมชน
(Health Care/เทคโนโลยี
ดานตางๆ) และการสงเสริม
ดานสิ่งแวดลอม/Circular
Economy (การเพิ่มรายได
หมุนเวียนใหแกชมุ ชน)
3. คาดำเนินงานสำหรับ
1) National
การบริหารจัดการโครงการ System
ของ National System Integrator
Integrator, Regional 101,250,000
บาท
System Integrator
และ System Integrator 2) Regional
System
Integrator
135,000,000
บาท
3) System
Integrator
168,750,000
บาท

วงเงิน (ลานบาท)
เงินกูภ ายใต
เงินงบประมาณ
พ.ร.ก.
/อื่นๆ

405

รวม

405

รวม
13,365
13,365
* งบรายจาย หมายถึง (งบบุคลากร/งบดำเนินงาน/งบลงทุน/งบเงินอุดหนุน/งบรายจายอื่น)
** หมวดรายจายยอย แยกตามหลักการเดียวกันกับการจัดทำงบประมาณรายจาย ของสำนักงบประมาณ ดังนี้
(1) เงิ น เดื อ น (2) ค า จ า งประจำ (3) ค า จ า งชั่ ว คราว (4) ค า ตอบแทนพนั ก งานราชการ (5) ค า ตอบแทน (6) ค า ใช ส อย (7) ค า สาธารณู ป โภค
(8) คาวัสดุ (9) คาครุภณ
ั ฑ (10) ที่ดิน และสิ่งกอสราง (11) เงินอุดหนุน (12) รายจายอื่น

1. สนั บ สนุ น การจางงานประชาชนทั่วไป บั ณ ฑิ ต จบใหม และนั กศึกษา เพื่ อให ส อดรั บ การดำเนิ น การ
ตามภารกิ จ อว. ในการวิ เคราะห ข อ มู ล (Data Analytics) จากข อ มู ล ที่ ได จ ากการจั ด เก็ บ ข อ มู ล ของ
โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย การเฝาระวัง ประสานงานและติดตามขอมูล
สถานการณ การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม (รว มกับ ศบค.) และการจัด ทำขอมูล ราชการ
ในพื้นที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Digitalizing Government Data) (รวมกับ กพร.) และการปฏิบัติงาน
ตามกิจ กรรมยกระดั บ เศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลของมหาวิทยาลั ย ได แก การพัฒ นาสั มมาชี พและ
สร า งอาชี พ ใหม (การยกระดั บ สิ น ค า OTOP/อาชี พ อื่ น ๆ) การสร า งและพั ฒ นา Creative Economy
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(การยกระดับการทองเที่ยว) การนำองคความรูไปชวยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ)
และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน) ที่สงผลตอ
การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของตำบล โดยสนับสนุนการจางงาน จำนวน 20 คนตอตำบล โดยจาง
ประชาชนทั่วไป (ประมาณ 25% ของจำนวน ในอัตรา 9,000 บาท/เดือน เปนเวลา 12 เดือน) บัณฑิต
จบใหม (ประมาณ 50% ของจำนวน ในอัตรา 15,000 บาท/เดือน เป น เวลา 12 เดือน) และนั กศึกษา
(ประมาณ 25% ของจำนวน ในอัตรา 5,000 บาท/เดือน เปนเวลา 12 เดือน)
2. สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมของสถาบันอุดมศึกษารายตำบล ในดานตางๆ
ได แ ก การพั ฒ นาสั ม มาชี พ และสร า งอาชี พ ใหม (การยกระดั บ สิ น ค า OTOP/อาชี พ อื่ น ๆ) การสร า ง
และพั ฒ นา Creative Economy (การยกระดั บ การทองเที่ย ว) การนำองคความรู ไปช วยบริการชุ มชน
(Health Care/เท ค โน โล ยี ด าน ต างๆ ) แ ล ะการส งเส ริ ม ด าน สิ่ งแว ด ล อม /Circular Economy
(การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน) ที่สงผลตอการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของตำบล ตามโจทย
ความตองการของตำบลเปาหมาย รวม 3,000 ตำบล
3. คาใช จายในการดำเนิ น งานของ System Integrator รวม 3,000 ตำบล ในกรอบวงเงิน งบประมาณ
168,750,000 บาท
4. ค า ใช จ า ยในการดำเนิ น งานของ Regional System Integrator ในกรอบวงเงิ น งบประมาณ
135,000,000 บาท
5. ค า ใช จ า ยในการดำเนิ น งานของ National System Integrator ในกรอบวงเงิ น งบประมาณ
101,250,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังตาราง
ประเภท/รายการ
รายละเอียด
งบเงินอุดหนุนสำหรับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตำบล
1. คาจางสำหรับประชาชนทั่วไป บัณฑิต และนักศึกษา (60,000 อัตรา)
1) การวิเคราะหขอมูล (Data
1) จางงานนักศึกษา จำนวน 2 อัตรา
Analytics) ในการวางแผนและ
(5,000 บาท x 1 อัตรา x 12 เดือน
ตัดสินใจ เพื่อจัดทำนโยบาย แนวทาง x 3,000 ตำบล)
และงบประมาณสนับสนุน
2) จางงานบัณฑิตจบใหม จำนวน
(เปนการจัดการขอมูลที่ไดจากการ
1 อัตรา (15,000 บาท x 1 อัตรา
จัดเก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตำบล x 12 เดือน x 3,000 ตำบล)
แบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย)

งบประมาณ (บาท)
13,365,000,000
7,920,000,000
900,000,000
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ประเภท/รายการ
2) การเฝาระวัง ประสานงานและ
ติดตามขอมูลสถานการณการระบาด
ของ COVID และโรคระบาดใหม
การเฝาระวังและติดตามผูปวยและ
กลุมเสี่ยง การสงตอการรักษา
การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร
การปรับสภาพแวดลอม ระบบรายงาน
สถานการณการระบาดของโรค
(การสอบสวนโลก การคัดกรองจัดระดับ
กลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส
การวิเคราะหสถานการณแนวโนม
การระบาดในพื้นที่) (รวมกับ ศบค.)
3) การจัดทำขอมูลราชการในพื้นทีเ่ ปน
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Digitalizing
Government Data) (รวมกับ กพร.)
4) การจางงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพ
และสรางอาชีพใหม (การยกระดับสินคา
OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสรางและ
พัฒนา Creative Economy
(การยกระดับการทองเที่ยว) การนำ
องคความรูไปชวยบริการชุมชน
(Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ)
และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/
Circular Economy (การเพิ่มรายได
หมุนเวียนใหแกชุมชน) ใหแกชุมชน
ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไป
ดำเนินการในพื้นทีท่ ี่รับผิดชอบ

รายละเอียด
1) จางงานบัณฑิตจบใหม จำนวน
1 อัตรา (15,000 บาท x 1 อัตรา x
12 เดือน x 3,000 ตำบล)
2) จางงานประชาชนทั่วไป จำนวน
2 อัตรา (9,000 บาท x 2 อัตรา x
12 เดือน x 3,000 ตำบล)

งบประมาณ (บาท)
1,188,000,000

1) จางงานบัณฑิตจบใหม จำนวน
2 อัตรา (15,000 บาท x 2 อัตรา x
12 เดือน x 3,000 ตำบล)
1) จางงานนักศึกษา จำนวน 2 อัตรา
(5,000 บาท x 2 อัตรา x 12 เดือน
x 3,000 ตำบล)
2) จางงานบัณฑิตจบใหม จำนวน
2 อัตรา (15,000 บาท x 2 อัตรา x
12 เดือน x 3,000 ตำบล)
3) จางงานประชาชนทัว่ ไป จำนวน
1 อัตรา (9,000 บาท x 1 อัตรา x
12 เดือน x 3,000 ตำบล)

1,080,000,000

1,764,000,000
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ประเภท/รายการ
5) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม
จากความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ
ชุมชน

รายละเอียด
1) จางงานนักศึกษา จำนวน 1อัตรา
(5,000 บาท x 1 อัตรา x 12 เดือน
x 3,000 ตำบล)
2) จางงานบัณฑิตจบใหม จำนวน
2 อัตรา (15,000 บาท x 2 อัตรา x
12 เดือน x 3,000 ตำบล)
3) จางงานประชาชนทั่วไป จำนวน
1 อัตรา (9,000 บาท x 1 อัตรา x
12 เดือน x 3,000 ตำบล)

งบประมาณ (บาท)
1,584,000,000

6) การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี 1) จางงานบัณฑิตจบใหม จำนวน
นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อ 2 อัตรา (15,000 บาท x 2 อัตรา x
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 12 เดือน x 3,000 ตำบล)
2) จางงานประชาชนทั่วไป จำนวน
1 อัตรา (9,000 บาท x 1 อัตรา x
12 เดือน x 3,000 ตำบล)

1,404,000,000

2. คาใชจายสำหรับการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรม
ที่จะเขาไปดำเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
คาใชจายสำหรับการดำเนินโครงการ/ สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินการ
กิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรม
ตามบริบทของพื้นที่ ไดแก
ที่จะเขาไปดำเนินการในพื้นที่ที่
1) การพัฒนาสัมมาชีพและสราง
สถาบันอุดมศึกษารับผิดชอบตามบริบท อาชีพใหม (การยกระดับสินคา
ของพื้นที่ ไดแก การพัฒนาสัมมาชีพ
OTOP/อาชีพอืน่ ๆ) (1,680,000
และสรางอาชีพใหม (การยกระดับ
บาท x 1,538 ตำบล)
สินคา OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสราง
2) การสรางและพัฒนา Creative
และพัฒนา Creative Economy
Economy (การยกระดับการ
(การยกระดับการทองเที่ยว) การนำ
ทองเที่ยว) (1,680,000 บาท x
องคความรูไปชวยบริการชุมชน
366 ตำบล)
(Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ)
3) การนำองคความรูไปชวยบริการ
และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยี
Circular Economy (การเพิ่มรายได
ดานตางๆ) (1,680,000 บาท x
หมุนเวียนใหแกชุมชน) 3,000 ตำบล
418 ตำบล)

