
การประชุม
คณะท างานด้านการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม และการแก้ปัญหาความยากจน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ

1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ :

ครั้งที่ 1/2564
วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์วันชัย ศิริชนะ (18B) อาคารอุดมศึกษา 2
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

U2T

1คณะท ำงำน ยกระดับ 6/01/2021



ระเบียบวาระที่  1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
วำระที่  1.1 เรื่องที่ประธำนแจ้งที่ประชุมทรำบ
วำระที่  1.2 เรื่องที่ฝ่ำยเลขำนุกำรแจ้งที่ประชุมทรำบ

1.2.1 กำรแต่งตั้งคณะท ำงำนด้ำนกำรยกระดับเศรษฐกิจ สังคม 
และกำรแก้ปัญหำควำมยำกจน โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรำยต ำบลแบบบูรณำกำร (มหำวิทยำลัยสู่ต ำบล สร้ำงรำก
แก้วให้ประเทศ)
1.2.2 ภำพรวมของโครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำย
ต ำบลแบบบูรณำกำร

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วำระที่  2.1 คู่มือกำรด ำเนินโครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบล

แบบบูรณำกำร (มหำวิทยำลัยสู่ต ำบล สร้ำงรำกแก้วให้ประเทศ
วำระที่  2.2 แนวทำงกำรพิจำรณำกิจกรรมกำรยกระดับเศรษฐกิจ สังคม 

รำยต ำบลแบบบูรณำกำร ตำมเป้ำหมำย 16 ประกำร ของ
มหำวิทยำลัย

วำระที่  2.3 แผนปฏิบัติกำร (Action Plan) กิจกรรมกำรยกระดับเศรษฐกิจ 
สังคม และกำรแก้ปัญหำควำมยำกจน

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระการประชุม

2

คณะท ำงำน

คณะท ำงำน ยกระดับ 6/01/2021



ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
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วาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

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

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

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

คณะท ำงำน ยกระดับ 6/01/2021 4
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วาระที่ 1.2 เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 การแต่งตั้งคณะท างานด้านการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม และการแก้ปัญหาความยากจน 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

U2T

คณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลแบบบูรณำกำร ในกำรประชุม
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2563 มีมติใหม้ีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนโครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรำยต ำบลแบบบูรณำกำร (มหำวิทยำลัยสู่ต ำบล สร้ำงรำกแก้วให้ประเทศ) จ ำนวน 4 ชุด ดังนี้

ชุดที่ 1 คณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ
ชุดที่ 2 คณะท ำงำนด้ำนกำรพัฒนำทักษะผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร
ชุดที่ 3 คณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรกำรสื่อสำรโครงกำร 
ชุดที่ 4 คณะท ำงำนด้ำนกำรยกระดับเศรษฐกิจ สังคม และกำรแก้ปัญหำควำมยำกจน
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วาระที่ 1.2 เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.2.1 การแต่งตั้งคณะท างานด้านการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม และการแก้ปัญหาความยากจน 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

U2T

องค์ประกอบ
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดวงฤทธ์ิ เบ็ญจำธิกุล ชัยรุ่งเรือง ท่ีปรึกษำ
2. ศำสตรำจำรย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ท่ีปรึกษำ
3. ศำสตรำจำรย์ศุภชัย ปทุมนำกุล ท่ีปรึกษำ
4. นำงสำวนิสำกร จึงเจริญธรรม ประธำนคณะท ำงำน
5. หัวหน้ำหน่วยปฏิบัติกำรส่วนหน้ำของ อว. จังหวัดเลย คณะท ำงำน
6. หัวหน้ำหน่วยปฏิบัติกำรส่วนหน้ำของ อว. จังหวัดล ำปำง คณะท ำงำน
7. ผู้แทนประธำนเครือข่ำยอุดมศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน คณะท ำงำน
8. ผู้แทนประธำนเครือข่ำยอุดมศึกษำภำคตะวันออก คณะท ำงำน
9. ผู้แทนประธำนเครือข่ำยอุดมศึกษำภำคใตต้อนล่ำง คณะท ำงำน
10. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ คณะท ำงำน
11. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ คณะท ำงำน
12. รองศำสตรำจำรย์ขนิษฐำ นันทบุตร คณะท ำงำน
13. รองศำสตรำจำรย์ภำสกร นันทพำนิช คณะท ำงำน
14. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุพจน์ ทรำยแก้ว คณะท ำงำน
15. นำยพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อำรุณี คณะท ำงำน
16. นำยเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ คณะท ำงำน
17. นำงนภำพร อำร์มสตรอง คณะท ำงำน
18. นำงสำวอนุตตรำ นวมถนอม คณะท ำงำน
19. นำงสำวสุพนิดำ อำรยเมธี คณะท ำงำน
20. นำงสำวกีรติ แก้วสัมฤทธิ์ คณะท ำงำนและเลขำนุกำร
21. นำงสำวประภำรัช ทิพย์สงเครำะห์ คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร

หน้ำท่ีและอ ำนำจ
1. ศึกษำและวิเครำะห์โครงกำรท่ีเกี่ยวข้องในกำรยกระดับ

เศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลแบบบูรณำกำร
2. ออกแบบ จัดกำร สนับสนุน และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงำน

ต่ำงๆ ตลอดจนออกแบบและประมวลนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหำ
ควำมยำกจนแบบมีเป้ำหมำยชัดเจน ลดควำมเหลื่อมล้ ำ หรือ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของต ำบล ร่วมกับเครือข่ำย
อุดมศึกษำ

3. ใหค้ ำแนะน ำและข้อเสนอแนะแก่มหำวิทยำลัยในกำรด ำเนิน
กิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในต ำบลแบบบูรณำกำร

4. ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรมกำรยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมในต ำบลแบบบูรณำกำร

5. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย

คณะท ำงำน ยกระดับ 6/01/2021
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หน้าที่และอ านาจ ภารกิจ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ
1. ศึกษาและวิเคราะห์โครงการที่เกี่ยวข้องในการยกระดับเศรษฐกิจและ

สังคมรายต าบลแบบบูรณาการ
2. ออกแบบ จัดการ สนับสนุน และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ 

ตลอดจนออกแบบและประมวลนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาความ
ยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน ลดความเหลื่อมล้ า หรือยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมของต าบล ร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษา

3. ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยในการด าเนินกิจกรรม
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในต าบลแบบบูรณาการ

4. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรมการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมในต าบลแบบบูรณาการ

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- จัดท ำคู่มือวิชำกำร 
- จัดท ำคู่มือแนวทำงกำรบริหำรโครงกำรฯ
- ชี้แจง ท ำควำมเข้ำใจกำรด ำเนินโครงกำร
- ให้ค ำปรึกษำ ติดตำม และประเมินผล 
- ประเมินผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรม (800,000.-) รอบ 6 เดือน เสนอ 
NSI จัดสรร งปม.งวดท่ี 2 และปิดโครงกำร

- ประเมินผลกำรยกระดับศักยภำพต ำบลตำมเป้ำหมำย (ยั่งยืน 25% 
พอเพียง 50% อยู่รอด 25%) เสนอต่อ NSI

- สป.อว.
- ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ 
(ผอ.กีรติ/คุณประภำรัช)

- พ.ย. 63 – ม.ค. 64
- พ.ย. – ธ.ค. 63 
- พ.ย. 63 – ม.ค. 64
- ม.ค. 64 – ธ.ค. 64
- ม.ิย. และ ธ.ค. 64

- ธ.ค. 64

วาระที่ 1.2 เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

คณะท ำงำนด้ำนกำรยกระดับเศรษฐกิจ สังคมและกำรแก้ปัญหำควำมยำกจน

ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2563

U2T

1.2.1 การแต่งตั้งคณะท างานด้านการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม และการแก้ปัญหาความยากจน 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

คณะท ำงำน ยกระดับ 6/01/2021
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

การเปลี่ยนชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการของโครงการฯ เป็น “มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ”

ต าบล
มหาวิทยาลัย

สู่
สร้างรากแก้วให้ประเทศ
มหาวิทยาลัย ต าบล

U2T

U2T
วาระที่ 1.2 เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ

1.2.2 ภาพรวมของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ
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1.2.2 ภาพรวมของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ

มติ ครม. เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563

วาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบU2T
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1.2.2 ภาพรวมของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ
, 

Films

ให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณทิตใหม่ และ นักศึกษา 
ให้มีงานท าและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน non massa quis tincidunt.