5,040,000,000
5,040,000,000
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ประเภท/รายการ

รายละเอียด
4) การสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/
Circular Economy (การเพิ่มรายได
หมุนเวียนใหแกชุมชน) (1,680,000
บาท x 678 ตำบล)
3. งบเงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการโครงการ
3.1 สนับสนุนการบริหารจัดการและ
1) คาใชจายในการจัดประชุม
การดำเนินการของ National System คณะทำงาน/การจัดกิจกรรมภายใต
Integrator ในการบริหารจัดการ
แผนงานเพื่อสนับสนุนการ
โครงการในภาพรวม กำหนดแผน
ดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา/
การดำเนินการของโครงการ กำหนด
คาวัสดุ อุปกรณสิ้นเปลือง (100,000
กลไกการกำกับดูแลผานคณะทำงาน
บาท x 12 เดือน)
ที่ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ผูแทน
2) คาใชจายในการติดตาม
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อบูรณาการ
ความกาวหนาโครงการรายตำบล
โครงการและขอมูลในภาพรวมของ
(15,000 บาท x 3,000 ตำบล)
การดำเนินการ ตลอดจนประเมินผล
3) คาใชจายในการติดตามและ
การดำเนินงาน/ผลกระทบ
ประเมินผลโครงการรายตำบล
(15,000 บาท x 3,000 ตำบล)
4) คาใชจายในการวางแผน จัดทำ
โครงสรางฐานขอมูลขนาดใหญเพื่อ
สนับสนุนการดำเนินการ (สวนกลาง)
พัฒนาระบบการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ (6,250,000 บาท)
5) คาใชจายในการจัดทำรายงาน
สรุปผลโครงการและผลกระทบ
ในภาพรวม (3,800,000 บาท)
3.2 สนับสนุนการบริหารจัดการและ
คาใชจายในการบริหารจัดการ ไดแก
การดำเนินการของ Regional System คาใชจายการจัดประชุมคณะทำงาน
Integrator ในการบริหารจัดการ
/การจัดกิจกรรมภายใตแผนงานเพื่อ
โครงการในระดับภูมิภาค กำหนดแผน สนับสนุนการดำเนินงานของ
การดำเนินการของโครงการ กำหนด
สถาบันอุดมศึกษา/คาวัสดุอปุ กรณ
กลไกการกำกับดูแลผานคณะทำงาน
สิ้นเปลือง/การติดตามความกาวหนา
ทีป่ ระกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ผูแทน
โครงการ/การประเมินผลโครงการ/
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อบูรณาการ
การวางแผน จัดทำโครงสราง

งบประมาณ (บาท)

405,000,000
101,250,000

135,000,000
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ประเภท/รายการ
โครงการและขอมูลในระดับภูมิภาค
ตลอดจนประเมินผลการดำเนินงาน/
ผลกระทบ

รายละเอียด
ฐานขอมูลขนาดใหญของเครือขาย
เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงกับ
สวนกลาง/การจัดทำรายงานสรุปผล
โครงการและผลกระทบของโครงการ
ภายใตเครือขาย ดังนี้
1) เครือขายสถาบันอุดมศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
(395 ตำบล) งบบริหารจัดการรวม
17,775,000 บาท
2) เครือขายสถาบันอุดมศึกษา
ภาคกลางตอนลาง (591 ตำบล)
งบบริหารจัดการรวม 26,595,000
บาท
3) เครือขายสถาบันอุดมศึกษา
ภาคเหนือตอนบน (429 ตำบล)
งบบริหารจัดการรวม 19,305,000
บาท
4) เครือขายสถาบันอุดมศึกษา
ภาคใตตอนลาง (287 ตำบล)
งบบริหารจัดการรวม 12,915,000
บาท
5) เครือขายสถาบันอุดมศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
(332 ตำบล) งบบริหารจัดการรวม
14,940,000 บาท
6) เครือขายสถาบันอุดมศึกษา
ภาคตะวันออก (149 ตำบล)
งบบริหารจัดการรวม 6,705,000
บาท
7) เครือขายสถาบันอุดมศึกษา
ภาคเหนือตอนลาง (146 ตำบล)
งบบริหารจัดการรวม 6,570,000
บาท

งบประมาณ (บาท)
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ประเภท/รายการ

รายละเอียด
8) เครือขายสถาบันอุดมศึกษาภาค
กลางตอนบน (518 ตำบล)
งบบริหารจัดการรวม 23,310,000
บาท
9) เครือขายสถาบันอุดมศึกษา
ภาคใตตอนบน (153 ตำบล)
งบบริหารจัดการรวม 6,885,000
บาท
3.3 สนับสนุนการบริหารจัดการและ
คาใชจายในการบริหารจัดการ ไดแก
การดำเนินการของ System
คาใชจายในการจัดประชุม/การ
Integrator ในการดำเนินกิจกรรม
ประสานการดำเนินงานการ
ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไป
ดำเนินงานรายตำบลทีรับผิดชอบ
ดำเนินการในพื้นที่ที่สถาบันอุดมศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษา/การกำกับ
รับผิดชอบตามบริบทของพื้นที่ ไดแก
ติดตามและประเมินผลโครงการ
การพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม ในฐานะ System Integrator/
(การยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอื่นๆ) การวางแผน จัดทำโครงสราง
การสรางและพัฒนา Creative
ฐานขอมูลขนาดใหญของ
Economy (การยกระดับการทองเที่ยว) สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุน
การนำองคความรูไปชวยบริการชุมชน และเชื่อมโยงการดำเนินการระหวาง
(Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ)
สวนกลาง (56,250 บาท x 3,000
และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/
ตำบล)
Circular Economy (การเพิ่มรายได
หมุนเวียนใหแกชุมชน)

งบประมาณ (บาท)

168,750,000

ทั้งนี้ ในสวนของงบประมาณการดำเนิ น การที่ไมใชงบบริห ารจั ดการและการดำเนิ น การของ National
System Integrator สำนั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร วิ จั ย และนวั ต กรรม
จะดำเนิน การจัดทำเป นบั นทึกขอตกลง ระหวาง สำนั กงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษาแมขายของเครือขายอุดมศึกษา 9 เครือขาย ในการสนับสนุน
งบประมาณ โดยแบงงบประมาณการดำเนินการออกเปน 2 งวด โดยงวดแรก จะสนับสนุนงบประมาณ
รอยละ 50 หลังจากมีการกำหนดขอบเขตงานและผลงานที่จะสงมอบตามบันทึกขอตกลง และงวดที่สอง
รอยละ 50 หลังจากมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามขอบเขตงานและผลงานที่จะสงมอบ
ตามบันทึกขอตกลง
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ทั้งนี้ กรณี ที่ มีค วามจำเป น ต องใช วั ส ดุ จ ากต างประเทศ (โปรดระบุ เหตุ ผ ลความจำเป น พร อมทั้ งระบุ
ประมาณการคาใชจายจากการนำเขาวัสดุจากตางประเทศ และคาดการณชวงเวลาการนำเขา)

11 สถานะของโครงการ (กรณีเปนแผนงาน ใหขามขอนี้)
11.1 ดำเนินการไดทันที

☒

11.2 อยูระหวางการเตรียมความพรอม

☐

11.3 ความพรอมของโครงการ
1) ความพรอมของพื้นที่ดำเนินการ

☐

☒ มีแลวและไดรับอนุญาตใหใชไดตามกฎหมาย

☐ ตองจัดหาใหม

☐ มีแลวและอยูระหวางการขออนุญาตใหใชไดตามกฎหมาย
(โปรดอธิ บ าย) มี ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ รั บ ผิ ด ชอบ เป น หน ว ยในการบู ร ณาการโครงการ
(System Integrator) รายตำบล และมีเครือขายสถาบันอุดมศึกษา 9 ภูมิภาคของกระทรวง
การอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร วิ จั ย และนวั ต กรรม ได แ ก เครื อ ข า ยภาคเหนื อ ตอนบน
ภาคเหนื อตอนลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนลาง
ภาคกลางตอนบน ภาคกลางตอนลาง ภาคตะวันออก ภาคใตตอนบน และภาคใตตอนลาง
ที่ทำหน าที่ในการบู รณาการโครงการ ต างๆ ระหว างชุ มชนหรือตำบลในพื้น ที่ (Regional
System Integrator)
2) ความพรอมของแบบรูปรายการ
☒ มีแลวและสมบูรณ
☐ มีแลวแตยังไมสมบูรณ
☐ ไมมี
(โปรดอธิบาย) สถาบันอุดมศึกษาที่และเครือขายสถาบันอุดมศึกษา 9 ภูมิภาคของกระทรวง
การอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร วิ จั ย และนวั ต กรรม มี ค วามพร อ มและความร ว มมื อ ใน
การกำหนดกิจกรรมเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบในรายตำบล
3) ผลกระทบสิ่งแวดลอม (ลักษณะโครงการตามขอ 9.1-9.3 สามารถขามได)
☒ ไมกระทบ
☐ กระทบ
☐ รายงาน EIA / รายงาน IEE ผานการพิจารณาตามขั้นตอนแลว
☐ อยูระหวางการจัดทำรายงานฯ และ/หรือ อยูร ะหวางเสนอตามขั้นตอน
(โปรดอธิบาย)
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4) ความพรอมของแรงงาน บุคลากร เครื่องมือ และเทคนิค
☒ มีพรอมและสามารถดำเนินการไดทันที

☐ มีบางสวนและตองจัดหาเพิ่ม

☐ ไมมแี ละตองจัดหาเพิ่มทั้งหมด
(โปรดอธิบาย) สถาบันอุดมศึกษาที่และเครือขายสถาบันอุดมศึกษา 9 ภูมิภาคของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ ในการ
นำองคความรูจากสถาบันอุดมศึกษา ไปดำเนินการจัดเปนกิจกรรมในการชวยฟนฟูเศรษฐกิจ
และสังคมในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบในรายตำบล
5) การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
☒ มีแลว
☐ ไมมี
(โปรดอธิบาย) สถาบันอุดมศึกษาที่และเครือขายสถาบันอุดมศึกษา 9 ภูมิภาคของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีการวางแผนและวิเคราะหความเปนไปได
ในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมตอการฟน ฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ
ในรายตำบล
6) ความพรอมในการบริหารจัดการ (การใชงาน/ใหบริการ การบำรุงรักษา) ภายหลังดำเนิน
โครงการแลวเสร็จ
☒ พรอม
☐ ไมพรอม
(โปรดอธิบายเพื่อใหเห็นถึงความพรอมของงบประมาณและบุคลากรที่จะใชในการบริหาร
จัดการ) สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ แ ละเครื อ ข า ยสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา 9 ภู มิ ภ าคของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีการวางแผนในการติดตามและประเมินผล
โครงการ และขยายผลความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาและพื้นทีน่ ั้นๆ ตอไปในอนาคต
7) การสนับสนุนงบประมาณ
☒ ไมซ้ำซอนกับงบประมาณอื่นๆ
☐ มีความจำเปนเรงดวนที่ตองใชจายหรือกอหนี้ผูกพันโดยเร็ว แต
☐

ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ

☐ ไดรับการจัดสรรงบประมาณไวแลวแตมีจำนวนไมเพียงพอ
8) การกำหนดรายละเอียดคาใชจาย
☒ เปนไปตามหลักเกณฑ และอยูในเกณฑราคามาตรฐานของทางราชการ
☐ ไมเปนไปตามหลักเกณฑ และอยูในเกณฑราคามาตรฐานของทางราชการ
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12 ขอบเขตการดำเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มีขอบเขต
การดำเนินงานแบงออกเปน 3 การดำเนินงานหลัก ไดแก
1. การดำเนินการจางงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม นักศึกษา ตามความเหมาะสมของแตละ
ตำบล โดยแบงภารกิจการปฏิบัติงานออกเปน 3 สวน ไดแก
1.1 สวนการปฏิบัติงานตามภารกิจ อว. ในภาพรวม ในการวิเคราะหขอมูล (Data Analytics)
ในการวางแผนและตัดสินใจ เพื่อจัดทำนโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เปนการจัดการ
ขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย)
โดยวิเคราะหขอมูลดานตางๆ ไดแก
1) ขอมูลที่เปนการวิเคราะหถึงประสิทธิภาพ (Performance) และศักยภาพ (Potential)
ของชุมชน (เปนการนำใชขอมูล (วิเคราะห) จากฐานขอมูลชุมชนระดับบุคคลและครัวเรือน อาจมีการเก็บ
ขอมูลเพิ่มเติม บางสวน เชน ขอมูลทุนทางสังคมที่มีปฏิบัติการในการแกปญหาความยากจน ซึ่งเปนการเก็บ
ขอมูลระดับ กลุม องคกรและหนวยงาน เปนตน) ประกอบดวย
1.1) ขอมูลพื้นฐานดานตางๆ ที่แสดงสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคมของตำบล
เชน ขอมูลดานโครงสรางทางประชากรรวมทั้งระดับการศึกษาและทักษะอาชีพ ขอมูลดานรายไดและเศรษฐกิจ
รวมทั้งอาชีพของคนในตำบล ขอมูลทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของตำบล ขอมูลทุนมนุษยของตำบล (คนดี
คนเกง คนสำคัญ) ขอมูลสภาพปญหาของตำบล เปนตน
1.2) ขอมูลที่เปนการวิเคราะหประชากรกลุมเปาหมายของการแกปญ
 หาความยากจน
ตามแผนพัฒนาหมูบ านและชุมชน และแผนพัฒนาทองถิ่น เชน ครัวเรือนยากจน ประชากรและครัวเรือน
กลุมเสี่ยงตอภาวะความยากจน (วางงาน ปวยเรื้อรัง อยูตามลำพัง พิการ หรือ สูงอายุ) เปนตน
1.3) ขอมูลทุนทางสังคมที่มีปฏิบัติการในการแกปญหาความยากจน ทั้งโดยตรงและ
ทางออม เชน สถาบันการเงินชุมชน กลุมอาชีพตางๆ กลุมออมทรัพย วิสาหกิจชุมชน ตลาด กลุมทองเที่ยว
ชุมชน กลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม กลุมเกษตร กลุมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม เปนตน
1.4) ขอมูลการวิเคราะหแผนพัฒนาตำบลและบริการสาธารณะของหนวยงานรัฐที่
เกี่ยวของที่เกี่ยวกับการแกปญหาความยากจน ทั้งโดยตรงและทางออม เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล โรงเรียน ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน เปนตน
2) ขอมูลที่เปนการวิเคราะหประสิทธิภาพ (Performance) และศักยภาพ (Potential)
ของโครงการพัฒนาตำบล (เปนการเก็บขอมูลใหม รายโครงการ งาน หรือบริการเฉพาะ และอาจเทียบเคียงกับ
เปาหมายการเอาชนะความยากจน 16 ประการของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี) ประกอบดวย
2.1) ขอมูลรูปแบบการบริหารจัดการโครงการ เชน เปาหมายการแกปญหาความยากจน
ของชุมชน ประชากรกลุมเปาหมายและความครอบคลุม งานและกิจกรรมในการแกปญหา เทคโนโลยีที่ใช
การมีสวนรวมของหนวยงาน องคกรชุมชน กลุมทางสังคม (หนวยงานรัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา มูลนิธิ
องคกรภาคประชาชน) บทบาทหนาที่ของหนวยงานหรือกลุมองคกรที่รับผิดชอบหลักและทีร่ วมปฏิบัติการ
ผลปฏิบัติการและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ เปนตน
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2.2) ขอมูลที่วิเคราะหความตองการการเพิ่มทักษะเพื่อการแกปญหาความยากจนทั้ง
ทางตรงและทางออม สำหรับกำหนดหลักสูตรฝกอบรมตางๆ ทั้ง ทักษะการอาชีพตางๆ และ ทักษะการบริหาร
จัดการเชน การพัฒนาสินคาและบริการ การตลาด การเงินและการคลัง การพัฒนาเทคโนโลยีและสิ่งอำนวย
ความสะดวกสำหรับการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ การทองเที่ยว การอนุรักษรูปแบบตางๆ เปนตน
1.2 สวนการปฏิบัติงานตามภารกิจ อว. ในภาพรวม ในดานการจัดทำขอมูลพื้นฐานสำหรับการ
จัดทำแนวทางการเฝาระวังและจัดทำขอมูลสาธารณสุขตามมาตรการปองกัน COVID-19 รายตำบล
(เปนการเก็บขอมูลใหมระดับบุคคลและครัวเรือน และระดับกลุม องคกร และหนวยงาน) ไดแก
1) ขอมูลการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมในการปองกันและเผาระวังโรค COVID-19
โดยชุมชน เชน ศูนยประสานงานและติดตามขอมูลสถานการณการระบาดของโรคติดตอระดับ พรอมทั้ง
องคประกอบและบทบาทหนาที่ ศักยภาพทีมปฏิบัติการในชุมชน (ทีมตรวจคัดกรอง และชวยเหลือ
ทีมเฝาระวังติดตามผูปวยและกลุมเสี่ยง ทีมสงตอการรักษา ทีมประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร ทีมปรับ
สภาพแวดลอม) ศักยภาพและการพัฒนาอาสาสมัคร ประสิทธิภาพระบบรายงานสถานการณการระบาด
ของโรค (การสอบสวนโรค การคัดกรองจัดระดับกลุมเสี่ยงกลุมสงสัยกลุมสัมผัส การวิเคราะหสถานการณ
แนวโนมการระบาดในพื้นที่) ตลอดจนศักยภาพแนวทางการเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการระบาดของ
โรค และจากมาตรการการปองกันและควบคุมโรครวมทั้งการตีตราจากสังคม เปนตน
2) ขอมูลผลการคัดกรอง คนหา กลุมเสี่ยงและสถานที่แพรเชื้อ และการเตรียมพรอมของ
ชุมชนในการปฏิบัติการตามมาตรการการคัดกรอง คนหา กลุมเสี่ยงและสถานที่แพรเชื้อ (การเตรียมทีม
การเตรียมสถานที่กักตัว อุปกรณปองกันการแพรกระจายเชื้อ คูมือการปฏิบัติตัว อาหาร) เปนตน
3) ขอมูลเกี่ยวกับการจัดทำและปรับแผนเพื่อปองกันและควบคุมการระบาดของโรค
COVID-19 ตาม ระยะของการเตรียมความพรอม ระยะแพรระบาดของโรคในประเทศ และระยะเยียวยา
แกปญหาผลกระทบ (การปรับขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ แผนกองทุนสุขภาพตำบล และแผน
ของหนวยงานรัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวของ)
4) ขอมูลเกี่ยวกับการกำหนดกติกาและขอปฏิบัติของชุมชน เชน ขอตกลง มาตรการทางสังคม
การบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ (การปดสถานที่เสี่ยง สถานประกอบการ พื้นที่สาธารณะ หนวยบริการ
สาธารณะ) การกำหนดขอตกลงการปฏิบัติตัวเรื่องการรวมกลุม การเคลื่อนยายแรงงาน การแจงคนเขาออก
เปนตน
5) ขอมูลเกี่ยวกับการสื่อสารและการรณรงค เชน การประชาสัมพันธ การใหขอมูลรายงาน
สถานการณ การปฏิบัติตามมาตรการการปองกันและควบคุมการระบาด การอบรมทีมตางๆ การใหความรู
กลุมเสี่ยง ผูประกอบการ และ ใหบริการสาธารณะ เปนตน
6) ขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการการเฝาระวังโรคในชุมชน เชน การประเมินเพื่อคัด
กรองกลุมเสี่ยง ดานชุมชนคัดกรองโรค การบริการลดความแออัดและการสัมผัส การทำแผนที่กลุมเสี่ยง
การกักกันตนเอง การสังเกตอาการ เปนตน
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7) ขอมูลเกีย่ วกับการควบคุมการแพรกระจายเชื้อ เชน การจัดสถานที่กักตัว การจัดการ
อาหาร การแจงเตือนสถานการณการระบาด การประเมินสถานที่เสี่ยงตอการแพรกระจายเชื้อโรค รวมทั้ง
การจัดหาอุปกรณตามมาตรการสำหรับผูเกี่ยวของทั้งประชากรกลุมเสี่ยงและทีม เปนตน
8) ขอมูลเกี่ยวกับการสงตอเพื่อการวินิจฉัยและการรักษา เชน ผลการคัดกรอง (กลุมเสี่ยง
กลุมสงสัย กลุมหลังปวย) การเตรียมความพรอมรถรับสง การเตรียมความพรอมชุมชน ผลการวินิจฉัย เปนตน
9) ขอมูลเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอม พืน้ ที่สาธารณะ ใหควบคุมการแพรกระจายเชื้อโรค
เชน สภาพพืน้ ที่เสี่ยง สถานที่เสี่ยง สถานการณเสี่ยง การใหความรวมมือในการจัดการ แนวทางการจัดการ
และผลการจัดการ เปนตน
1.3 สวนการปฏิบัติงานตามกิจกรรมเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นทีท่ ี่มีความครอบคลุม
ในประเด็นตางๆ โดยมหาวิทยาลัยรายตำบล ไดแก การพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับ
สินคา OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสรางและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการทองเที่ยว) การนำ
องคความรูไปชวยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ) และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/
Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน) ดำเนินการการพัฒนาทักษะอาชีพใหมจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน และการถายทอดองคความรู
เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน โดยผูที่ไดรับการจาง
งานจะมีลกั ษณะงานที่สำคัญตามกิจกรรมตางๆ ไดแก
1) สำรวจขอมูล วิเคราะห สังเคราะหขอมูล เพื่อประเมินปญหาตางๆของชุมชน เพื่อจัดทำ
แผนกิจกรรมรวมกับชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามโจทยและความตองการของชุมชน
2) ชวยในการสนับสนุนการพัฒนาทักษะและองคความรูเฉพาะดานในดานตางๆแกคนใน
ชุมชนตามแผนดำเนินการ
3) ชวยสนับสนุนการใหคำปรึกษาแนะนำ การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม
ในการแกปญหาทางเศรษฐกิจและสังคม
4) ชวยสนับสนุน การกำกับติดตาม การประเมินผล การรายงานผล กิจกรรมตางๆ
ในการแกปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมตามแผนดำเนินการอยางตอเนื่อง
5) จัดทำสรุปผลการดำเนินการ และขอแนะนำสำหรับการดำเนินการตอในระยะตอไป
ทั้งนี้ ลักษณะและรายละเอียดภาระหนาที่ของงานที่จาง มีการกำหนดหนาที่และ
ความรับผิดชอบของผูรับจางเบื้องตน รวมถึงการประเมินตามภาระหนาที่ ไดแก
1) งานดานขอมูล
1.1) สอบทาน และวิเคราะหขอมูลมือสองจากฐานขอมูลพืน้ ฐานของตำบลจากทุก
หนวยงานที่เกี่ยวของ (ทั้งระดับครัวเรือนและระดับหมูบาน/ชุมชน) ที่แสดงประสิทธิภาพ (Performance)
และศักยภาพ (Potential) ของชุมชน รวมทั้งปรับปรุงขอมูลพื้นฐานของตำบลใหทันสมัย
1.2) จัดเก็บ บันทึก และสอบทานขอมูลทุนทางสังคมที่มีปฏิบัติการแกปญหาความยากจน
1.3) จัดเก็บ บันทึก และสอบทานขอมูลประสิทธิภาพและศักยภาพโครงการพัฒนาตำบล
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2) งานดานวิเคราะหและทำแผน
2.1) ทำการวิเคราะหขอมูลแสดงประสิทธิภาพและศักยภาพตำบลในการแกปญหา
ความยากจน
2.2) ทำการวิเคราะหขอมูลแสดงประสิทธิภาพและศักยภาพโครงการพัฒนาตำบลใน
การแกปญหาความยากจน
2.3) ทำการวิเคราะหขอมูลและกำหนดแผนดำเนินการกิจกรรมเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจและ
สังคมในพื้นที่ (อาจจัดกลุมโครงการ งาน หรือบริการเฉพาะ เทียบเคียงกับเปาหมายการเอาชนะความยากจน
16 ประการของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี) รวมทั้งการจัดเวทีสรางการมีสวนรวม
3) งานดานวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี
นำองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม ดานตางๆ อาทิ เชน โรค COVID-19 ทักษะการอาชีพ
ตางๆ ทักษะดานดิจิทัล ทักษะดานภาษา และทักษะการบริหารจัดการ เชน การพัฒนาสินคาและบริการ
การตลาด การเงินและการคลัง การพัฒนาเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการดำเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพ การทองเที่ยว การอนุรักษรูปแบบตางๆ การจัดการน้ำ Smart Farming เกษตรปลอดภัย
การจัดการขยะชุมชน เศรษฐกิจสรางสรรค และคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ มาถายทอด ฝกอบรมใหกลุมเปาหมาย
หรือประกอบการทำงานรวมกับกลุม องคกร หนวยงาน เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการแกปญ
 หาของตำบล
4) งานดานบริการสาธารณะ
รวมจัด งาน กิจกรรม และบริการเกี่ยวกับการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมตามแผนพัฒนา
ตำบลและโครงการพัฒนาตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ องคกรชุมชน องคกร
รวมพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย
2. การดำเนินการจัดทำกิจกรรมเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ ที่มีความครอบคลุมใน
ประเด็นตางๆ โดยมหาวิทยาลัยรายตำบล ไดแก
2.1 การจางงานเพือ่ การพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับสินคา OTOP/อาชีพ
อื่นๆ) การสรางและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการทองเที่ยว) การนำองคความรูไปชวยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ) และการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่ม
รายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน) ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไปดำเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตามโจทยละ
ความตองการของตำบล โดยมีลักษณะและรายละเอียดภาระหนาทีเ่ ปนไปตามรูปแบบการดำเนินการตาม
บริบทของแตละตำบล ซึ่งสถาบันอุดมศึกษา ที่ทำหนาที่เปน System Integrator เปนผูก ำหนด
2.2 การพัฒนาทักษะอาชีพใหมจากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของชุมชน รวมถึงทักษะดาน Digital Literacy, English Competency, Financial Literacy,
Social Literacy
2.3 การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในชุมชน เพื่อเปาหมายในการใหตำบลที่อยูรอดจากความยากลำบาก (Survived
Community) ยกระดับเปนตำบลไปสูความพอเพียง (Sufficient Community) และเปนตำบลสามารถพึ่งพา
ตนเองไดอยางยั่งยืน (Sustainable Community) ไดในที่สุด
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3. การบริหารจัดการโครงการ
การดำเนิ น การโครงการฯ มี รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การแบ ง ออกเป น 3 ระดั บ ได แ ก ระดั บ
National System Integrator (สำนักงานปลัด กระทรวงการอุด มศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัต กรรม)
ระดับ Regional System Integrator (สถาบันอุดมศึกษาแมขาย เครือขายอุดมศึกษา 9 เครือขาย) และระดับ
System Integrator (สถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบการดำเนินการรายตำบล) ทำหนาที่ในการบริหารจัดการ
โครงการ การกำกับติดตาม และการประเมินการดำเนินการโครงการในแตละดับ รวมถึงการจัดทำขอมูลขนาด
ใหญชุมชน (Community Big Data) เพื่อเปนขอมูลในการแกปญ
 หาความยากจนแบบ Targeted Poverty