ให้เกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชน  

การจัดท าข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) 

ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการโดยมหาวิทยาลัยเป็น System Integrator  
วัตถุประสงค์ (OKR)

1 ม.ค. 2563 โดย ทีม อว.คณะท ำงำน ยกระดับ 6/01/2021 10

วาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบU2T



การจ้างงาน 
20 อัตรา/ต าบล

1.2.2 ภาพรวมของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ

วาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบU2T
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การด าเนินโครงการ
/กิจกรรมรายต าบล

1.2.2 ภาพรวมของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ

800,000 บาท/ต าบล 
(ปรับลดจากเดิม 1,680,000 บาท/ต าบล)

วาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบU2T
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Survive

ผลลัพธ์ของโครงการ
(มุมมองในการประเมินศักยภาพพืน้ที่)

Sustainable Sufficiency

1 2 3

ต าบลมุ่งสู่ความยั่งยืน
25 % [750 ต ำบล]

สำมำรถพึ่งตนเองเป็นต ำบลต้นแบบ
มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5

14-16 เป้าหมาย

50 % [1,500 ต ำบล]

11-13 เป้าหมาย

ต าบลมุ่งสู่ความพอเพียง

สำมำรถยกระดับเป็น
ต าบลพอเพียง

25 % [750 ต ำบล]

ต าบลที่อยู่รอด

สำมำรถอยู่รอดจำก
ความยากล าบากได้ระดับหนึ่ง

มีโอกาส 

8-10 เป้าหมาย

U2T

คณะท ำงำน ยกระดบั 6/01/2021
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คณะท ำงำน ยกระดับ 6/01/2021

Tambon 
System Integrator

University 
System Integrator

Regional
System Integrator

1 Data Analytic
2 เฝ้าระวัง ติดตาม สถานการณ์ COVID
3 พัฒนาทักษะอาชีพ
4 ถ่ายทอดความรู้ KM
5 ยกระดับรายต าบล
(OTOP Creative economy 
Health care Circular economy)
6 Digitalizing Government 
Data

3,000 TSI

- ด าเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนอง
เป้าประสงค์
- เช่ือมประสานการด าเนินงานในพืน้ที่
กับหน่วยงานอ่ืน ๆ
- ก ากับดูแลการท างานให้เป็นไปตาม
เป้าประสงค์
- จัดท ารายงานและอ่ืน ๆ ตาม
ข้อก าหนด RSI และ NSI
.

76 USI
- บริหารจัดการด าเนินงานในเครือข่าย
- ก ากับตดิตามการด าเนินงานใน
เครือข่ายให้เป็นไปตามเป้าประสงค์
- ประเมินผลโครงการ
- Community Big Data 
(Region Level)

9 RSI

National
System Integrator

- บริหารจัดการด าเนินในภาพรวม
- ก ากับตดิตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามเป้าประสงค์
- ประเมินผลโครงการในภาพรวม
- Community Big Data 

NSI

60,000 คน              ต าบลละ 20 คน
ปชช 5 คน นศ 5 คน   บัณฑิตจบใหม่ 10 คน มหาวิทยาลัยในพืน้ที่ เครือข่ายอุดมศึกษา : B สป.อว.

14 ตัวชีว้ัด ตัวชีว้ัด14 ตัวชีว้ัด4 ศักยภาพต าบล 16 เป้าหมาย

รูปแบบบริหารโครงการU2T

14



มีเป้าหมายคือการลดความเหล่ือมล า้และแก้ปัญหาความยากจนอย่างมี และ ยั่งยืน

องค์กร
ชุมชน

หน่วยงาน
รัฐเอกชน

อปท. 
ท้องถิ่น

มหาวิทยาลัย / อว.