สำหรับในสวนของการบริหารจัดการในภาพรวม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม จะดำเนินการจัดทำเปนบันทึกขอตกลง ระหวาง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษาแมขายของเครือขายอุดมศึกษา 9 เครือขาย ในการ
สนับสนุนงบประมาณ โดยในบันทึกขอตกลง จะกำหนดกรอบการดำเนินงาน ผลผลิตและผลลัพธที่จะสงมอบ
กรอบการติ ด ตามและประเมิน ผลการดำเนิ น งาน กรอบวงเงิน งบประมาณและวิธี การจั ด สรรงบประมาณ
โดยแบงการจัดสรรงบประมาณออกเปน 2 งวด โดยงวดแรก จะสนับสนุนงบประมาณ รอยละ 50 หลังจาก
มีการกำหนดขอบเขตงานและผลงานที่จะส งมอบตามบั นทึกขอตกลง และงวดที่ส อง รอยละ 50 หลังจาก
มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามขอบเขตงานและผลงานที่จะสงมอบตามบันทึกขอตกลง
โดยมีขอบเขตการบริหารจัดการของหนวยบริหารจัดการ 3 ระดับ ดังนี้
1) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (National
System Integrator)
ทำหนาที่เปน National System Integrator ในการบริหารจัดการโครงการในภาพรวม
กำหนดแผนการดำเนินการของโครงการ กำหนดกลไกการกำกับดูแลผานคณะกรรมการบริหารที่ประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อบูรณาการโครงการและขอมูลในภาพรวมของการดำเนินการ
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ตลอดจนประเมินผลการดำเนินงาน/ผลกระทบ ดำเนินการบริหารจัดการ การทำขอมูลขนาดใหญชมุ ชน
(Community Big Data) เพื่อเปนขอมูลในการแกปญหาความยากจนแบบ Targeted Poverty Alleviation
การบริหารจัดการรวมกับหนวยงานอื่น ในการดำเนินการดานเฝาระวังและจัดทำขอมูลสาธารณสุขตาม
มาตรการปองกัน COVID-19 และการบริหารจัดการการจัดทำขอมูลราชการเปนอิเลกทรอนิกส (Digitalizing
government data) ในภาพรวม โดยมีรายละเอียดขอบเขตการดำเนินการของสำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (National System Integrator) ดังตาราง
กิจกรรม
วิธีการดำเนินงาน
1. การบริหารจัดการ การกำกับการดำเนินงาน 1. ทำหนาที่เปน “ศูนยประสานงาน” ในการเชื่อมประสาน
ในฐานะ National System Integrator
การดำเนินงานกับเครือขายอุดมศึกษา 9 เครือขาย
2. ออกแบบ และดำเนินการจัดการขอมูล สนับสนุนขอมูล
และเชื่อมโยงขอมูล กับหนวยงานตางๆ ตลอดจนออกแบบ
และประมวลนวัตกรรมเพือ่ แกปญหาความยากจนแบบมี
เปาหมายชัดเจน หรือลดความเหลื่อมล้ำ หรือยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมของตำบล รวมกับเครือขายอุดมศึกษา
3. จัดทำ MOU กับหนวยงานทีเ่ กี่ยวของเพื่อบูรณาการการ
ดำเนินการ เชน สสส.
4. ประมวลขอเสนอ นโยบาย และขอตกลงความรวมมือใน
การแกปญหาความยากจนแบบมีเปาหมายชัดเจน
5. ใชเครื่องมือหรือบทเรียนในการกำกับติดตามเครือขายขนาด
ใหญมาใชในการบริหารจัดการ
6. ดำเนินการประสานกับ สำนักงบประมาณ ในการจัดสรร
งบประมาณและประสานกับผูไ ดรับงบประมาณ
7. ใหคำปรึกษาและคำแนะนำแกผทู ี่เกี่ยวของ
2. การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการ 1. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ ที่ประกอบดวย
ในฐานะ National System Integrator
ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ กำหนดกรอบ
การดำเนินการ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ในการ
บูรณาการโครงการ และขอมูลในภาพรวมของการดำเนินการ
ตลอดจนกำกับดูแลการดำเนินการใหเปนไปตามแผนการ
ดำเนินการ
2. พิจารณาลงโทษ ยุติการดำเนินการหากทราบวามหาวิทยาลัย
ไมดำเนินการตามแผนและวัตถุประสงค
3. จัดกิจกรรมภายใตแผนงานเพื่อสงเสริมและสนับสนุน
การดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษา
4. ติดตามความกาวหนาของโครงการและประเมินผล
การดำเนินงาน การจางงานและการดำเนินกิจกรรมของ
สถาบันอุดมศึกษารายตำบล
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วิธีการดำเนินงาน
5. ติดตามประเมินผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบของ
การดำเนินงานการจางงานและการดำเนินกิจกรรมของ
สถาบันอุดมศึกษารายตำบล
6. จัดทำรายงานสรุปผลโครงการและผลกระทบในภาพรวม
3. การทำขอมูลขนาดใหญชุมชน
1. ขอมูลตำบลในระบบขอมูล
(Community Big Data) เพือ่ เปนขอมูลในการ
1.1 รายงานการวิเคราะหสถานการณปญหาความยากจน
แกปญหาความยากจนแบบ Targeted
และศักยภาพการแกไขของตำบลภาพรวม ทั่วประเทศ
Poverty
(จากขอมูลพื้นฐานตำบลในระบบฐานขอมูล)
1.2 รายงานภาพรวมสถานการณกลุมเปาหมาย
การแกปญหาความยากจน (ครัวเรือนยากจน ครัวเรือนเสี่ยง
ตอความยากจน ครัวเรือนที่มีประชากรกลุมเปราะบาง)
1.3 รายงานภาพรวมการวิเคราะหปญ
 หาความยากจน
และปญหาที่กระทบเศรษฐกิจ เปนภาพรวมทุกตำบลใน
เขตรับผิดชอบ
1.4 รายงานภาพรวมการวิเคราะหแผนพัฒนาตำบลและ
โครงการแกปญหาความยากจนและฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม
ของตำบล
2. รายงานผลการดำเนินการโครงการ
2.1 รายงานผลการจางงาน (จำนวนคน แบงตามสัดสวน
บัณฑิต นักศึกษา ประชาชน)
2.2 รายงานสถานการณการแกปญหาความยากจนและ
ฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล
2.3 รายงานการสังเคราะห
(1) ผลการดำเนินการกิจกรรมการบูรณาการ
การแกปญหาความยากจนและฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม
ในตำบล
(2) หลักสูตร การฝกอบรม หรือการพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการ กลุม องคกรที่ปฏิบัติการในกิจกรรมที่
แกปญหาความยากจนและฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมในตำบล
(3) โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพกลุม
องคกรที่ปฏิบัตกิ ารในกิจกรรมที่แกปญหาความยากจนและ
ฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมในตำบล
(4) กิจกรรมการสงเสริมอาชีพ การลดคาใชจาย
การออมและฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมในตำบล
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4. ความรับผิดชอบ (Accountability)

5. ความโปรงใส (Transparency)

วิธีการดำเนินงาน
(5) กิจกรรมการสรางการเรียนรูเรื่องทักษะอาชีพ
เทคโนโลยีดิจิทัล และการบริหารจัดการ (ศูนยเรียนรู แหลง
เรียนรู กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนตน)
2.4 สรุปขอเสนอ
(1) รูปแบบการแกปญหาความยากจนและฟน ฟู
เศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (รวมทั้งหลักสูตร
เทคโนโลยี กิจกรรม นวัตกรรม บริการ ผลิตภัณฑ ผลผลิต
อาชีพ เปนตน)
(2) ตำบลที่มีความโดดเดนของการพัฒนาหลักสูตร
พัฒนาทักษะ หลักสูตรชุมชน กิจกรรม นวัตกรรม บริการ
อาชีพในการแกปญหาความยากจนและฟน ฟูเศรษฐกิจและ
สังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(3) ขอเสนอแนวทางการแกปญหาความยากจนและ
ฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(4) ขอเสนอบทบาทมหาวิทยาลัย
1. มีการดำเนินการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
มีการกำหนดผูมีอำนาจหนาที่ ความรับผิดชอบ และความรับผิด
กรณีที่กอใหเกิดความเสียหายตอทางราชการอยางรายแรงที่
ชัดเจน
2. มีการดำเนินการบริหารจัดการตามกฎหมาย ระเบียบราชการ
และระเบียบอืน่ ที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
1. มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
(คตป.) กระทรวงในการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง
2. มีการดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการที่ประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ เพื่อชวยในการ
สนับสนุนการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหมีการ
ดำเนินการเปนไปตามแผนการดำเนินการ รวมถึงกำหนดกลไก
การกำกับดูแล การดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษารายตำบล
3. ใชระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และมีคณะผูทรงคุณวุฒิ
และผูเชี่ยวชาญจากสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานของรัฐ
เปนผูกำกับดูแลการดำเนินการโครงการ
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2) สถาบันอุดมศึกษาแมขาย (เครือขายอุดมศึกษา 9 เครือขาย) (Regional System
Integrator)
ทำหนาที่เปน Regional System Integrator ในการบริหารจัดการโครงการของ
สถาบันอุดมศึกษา ภายใตเครือขายอุดมศึกษา 9 เครือขาย ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยสถาบันอุดมศึกษาแมขาย ประกอบดวย
รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาแมขาย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

เครือขายอุดมศึกษา
ภาคเหนือตอนบน
ภาคเหนือตอนลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
ภาคกลางตอนบน
ภาคกลางตอนลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใตตอนบน
ภาคใตตอนลาง

โดย Regional System Integrator จะชวยสวนกลางในการกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษา
ภายใตเครือขาย ใหมีการดำเนินการเปนไปตามแผนการดำเนินการ รวมถึงกำหนดกลไกการกำกับดูแล
ผาน คณะกรรมการที่ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนหนวยงานที่เกีย่ วของ เชนเดียวกับ National
System Integrator เพื่อบูรณาการโครงการและขอมูลในภาพรวมของการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษา
ภายใตเครือขายที่รับผิดชอบ โดยมีรายละเอียดขอบเขตการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษาแมขาย
(เครือขายอุดมศึกษา 9 เครือขาย) (Regional System Integrator) ดังตาราง
กิจกรรม
การดำเนินการ
1. การบริหารจัดการ การกำกับการดำเนินงาน 1. ทำหนาที่เปน “ศูนยประสานงาน” ในการเชื่อมประสาน
ในฐานะ Regional System Integrator
การดำเนินงานกับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาค
2. ออกแบบและพัฒนากระบวนการทำงานรวมกันระหวาง
สถาบันอุดมศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานรัฐ
ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม
3. ออกแบบ และดำเนินการจัดการขอมูล สนับสนุนขอมูล
และเชื่อมโยงขอมูล กับหนวยงานตางๆ
4. ออกแบบและประมวลนวัตกรรมเพื่อแกปญหาความยากจน
แบบมีเปาหมายชัดเจน หรือลดความเหลื่อมล้ำ หรือยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมของตำบล
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2. การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการ
ในฐานะ Regional System Integrator

3. การสนับสนุนทำขอมูลขนาดใหญชุมชน
(Community Big Data) เพือ่ เปนขอมูลใน
การแกปญหาความยากจนแบบ Targeted
Poverty