System  Integrator : เชื่อมต่อระบบ ภาคีเครือข่าย เทคโนโลยี นวัตกรรม
ในการพัฒนาพื้นที่เข้าด้วยกัน ค้นหาจุดแข็ง ลดความซ้ าซ้อน 

Area-Based มีฐานข้อมูลแบบ Holistic ทุกมิติ เป็นเครื่องมือส าคัญ

U2T

คณะท ำงำน ยกระดับ 6/01/2021 15



1.2.2 ภาพรวมของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ

ภาพรวม 9 เครือข่าย

วาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบU2T

คณะท ำงำน ยกระดับ 6/01/2021 16



การจัดสรร
งบประมาณ

1.2.2 ภาพรวมของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ

การด าเนินงาน
การจัดสรรงบประมาณ

หมายเหตุ
เครือข่าย (RSI) มหาวิทยาลัย (USI)

ค่ำจ้ำงงำน - รำยเดือน มหาวิทยาลัยในก ากับ
จัดสรรงบประมำณโดยกำรโอนเงิน
เข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำร

มหาวิทยาลัยของรัฐ
จัดสรรงบประมำณโดยกำรเบิก
จ่ำยเงินแทนกัน ผ่ำนระบบ GFMIS

ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับด ำเนินโครงกำร/
กิจกรรมที่จะเข้ำไปด ำเนินกำร               
ในพ้ืนที่ 3,000 ต ำบล

- แบ่งจ่ำย 2 งวด 
งวดละ 50%

(เดือนที่ 1 และ 7)
ค่ำบริหำรจัดกำรโครงกำร แบ่งจ่ำย 2 งวด 

งวดละ 50%
(เดือนที่ 1 และ 7)

แบ่งจ่ำย 2 งวด 
งวดละ 50%

(เดือนที่ 1 และ 7)

หมายเหตุ  การจ่ายค่าจ้าง จ่ายผ่านเลขประจ าตัวประชาชน

วาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบU2T

คณะท ำงำน ยกระดับ 6/01/2021 17



ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา

คณะท ำงำน ยกระดับ 6/01/2021 18



ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 2.1
คู่มือการด าเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 

(มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ส่วนที่ 1
การบริหารโครงการ

ส่วนที่ 2
การประเมินศักยภาพต าบล

ส่วนที่ 3
การใช้งานระบบ

Project Based Management

U2T
คณะท ำงำน ยกระดบั 6/01/202119
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การบริหารโครงการในภาพรวม 

แนวทางการบริหารโครงการ
1. กิจกรรมท่ีเข้ำไปด ำเนินกำรในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ให้ด ำเนินกำรในรูปแบบการบริการวิชาการ
2. ให้สถำบันอุดมศึกษำแม่ข่ำย (RSI) แต่งตั้งคณะกรรมกำร เพื่อก ำกับ ติดตำม ประเมินผลโครงกำร และบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนของ

สถำบันอุดมศึกษำภำยใต้เครือข่ำย
3. ให้สถำบันอุดมศึกษำที่รับผิดชอบกำรด ำเนินกำรรำยต ำบล (USI) ด ำเนินกำรดังนี้
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในระดับนโยบำย ซึ่งควรเป็นผู้บริหำรระดับสูงของมหำวิทยำลัย
จัดท ำโครงสร้ำงกำรบริหำรระบบงำนส ำหรับด ำเนินงำนโครงกำรที่แสดงให้เห็นควำมเชื่อมโยงและควำมรับผิดชอบ และควรมีหน่วย

บริหำรจัดกำรโครงกำรที่มีควำมเชี่ยวชำญในกำรท ำงำนกับชุมชนในพื้นที่
แต่งตั้งคณะกรรมกำรของมหำวิทยำลัย เพื่อด ำเนินกำรก ำกับดูแล ติดตำม ประเมินผลโครงกำรและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนใน

ภำพรวมของมหำวิทยำลัย
แต่งตั้งผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของแต่ละมหำวิทยำลัย เพื่อท ำหน้ำที่ดูแล                  

กำรจัดท ำ Community Big Data

ส่วนที่ 1 การบริหารโครงการU2T
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ระบบการติดตาม การประเมินผล 
และการรายงานผลการด าเนินงาน
สป.อว. ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่การติดตามประเมินผลโครงการ ดังนี้

มหาวิทยาลัย
USI ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของต าบล

ประมวลผลการด าเนินงานการบริหารจัดการของเครือข่าย (RSI) และ
มหาวิทยาลัย (USI)NSI

สป . อว .

ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของต าบลในภาพรวมพื้นที่
เครือข่าย โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายและมหาวิทยาลัยที่เข้ามาท างาน
ต าบลในพื้นที่เครือข่าย

R S I
เ ค รื อ ข่ า ย

อว. ส่วนหน้า/

ส่วนที่ 1 การบริหารโครงการU2T
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ขั้นตอนการด าเนินโครงการ
ลงนาม MOU 

(9 เครือข่ำย/ 76 มหำวิทยำลัย)

จัดสรรงบประมาณ งวดที่ 1
(แบ่งจ่ำย 50%)

การด าเนินโครงการ

การจ้างงาน
กิจกรรม
รายต าบล

Community 
Big Data

พัฒนาทักษะ 
4 Modules

รายงานผลผ่านระบบ PBM (ภำยในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป)

รายงานผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานผลการประเมินภาพรวมต าบล
ตามตัวชี้วัดแต่ละระดับ

รายเดือน
 ผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

(USI) (กำรจ้ำงงำน/กิจกรรมรำยต ำบล/กำร
บริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัย)

 ผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
(RSI) (กำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำย)

รายไตรมาส
 กำรประเมินตำมตัวชี้วัดแต่ละระดับ 

(14 + 14 ตัวชี้วัด 16 เป้ำหมำย) (USI)
 กำรประเมินตำมตัวชี้วัดแต่ละระดับ 

(4 ตัวชี้วัด 16 เป้ำหมำย) (อว.ส่วนหน้ำ/RSI)

รอบ 6 เดือน

 ผลกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ตำม MOU (USI)
 ผลกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ตำม MOU

ในภำพรวมเครือข่ำย (RSI)
รอบ 12 เดือน

 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน รอบ 12 เดือน 
ตำม MOU (USI)

 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน รอบ 12 เดือน 
ตำม MOU ในภำพรวมเครือข่ำย (RSI)

รอบ 12 เดือน

 รำยงำนสรุปผลโครงกำรและผลกระทบ              
รำยต ำบล (USI)

 รำยงำนสรุปผลโครงกำรและผลกระทบใน
ภำพรวมภำยใต้เครือข่ำยรำยต ำบล 
(อว.ส่วนหน้ำ/RSI)

USI

ประมวลผลโครงการและรายงานรอบ 6 เดือน

พิจารณาและจัดสรรงบประมาณ งวดที่ 2
(แบ่งจ่ำย 50%)

ประมวลผลและรายงานรอบ 12 เดือน

ปิดโครงการ

NSI

USI

ส่วนที่ 1 การบริหารโครงการU2T
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ขั้นตอนการจ้างงาน

 ม. รับสมัคร คัดเลือก และกรอกข้อมูล
ในไฟล์ excel "แบบติดตำมกำรจ้ำงงำน
หน่วยงำนภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ และ
องค์กำรมหำชน“ ส่งให้ สป.อว. ภายใน
วันที่ 15 ม.ค. 64

 ม. จัดท ำสัญญำจ้ำง

* ควรมีการคัดเลือกล าดับส ารอง กรณีผู้ถูก
จ้างตัวจริงไม่สามารถปฏิบัติงานได้ครบ
ตามสัญญา