การดำเนินการ
5. ประมวลขอเสนอ นโยบาย และขอตกลงความรวมมือของ
หนวยงานและองคกรชุมชนในการแกปญหาความยากจน
แบบมีเปาหมายชัดเจน
6. ดำเนินการประสานกับ สำนักงบประมาณ และ สป.อว.
ในการจัดสรรงบประมาณและประสานกับผูไ ดรับงบประมาณ
7. ใหคำปรึกษาและคำแนะนำแกผทู ี่เกี่ยวของ
1. แตงตั้งคณะกรรมการที่ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ผูแทน
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพือ่ ชวยสวนกลางในการกำกับดูแล
สถาบันอุดมศึกษาภายใตเครือขาย ใหมีการดำเนินการเปนไป
ตามแผนการดำเนินการ รวมถึงกำหนดกลไกการกำกับดูแล
การดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษาภายใตเครือขายที่
รับผิดชอบ
2. พิจารณาลงโทษ ยุติการดำเนินการหากทราบวา
มหาวิทยาลัยไมดำเนินการตามแผนและวัตถุประสงค
3. จัดกิจกรรมภายใตแผนงานเพื่อสงเสริมและสนับสนุน
การดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษาภายใตเครือขาย
4. ติดตามความกาวหนาของโครงการและประเมินผล
การดำเนินงาน การจางงานและการดำเนินกิจกรรมของ
สถาบันอุดมศึกษาภายใตเครือขายรายตำบล
5. ติดตามประเมินผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบของ
การดำเนินงานการจางงานและการดำเนินกิจกรรมของ
สถาบันอุดมศึกษาภายใตเครือขาย รายตำบล
6. จัดทำรายงานสรุปผลโครงการและผลกระทบในภาพรวม
1. ขอมูลตำบลในระบบขอมูล
1.1 รายงานการวิเคราะหสถานการณปญหาความยากจน
และศักยภาพการแกไขของตำบล จากขอมูลพื้นฐานตำบล
ในระบบฐานขอมูล
1.2 รายงานสถานการณกลุม เปาหมายการแกปญหา
ความยากจน (ครัวเรือนยากจน ครัวเรือนเสี่ยงตอความยากจน
ครัวเรือนที่มีประชากรกลุมเปราะบาง)
1.3 รายงานการวิเคราะหปญ
 หาความยากจน และปญหา
ที่กระทบเศรษฐกิจ เปนภาพรวมทุกตำบลในเขตรับผิดชอบ
1.4 รายงานการวิเคราะหแผนพัฒนาตำบลและโครงการ
แกปญหาความยากจนและฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมของตำบล
1.5 รายงานผลการสำรวจการเฝาระวังและปองกัน
โรคติดตอโรคติดตอไวรัสโคโรนา 19
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การดำเนินการ
2. ขอมูลโครงการ (อื่นๆ) แกปญหาความยากจนและฟน ฟู
เศรษฐกิจและสังคมของตำบล
2.1 รายงานการวิเคราะหโครงการแกปญหาความยากจน
และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม (ลักษณะโครงการ เปาหมาย
นวัตกรรม หรือ บริการ และ กิจกรรม กลุม องคกรทีป่ ฏิบัติการ
ในกิจกรรมที่แกปญหาความยากจนและฟน ฟูเศรษฐกิจและ
สังคมในตำบล เปนตน โดยเทียบกับขอเสนอ อ ประเวศ
หรือ ตามที่กำหนด)
3. สังเคราะหงานพัฒนาโดยโครงการ
3.1 รายงานผลการจางงาน (จำนวนคน แบงตามสัดสวน
บัณฑิต นักศึกษา ประชาชน)
3.2 รายงานการวิเคราะหผลการดำเนินการกิจกรรมการ
บูรณาการการแกปญหาความยากจนและฟนฟูเศรษฐกิจ
และสังคมในตำบล
3.2.1 สรุป หลักสูตรพัฒนาทักษะ หลักสูตรชุมชน
การฝกอบรม หรือการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
กลุม องคกรที่ปฏิบัติการในกิจกรรมที่แกปญหาความยากจน
และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมในตำบล
3.2.2 โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
กลุม องคกรที่ปฏิบัติการในกิจกรรมที่แกปญหาความยากจน
และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมในตำบล
3.2.3 กิจกรรมการสงเสริมอาชีพ การลดคาใชจา ย
การออมและฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมในตำบล
3.2.4 กิจกรรมการสรางการเรียนรูเ รื่องทักษะอาชีพ
เทคโนโลยีดิจิทัล และการบริหารจัดการ (ศูนยเรียนรู
แหลงเรียนรู กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนตน)
4. รายงานผลการสังเคราะหโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
4.1 รายงานสถานการณการแกปญหาความยากจนและ
ฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล
4.2 สรุปรูปแบบการแกปญหาความยากจนและฟน ฟู
เศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (รวมทั้งหลักสูตร
กิจกรรม นวัตกรรม บริการ อาชีพ)
4.3 สรุปพื้นที่ที่มีความโดดเดนของ เทคโนโลยีที่ไดผล
หลักสูตรเพิม่ สมรรถนะ หลักสูตรชุมชนทองถิน่ (ศูนยเรียนรู)
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4. ความรับผิดชอบ (Accountability)

5. ความโปรงใส (Transparency)

การดำเนินการ
4.4 สรุปเรื่องเดนของตำบลที่เกี่ยวกับการแกปญหาความ
ยากจนและฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
เชน กิจกรรม นวัตกรรม บริการ อาชีพ ผลิตภัณฑ ผลผลิต
เปนตน
4.5 ขอเสนอแนวทางการแกปญหาความยากจนและฟนฟู
เศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (จากเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาขอเสนอนโยบาย)
1. มีการดำเนินการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
มีการกำหนดผูมีอำนาจหนาที่ ความรับผิดชอบและความรับผิด
กรณีที่กอใหเกิดความเสียหายตอทางราชการอยางรายแรงที่
ชัดเจน
2. มีการดำเนินการบริหารจัดการตามกฎหมาย ระเบียบ
ราชการ และระเบียบอืน่ ทีเ่ กี่ยวของอยางเครงครัด
3. มีการกำกับติดตามตัวชีวัดของตำบลเปาหมายเปนตำบล
พึ่งพาตนเองไดอยางยัง่ ยืน (Sustainable Community)
ตำบลเปาหมายสามารถยกระดับเปนตำบลไปสูความพอเพียง
(Sufficient Community) และตำบลเปาหมายที่อยูรอดจาก
ความยากลำบาก (Survived Community)
1. มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
(คตป.) กระทรวงในการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง
2. มีการดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการที่
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อชวยในการสนับสนุนการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อใหมีการดำเนินการเปนไปตามแผนการดำเนินการ
รวมถึงกำหนดกลไกการกำกับดูแล การดำเนินการของ
สถาบันอุดมศึกษารายตำบล
3. ใชระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และมีคณะผูทรงคุณวุฒิ
และผูเชี่ยวชาญจากสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานของรัฐ
เปนผูกำกับดูแลการดำเนินการโครงการ
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3) สถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบการดำเนินการรายตำบล (System Integrator)
ทำหนาที่เปน System Integrator ในการบริหารจัดการโครงการของสถาบันอุดมศึกษา
ของตนเองที่รับผิดชอบรายตำบล ผานการดำเนินการจางงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม นักศึกษา
ตามความเหมาะสมของแตละตำบล โดยแบงภารกิจการปฏิบัติงานออกเปน 3 สวน ไดแก 1) สวนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ อว. ในภาพรวม ในการวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ
เพื่อจัดทำนโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เปนการจัดการขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บขอมูล
ของโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 2) สวนการปฏิบัติงานตามภารกิจ อว.
ในภาพรวมในดานการจัดทำขอมูลพื้นฐานสำหรับการจัดทำแนวทางการเฝาระวังและจัดทำขอมูลสาธารณสุข
ตามมาตรการปองกัน COVID-19 รายตำบล (เปนการเก็บขอมูลใหมระดับบุคคลและครัวเรือน และระดับ
กลุม องคกร และหนวยงาน) และ 3) สวนการปฏิบัตงิ านตามกิจกรรมเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่
ที่มีความครอบคลุมในประเด็นตางๆ โดยมหาวิทยาลัยรายตำบล ไดแก การพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม
(การยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสรางและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการ
ทองเที่ยว) การนำองคความรูไปชวยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ) และการสงเสริม
ดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน) โดยมีรายละเอียดขอบเขต
การดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบการดำเนินการรายตำบล (System Integrator) ของ
สถาบันอุดมศึกษา ดังตาราง
กิจกรรม
1. การบริหารจัดการ การกำกับการ
ดำเนินงานในฐานะ System Integrator

การดำเนินการ
1. ทำหนาที่เปน “ศูนยประสานงาน” ในการเชือ่ มประสาน
การดำเนินงานการดำเนินงานรายตำบลทีรบั ผิดชอบของ
สถาบันอุดมศึกษา
2. ออกแบบและพัฒนากระบวนการทำงานรวมกันระหวาง
สถาบันอุดมศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานรัฐ
ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม
3. ออกแบบ และดำเนินการจัดการขอมูล สนับสนุนขอมูล
และเชื่อมโยงขอมูล กับหนวยงานตางๆ ในพื้นที่
4. ออกแบบและประมวลนวัตกรรมเพื่อแกปญหาความยากจน
แบบมีเปาหมายชัดเจน หรือลดความเหลื่อมล้ำ หรือยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมของตำบล
5. ประมวลขอเสนอ นโยบาย และขอตกลงความรวมมือของ
หนวยงานและองคกรชุมชนในการแกปญหาความยากจน
แบบมีเปาหมายชัดเจน
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การดำเนินการ
6. ดำเนินการประสานกับ เครือขายอุดมศึกษา 9 เครือขาย
ในการจัดสรรงบประมาณและประสานกับผูไ ดรับงบประมาณ
7. ใหคำปรึกษาและคำแนะนำแกผทู ี่เกี่ยวของ
2. การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการ 1. แตงตั้งคณะกรรมการที่ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ผูแทน
ในฐานะ System Integrator
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อชวยสวนกลางในการสนับสนุนการ
ดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหมีการดำเนินการ
เปนไปตามแผนการดำเนินการ รวมถึงกำหนดกลไกการกำกับ
ดูแล การดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษารายตำบล
2. จัดกิจกรรมภายใตแผนงานเพื่อสงเสริมและสนับสนุน
การดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษารายตำบล
3. ติดตามความกาวหนาของโครงการและประเมินผล
การดำเนินงาน การจางงานและการดำเนินกิจกรรมของ
สถาบันอุดมศึกษารายตำบล
4. ติดตามประเมินผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบของ
การดำเนินงานการจางงานและการดำเนินกิจกรรมของ
สถาบันอุดมศึกษารายตำบล
5. จัดทำรายงานสรุปผลโครงการและผลกระทบรายตำบล
3. การสนับสนุนทำขอมูลขนาดใหญชุมชน
1. ขอมูลตำบลในระบบขอมูล
(Community Big Data) เพือ่ เปนขอมูล
1.1 ขอมูลพื้นฐานของตำบล (ขอมูลสถานการณ
ในการแกปญหาความยากจนแบบ Targeted ความยากจนของหมูบา นและตำบล)
Poverty
1.2 ขอมูลกลุม เปาหมายการแกปญหาความยากจน
(ครัวเรือนยากจน ครัวเรือนเสี่ยงตอความยากจน ครัวเรือน
ที่มีประชากรกลุมเปราะบาง)
1.3 สรุปปญหาความยากจน และปญหาที่กระทบเศรษฐกิจ
เปนภาพรวมตำบล
1.4 แผนพัฒนาตำบลและโครงการแกปญหาความยากจน
และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม
1.5 บริการหรือกิจกรรมที่แกปญหาความยากจนและฟนฟู
เศรษฐกิจและสังคม
1.6 การเฝาระวังและปองกัน โรคติดตอไวรัสโคโรนา 19
2. ขอมูลโครงการ (อืน่ ๆ) แกปญหาความยากจนและฟน ฟู
เศรษฐกิจและสังคมของตำบล
2.1 จำนวนโครงการแกปญหาความยากจนและฟน ฟู
เศรษฐกิจและสังคมตามแผนพัฒนาทองถิ่น
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การดำเนินการ
2.2 โครงการแกปญหาความยากจนหรือที่เกี่ยวของที่
ดำเนินการรวมกับหนวยงานองคกร ภาครัฐ ภาคเอกชน
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา
2.3 นวัตกรรม หรือ บริการ และกิจกรรมที่แกปญหา
ความยากจนและฟน ฟูเศรษฐกิจและสังคม
2.4 กลุม องคกรที่ปฏิบัติการในกิจกรรมที่แกปญหา
ความยากจนและฟน ฟูเศรษฐกิจและสังคมในตำบล
3. งานพัฒนาโดยโครงการ
3.1 การจางงาน (จำนวนคน แบงตามสัดสวนบัณฑิต
นักศึกษา ประชาชน)
3.2 กิจกรรมการบูรณาการการแกปญหาความยากจน
และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมในตำบล
3.2.1 หลักสูตร การฝกอบรม หรือการพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการ กลุม องคกรที่ปฏิบัติการในกิจกรรมที่
แกปญหาความยากจนและฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมในตำบล
3.2.2 โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพกลุม
องคกรที่ปฏิบัติการในกิจกรรมที่แกปญหาความยากจนและ
ฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมในตำบล
3.2.3 กิจกรรมการสงเสริมอาชีพ การลดคาใชจา ย
การออมและฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมในตำบล
3.2.4 กิจกรรมการสรางการเรียนรูเรื่องทักษะอาชีพ
เทคโนโลยีดิจิทัล และการบริหารจัดการ (ศูนยเรียนรู แหลง
เรียนรู กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนตน)
4. รายงานผลการสังเคราะหการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตำบลแบบบูรณาการ
4.1 รายงานสถานการณการแกปญหาความยากจนและ
ฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล
4.2 สรุปรูปแบบการแกปญหาความยากจนและฟน ฟู
เศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (รวมทั้งหลักสูตร
พัฒนาทักษะ หลักสูตรชุมชน เทคโนโลยี กิจกรรม นวัตกรรม
บริการ อาชีพ)
4.3 สรุปพื้นที่ที่มีความโดดเดนของเทคโนโลยี หลักสูตร
พัฒนาทักษะ หลักสูตรชุมชน กิจกรรม นวัตกรรม บริการ
อาชีพ
4.4 ขอเสนอแนวทางการแกปญหาความยากจนและฟนฟู
เศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
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4. ความรับผิดชอบ (Accountability)

5. ความโปรงใส (Transparency)

การดำเนินการ
1. มีการดำเนินการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
มีการกำหนดผูมีอำนาจหนาที่ ความรับผิดชอบ และความรับ
ผิด กรณีที่กอใหเกิดความเสียหายตอทางราชการอยางรายแรง
ที่ชัดเจน
2. มีการดำเนินการบริหารจัดการตามกฎหมาย ระเบียบ
ราชการ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
3. มีการกำกับติดตามตัวชีวัดของตำบลเปาหมายเปนตำบล
พึ่งพาตนเองไดอยางยัง่ ยืน (Sustainable Community)
ตำบลเปาหมายสามารถยกระดับเปนตำบลไปสูความพอเพียง
(Sufficient Community) และตำบลเปาหมายที่อยูรอดจาก
ความยากลำบาก (Survived Community)
1. มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
(คตป.) กระทรวงในการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง
2. มีการดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการที่
ประกอบดวยผูท รงคุณวุฒิ ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อชวย
ในการสนับสนุนการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษา เพือ่ ใหมี
การดำเนินการเปนไปตามแผนการดำเนินการ รวมถึงกำหนด
กลไกการกำกับดูแล การดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษาราย
ตำบล
3. ใชระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และมีคณะผูทรงคุณวุฒิ
และผูเชี่ยวชาญจากสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานของรัฐ
เปนผูกำกับดูแลการดำเนินการโครงการ

13 เป า หมายที่ ค าดว า จะได รั บ ประโยชน จ ากการดำเนิ น แผนงาน/โครงการโดยตรง (โปรดระบุ
กลุมเปาหมายที่ชัดเจน อาทิ ประชาชนผูตกงาน ผูประกอบการกลุมทองเที่ยว )
☐ ประชาชน

☐ เกษตรกร

☐ ผูประกอบการ
☒ อื่นๆ ประชาชนในพื้นที่ บัณฑิต และนักศึกษา ไดรับการจางงานเพื่อปฏิบัติงานตามขอบเขต
ทีไ่ ดรับมอบหมาย และเกิดการพัฒนาในพื้นที่ตำบลเปาหมาย 3,000 ตำบล
14 วิธีการดำเนินงาน
14.1 ดำเนินการเอง

☒

14.2 จัดจาง

☐
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15 แผนการดำเนิน งาน ที่แสดงให เห็น ถึงขั้น ตอนการดำเนิน กิจกรรมหลั กตามขอบเขตการดำเนิน งานใน
ขอ 12 ตั้งแตเริ่มตนจนถึงสิ้นสุดการดำเนินแผนงาน/โครงการ
ต.ค.
2563

พ.ย.
2563

ธ.ค.
2563

ม.ค.
2564

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2564 2564 2564 2564 2564 2564 2564 2564

สนับสนุน
งบประมาณ
ไปยังสถาบัน
อุดมศึกษาที่
รับผิดชอบใน
การดูแลพื้นที่ใน
รายตำบล
สถาบัน
อุดมศึกษา
และเครือขาย
ดำเนินการตาม
แผนกิจกรรม
ฟนฟูฯ และการ
จางงาน
ประชาชน
บัณฑิต
และนักศึกษา
ในพื้นที่ตำบล
ที่รับผิดชอบ
คณะทำงาน อว.
และเครือขาย
สถาบัน
อุดมศึกษา
ติดตามผล
การดำเนินการ

16 แผนการใชจายเงิน (รายเดือน) (หนวย: ลานบาท) ที่แสดงใหเห็นถึงแผนการเบิกจายตั้งแตเริ่มตนจนถึง
สิ้นสุดการดำเนิน แผนงาน/โครงการ โดยในกรณีที่การดำเนินแผนงาน/โครงการจำเปนตองใชจายจาก
แหลงเงินอื่นๆ ที่นอกเหนือเงินกูภายใตพระราชกำหนด ใหแยกแผนการใชจายเงินระหวางเงินกูภายใต
พระราชกำหนดและแหลงเงินอื่นๆ ใหชัดเจนดวย
รูปแบบการเบิกจายเงิน

☐ รายวัน

☐ รายเดือน

☒ ตามงวดงาน

สนับสนุนงบประมาณสำหรับสถาบันอุดม
ศึกษาเพื่อจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิต
และนักศึกษา จำนวน 60,000 คน ได้แก่
1) ประชาชนทั่วไป ประมาณ 25% ในอัตรา
9,000 บาท/เดือน เป็นเวลา 12 เดือน
2) บัณฑิตจบใหม่ ประมาณ 50% ในอัตรา
15,000 บาท/เดือน เป็นเวลา 12 เดือน
3) นักศึกษา ประมาณ 25% ในอัตรา 5,000
บาท/เดือน เป็นเวลา 12 เดือน
สนับสนุนงบประมาณสำหรับสถาบัน
อุดมศึกษาสำหรับจัดกิจกรรมการดำเนินการ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของสถาบันอุดม
ศึกษารายตำบล ในด้านต่างๆ รวม 3,000
ตำบล ได้แก่ การพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง
อาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพ
อื่นๆ) การสร้างและพัฒนา Creative
Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว)
การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน
(Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) และ
การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular
Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่
ชุมชน)
สนับสนุนงบประมาณสำหรับ Regional
System Integrator ในการบริหารจัดการ
กำกับติดตาม ประเมินผลดำเนินการโครงการ
ของสถาบันอุดมศึกษาภายใต้เครือข่ายในระดับ
ภูมิภาค