การรับสมัคร/คัดเลือก
การตรวจรับงานและ

การจ่ายค่าจ้าง
การลาออกหรือ

การยกเลิกสัญญา
การออกหนังสือรับรอง

การตรวจรับงาน
 ม. จัดท ำแนวทำง/วิธีกำรประเมินผล กำร

ตรวจรับงำนและกำรยกเลิกสัญญำ
 ผู้ถูกจ้ำงงำนจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน

ประจ ำเดือนส่ง ม.  ภายในเวลาที่ ม. 
ก าหนด

 ม. จัดท ำสรุปผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือน
ส่ง สป.อว. ผ่ำนระบบ PBM

 ขอให้ ม. น ำผลกำรเข้ำรับกำรอบรมมำ
ประกอบกำรตรวจรับงำนจ้ำงด้วย

การจ่ายค่าจ้าง
 สป.อว. โอนเงินค่ำจ้ำงไปยังมหำวิทยำลัย
 มหำวิทยำลัยจ่ำยค่ำจ้ำงงำนรำยเดือน

 ผู้ถูกจ้ำงงำนแจ้งควำมประสงค์ต่อ ม. 
ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 เดือน

 ม. เปิดรับสมัคร หรือคัดเลือกล ำดับส ำรอง 
และท ำสัญญำจ้ำง (ทดแทน) พร้อมท้ังน ำส่ง
ข้อมูลไปยังกระทรวงแรงงำนโดยตรง

* กรณีมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลผู้ถูกจ้างงาน             
ให้ส าเนาข้อมูลถึง สป.อว. และเครือข่าย
อุดมศึกษา

 ม. ออกหนังสือรับรองกำรปฏิบัติงำน
ให้กับผู้ถูกจ้ำงงำน 

* ผู้ถูกจ้างงานจะต้องปฏิบัติงานต่อเนื่องและ
ผ่านการประเมินผลอย่างน้อย 6 เดือน

ส่วนที่ 1 การบริหารโครงการU2T
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Digitizing Government Data 

การเตรียมการจ้างงาน
การสรรหา คัดเลือก 

และจ้างงาน

การประเมินผล การตรวจ
รับงาน และการออก

หนังสือรับรอง

การฝึกอบรม (Training) 
ทักษะต่างๆ

• มหาวิทยาลัยร่วมกับหน่วยงานผู้ใช้จัดท ำ 
TOR จ้ำงงำน

• มหาวิทยาลัยรับสมัครคัดเลือก โดยหน่วยงำน
ผู้ใช้อำจเข้ำร่วมในกำรคัดเลือกด้วย และควรมี
กำรคัดเลือกล ำดับส ำรองไว้ด้วย

• มหาวิทยาลัยจัดท ำสัญญำจ้ำงงำน
• มหาวิทยาลัยน ำส่งข้อมูลกำรจ้ำงงำนไปยัง 

สป.อว. เพ่ือสรุปข้อมูลกำรจ้ำงงำนส่ง
กระทรวงแรงงำน 

* กรณีท่ีหน่วยงานผู้ใช้จ าเป็นต้องมีสัญญาปกปิด
ความลับ (Non-disclosure agreement : NDA) 
ให้หน่วยงานผู้ใช้จัดท าสัญญาปกปิดความลับ พร้อม
ลงนามร่วมกันระหว่างหน่วยงานผู้ใช้และ                        
ผู้ถูกจ้างงาน และจัดส่งให้มหาวิทยาลัยเพื่อแนบท้าย
สัญญาการจ้างงาน

• ก.พ.ร. ร่วมกับ DGA จัดท ำหลักสูตร
พัฒนำทักษะพื้นฐำน

• สป.อว. เครือข่ำยอุดมศึกษำ และ
มหาวิทยาลัย ร่วมจัดท ำหลักสูตรพัฒนำ
ทักษะ 4 modules

• ในกำรจัดอบรมแต่ละครั้ง มหาวิทยาลัย
จะต้องแจ้งหน่วยงำนผู้ใช้ทรำบล่วงหน้ำ 
โดยหน่วยงำนผู้ใช้จะต้องไม่ถือเป็นวันลำ

• หน่วยงานผู้ใช้จัดท ำหลักสูตรพัฒนำ
ทักษะเฉพำะท่ีเกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนนั้นๆ โดย
หน่วยงำนผู้ใช้ควรจัดให้มีพี่เลี้ยงสอนงำน
และมีกำรจัดอบรมอย่ำงต่อเนื่อง

• หน่วยงานผู้ใช้ก ำกับดูแลให้ผู้ถูกจ้ำงงำน
ให้รำยงำนผลกำรฝึกอบรมในเดือนที่มี
กำรเข้ำรับกำรอบรมด้วย

• ขอให้ หน่วยงานผู้ใช้ น ำผลกำรเข้ำรับกำร
อบรมมำประกอบกำรตรวจรับงำนจ้ำง

• มหาวิทยาลัยและหน่วยงานผู้ใช้ร่วมกันจัดท ำ
แนวทำง/วิธีกำรกำรประเมินผล กำรตรวจรับงำน 
และกำรยกเลิกสัญญำ

• ผู้ถูกจ้ำงงำนจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนรำย
เดือน ส่งให้หน่วยงำนผู้ใช้ภำยในระยะเวลำก ำหนด

• หน่วยงานผู้ใช้จัดท ำสรุปผลกำรประเมิน/ตรวจรับ
งำนรำยเดือน ส่งมหำวิทยำลัยตำมเวลำที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด

• มหาวิทยาลัยจ่ำยค่ำจ้ำงรำยเดือน
• มหาวิทยาลัยจัดท ำสรุปผลกำรจ้ำงงำนรำยเดือนส่ง 

สป.อว. ภำยในวันท่ี 2 ของทุกเดือน ผ่ำนระบบ 
PBM

• หน่วยงานผู้ใชอ้อกหนังสือรับรองกำรปฏิบัติงำน
ให้กับผู้ถูกจ้ำงงำน เมื่อผู้ถูกจ้ำงงำนปฏิบัติงำน
ต่อเนื่องและผ่ำนกำรประเมินผลอย่ำงน้อย 6 เดือน

* กรณี ผู้ถูกจ้างงานประสงค์ลาออก ควรแจ้ง
หน่วยงานผู้ใช้และมหาวิทยาลัยล่วงหน้า อย่างน้อย 1
เดือน

• ก.พ.ร. ประสำนหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อ
ยื่นควำมประสงค์ขอจ้ำงงำน

• หน่วยงานผู้ใช้ก ำหนดควำมต้องกำร 
สถำนท่ีปฏิบัติงำน และคุณสมบัติของ
ผูถู้กจ้ำงงำน โดยหำรือร่วมกับ ก.พ.ร. 
และ DGA

• สป.อว. รวบรวม และ Mapping 
พื้นท่ีกับหน่วยงำนผู้ใช้ 

ส่วนที่ 1 การบริหารโครงการU2T
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ส่วนที่ 2 การประเมินศักยภาพต าบล
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ส่วนที่ 2 การประเมินศักยภาพต าบล
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ส่วนที่ 2 การประเมินศักยภาพต าบล
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ส่วนที่ 2 การประเมินศักยภาพต าบล
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ส่วนที่ 2 การประเมินศักยภาพต าบล
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ส่วนที่ 2 การประเมินศักยภาพต าบล

คณะท ำงำน ยกระดับ 6/01/2021 30



ส่วนที่ 2 การประเมินศักยภาพต าบล
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ส่วนที่ 2 การประเมินศักยภาพต าบล
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ส่วนที่ 2 การประเมินศักยภาพต าบล
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ส่วนที่ 2 
การประเมินศักยภาพต าบล
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ระบบการติดตาม การประเมินผล 
และการรายงานผลการด าเนินงาน

System Tracker

ระบบ 
Project Based Management

(http://otou-tracker.mhesi.go.th)

การใช้งานระบบ PBMU2T
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ตัวอย่าง 
การรายงานความก้าวหน้า

ระบบการติดตาม การประเมินผล 
และการรายงานผลการด าเนินงาน

การใช้งานระบบ PBMU2T
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ตัวอย่าง 
การรายงานความก้าวหน้า