ต.ค.
2563

พ.ย.
2563

ธ.ค.
2563

ม.ค.
2564

ก.พ.
2564

มี.ค.
2564

เม.ย.
2564

พ.ค.
2564

มิ.ย.
2564

ก.ค.
2564

ส.ค.
2564

ก.ย.
2564

660

660

660

660

660

660

660

660

660

660

660

660

2,520

2,520

67.5

67.5
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ต.ค.
2563
สนับสนุนงบประมาณสำหรับ System
Integrator ในการบริหารจัดการ กำกับติดตาม
ประเมินผลดำเนินการโครงการ ของสถาบัน
อุดมศึกษา ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไป
ดำเนินการในพื้นที่ที่สถาบันอุดมศึกษา
รับผิดชอบตามบริบทของพื้นที่
คาใชจายในการจัดประชุมคณะทำงาน
/การจัดกิจกรรมภายใตแผนงานเพื่อสนับสนุน
การดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา/คาวัสดุ
อุกรณสิ้นเปลือง/
คาใชจายในการติดตามความกาวหนาโครงการ
รายตำบล (3,000 ตำบล)
คาใชจายในการติดตามและประเมินผล
โครงการรายตำบล (3,000 ตำบล)
คาใชจายในการวางแผน จัดทำโครงสราง
ฐานขอมูลขนาดใหญเพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินการ (สวนกลาง) พัฒนาระบบ
การสือ่ สารและประชาสัมพันธ
คาใชจายในการจัดทำรายงานสรุปผลโครงการ
และผลกระทบในภาพรวม
รวม

พ.ย.
2563

ธ.ค.
2563

ม.ค.
2564

ก.พ.
2564

มี.ค.
2564

84.375

0.10

4.05

เม.ย.
2564

พ.ค.
2564

มิ.ย.
2564

ก.ค.
2564

ส.ค.
2564

ก.ย.
2564

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

15

15

15

0.20

0.20

0.20

84.375

0.10

0.20

0.10

0.20

0.10

0.20

0.10

0.10

0.10

15

15

15

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

3.8
3336.025

660.3

660.3

660.3

675.3

675.3

3347.175

660.3

660.3

675.3

675.3

679.1

17 การดำเนินโครงการจะกอใหเกิดประโยชนทั้งทางตรงและทางออมเพื่อใหภาครัฐยังคงขีดความสามารถ
ในการชำระหนี้ อาทิ ภาษีเงินไดที่คาดวาเพิ่มขึ้นประมาณ xxx ลานบาท อันเปนผลการจางงานในพื้นที่
เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไวในผลประโยชนโครงการ
(โปรดอธิ บ าย) การดำเนิ น การโครงการยกระดั บ เศรษฐกิ จ และสั ง คมรายตำบลแบบบู ร ณาการ
มีวัตถุประสงคหลักเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีสถาบันอุดมศึกษา
ในพื้ น ที่ เป น System Integrator รวมถึงจ างงานประชาชนทั่ ว ไป บั ณ ฑิ ต จบใหม และนั ก ศึก ษา ให มี
งานทำและฟนฟูเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งมีประโยชนทั้งทางตรงและทางออม ดังตอไปนี้
1. สถาบันอุดมศึกษาเปนหนวยขับเคลื่อนและสรางการเชื่อมโยงที่เขมแข็งในการพัฒนา ฟนฟูเศรษฐกิจ
และสังคมในพื้นที่ที่มีความครอบคลุมในประเด็นตางๆ
2. เกิดการจางงานตามภารกิจและตามกิจกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล ตามบริบท
และความตองการของตำบลนั้นๆ อยางนอยในพื้นที่ 3,000 ตำบล
3. เกิดการพัฒนาและยกระดับทักษะการประกอบอาชีพแกประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม นักศึกษา
รวมถึงเกิดการถายโอนองคความรูแ ละทักษะดานการประกอบอาชีพไปสูตำบล
4. การยกระดับทางเศรษฐกิจใน 3,000 ตำบล ทั้งการเพิ่มรายไดหรือลดคาใชจาย โดยเฉลี่ย 10% ตอ
ตำบล
5. ขอมูลเชิงประสิทธิภาพ (Performance) และศักยภาพ (Potential) รายตำบล เพื่อนำไปใชประโยชน
ในการวางแผนการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลในอนาคต
18 แนวทางการสรางความโปรงใสและปองกันการทุจริตในการดำเนินโครงการ
(โปรดอธิบายใหเห็นถึงกลไกการสรางความโปรงใสและปองกันการทุจริต) ดำเนินการโดยใชระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และมีคณะผูทรงคุณวุฒิ
และผูเชี่ยวชาญจากสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานของรัฐเปนผูกำกับดูแลการดำเนินการโครงการ
19 เงื่อนไขทีจ่ ะนำไปสูความสำเร็จของโครงการและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ
ปจจัยสูความสำเร็จ
1. ประสบการณจากโครงการจางงานประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติ ครม.วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่มีผลสัมฤทธิ์จากการ
ดำเนินการในระยะที่ 1 ที่มีการจางงานประชาชนที่วางงาน และพัฒนาทักษะในการทำงานในดานตางๆ
ทางดานวิชาการเกิดความชำนาญเฉพาะดาน ตอยอดเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพตอไปได จำนวน
32,718 คน
2. ความเขมแข็งและประสบการณในการบริหารจัดการของเครือขายสถาบันอุดมศึกษา 9 ภูมิภาคของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดแก เครือขายภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือ
ตอนลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ภาคกลางตอนบน ภาค
กลางตอนลาง ภาคตะวันออก ภาคใตตอนบน และภาคใตตอนลาง ทีท่ ำหนาที่ในการบูรณาการโครงการ
ตางๆ ระหวางชุมชนหรือตำบลในพื้นที่ (Regional System Integrator)
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ความเสี่ยงที่ชัดเจน
1. สถานการณของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาและรวดเร็ว สงผลใหการดำเนินการตองมีการ
วางแผนและกำหนดทิศทางที่ชัดเจน เพื่อใหสามารถตอบสนองไดทันตอสถานการณ
2. การติดตาม วิเคราะหสถานการณ และการรายงานผลการวิเคราะหที่จัดทำขึน้ เพื่อนำเสนอตอผูกำหนด
นโยบาย ผูปฏิบัติและประชาชน ตองอยูในรูปแบบที่เหมาะสม ถูกหลักวิชาการ และมีการสื่อสารอยาง
ตอเนือ่ ง

ขอรับรองวาขอมูลของโครงการถูกตองและไดผานการพิจารณากลั่นกรองของหนวยงาน รวมทั้ง
ขอยืนยันวาสามารถดำเนินโครงการไดตามแผนงานที่กำหนดไวภายใตสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
(ลงชื่อ)................................................
(รองศาสตราจารยสรนิต ศิลธรรม)
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ
1 ชื่อ-สกุล ศาสตราจารย ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล
ตำแหนง รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจยั และนวัตกรรม
กอง/สำนัก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท (สำนักงาน/มือถือ) 089-4220664
โทรสาร
E-mail
supachai.p@mhesi.go.th
Line ID
2 ชื่อ-สกุล ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยนิเวศน นันทจิต
ตำแหนง ประธานเครือขายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน
กอง/สำนัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม
โทรศัพท (สำนักงาน/มือถือ)
โทรสาร
E-mail
Line ID
3 ชื่อ-สกุล ศาสตราจารยพิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี
ตำแหนง ประธานเครือขายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนลาง
กอง/สำนัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท (สำนักงาน/มือถือ)
โทรสาร
E-mail
Line ID
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4 ชื่อ-สกุล รองศาสตราจารย นายแพทยชาญชัย พานทองวิริยะกุล
ตำแหนง ประธานเครือขายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
กอง/สำนัก มหาวิทยาลัยขอนแกน
โทรศัพท (สำนักงาน/มือถือ)
โทรสาร
E-mail
Line ID
5 ชื่อ-สกุล รองศาสตราจารยวรี ะพงษ แพสุวรรณ
ตำแหนง ประธานเครือขายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
กอง/สำนัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท (สำนักงาน/มือถือ)
โทรสาร
E-mail
Line ID
6 ชื่อ-สกุล ศาสตราจารยบัณฑิต เอื้ออาภรณ
ตำแหนง ประธานเครือขายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
กอง/สำนัก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โทรศัพท (สำนักงาน/มือถือ)
โทรสาร
E-mail
Line ID
7 ชื่อ-สกุล รองศาสตราจารยสุวิทย แซเตีย
ตำแหนง ประธานเครือขายอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง
กอง/สำนัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
โทรศัพท (สำนักงาน/มือถือ)
โทรสาร
E-mail
Line ID
8 ชื่อ-สกุล รองศาสตราจารย ดร.วัชรินทร กาสลัก
ตำแหนง ประธานเครือขายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
กอง/สำนัก มหาวิทยาลัยบูรพา
โทรศัพท (สำนักงาน/มือถือ)
โทรสาร
E-mail
Line ID
9 ชื่อ-สกุล ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ
ตำแหนง ประธานเครือขายอุดมศึกษาภาคใตตอนบน
กอง/สำนัก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
โทรศัพท (สำนักงาน/มือถือ)
โทรสาร
E-mail
Line ID
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10 ชื่อ-สกุล ผูชวยศาสตราจารยนิวัติ แกวประดับ
ตำแหนง ประธานเครือขายอุดมศึกษาภาคใตตอนลาง
กอง/สำนัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทรศัพท (สำนักงาน/มือถือ)
โทรสาร
E-mail
Line ID
11 ชื่อ-สกุล นายพันธุเพิ่มศักดิ์ อารุณี
ตำแหนง ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา
กอง/สำนัก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท (สำนักงาน/มือถือ) 02-6105299/081-1230087 โทรสาร
E-mail
punpermsak@hotmail.com Line ID