ระบบการติดตาม การประเมินผล 
และการรายงานผลการด าเนินงาน

การใช้งานระบบ PBMU2T

คณะท ำงำน ยกระดับ 6/01/2021 37



ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 2.2
แนวทางการพิจารณากิจกรรมการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม รายต าบลแบบบูรณาการ 

ตามเป้าหมาย 16 ประการ ของมหาวิทยาลัย

กิจกรรมการยกระดับต าบลที่แท้จริง

1 – 2 เดือน

• จัดท า Profile ของต าบล

Verify ข้อมูล (Data Analytics)
(TPMAP + GISTDA)

Checklist

• เป้าหมายต าบล 16 ประการ
• ตัวชี้วัดต าบล 14 ตัวชี้วัด

U2T
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U2T
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U2T
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U2T
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 2.3
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) กิจกรรมการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม และการแก้ปัญหาความยากจน

U2T
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Hackathon

Timeline : ทั้งโครงการ

II III IV

ด าเนินโครงการ
•การจัดจ้าง
•การวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูล

- Verify ข้อมูล จัดท ำ Profile ต ำบล
•ด าเนินงานในพื้นที่

- Checklist เป้ำหมำย 16 ประกำร
- Checklist ตัวชี้วัดต ำบล 14 ตัวชี้วัด
•การพัฒนาทักษะ 4 ด้าน
•กรอกข้อมูลบน PBM
•ปฐมนิเทศ
•ก ากับ (Monitoring)  
•การพัฒนาระบบสื่อสารและประชาสัมพันธ์
•ประสานหน่วยงานร่วม 
•ประมวลผลกิจกรรม รอบ 3 เดือน
•ประมวลผลต าบลตัวอย่าง

ด าเนินโครงการ
• ด าเนินงานในพื้นที่
• ถอดบทเรียนสรุปผลการ

ด าเนินการ
• ก ากับ (Monitoring)  
• การพัฒนาระบบส่ือสารและ

ประชาสัมพันธ์
• ประสานหน่วยงานร่วม 
• สรุปรายงานความก้าวหน้า

รอบ 6 เดือน

ด าเนินโครงการ
• ด าเนินงานในพื้นที่
• การวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูล
• การพัฒนาทักษะ 4 ด้าน
• ก ากับ (Monitoring)  
• การพัฒนาระบบสื่อสารและ

ประชาสัมพันธ์
• ประสานหน่วยงานร่วม 
• ประมวลผลความก้าวหน้า

รอบ 9 เดือน

ด าเนินโครงการ
•ถอดบทเรียนสรุปผลการด าเนินการ

เตรียมการ
•ประสานหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง
•ท าความเข้าใจบทบาทภารกิจ
•จัดเตรียมงานด้านกฏระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 
•จัดท าคู่มือ
•จัดระบบข้อมูลการรายงาน
•ความก้าวหน้าผลการด าเนินการ
จัดท าข้อมูลด้านตัวช้ีวัด

จ้างงานเปิดรับสมัคร
ธ.ค. 63

ทบทวน
แผน

ทบทวน
แผน

ทบทวน
แผน

ทบทวน
แผน

ม.ค. 65
ปิดโครงการ

ต.ค. – ธ.ค. 63

เปิดตัว
โครงการ
4 พ.ย. 63

Hackathon/
Policy Pitchingเปิดตัวโครงการ

ระดับประเทศ
ม.ค. 64
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Timeline

• จัดท า Profile ของต าบล

Verify ข้อมูล (Data Analytics)
(TPMAP + GISTDA)

Kick off 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

ก.พ. 64

Checklist
• เป้าหมายต าบล 16 ประการ
• ตัวช้ีวัดต าบล 14 ตัวช้ีวัด

ได้กิจกรรมการยกระดับต าบลที่แท้จริง
กรอกข้อมูลใน PBM

ประมวลผลกิจกรรมรอบ 3 เดือน

สรุปรายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน 
เพื่อเบิกจ่ายงวดที่ 2
• การจ้างงาน
• การจัดการข้อมูล
• กิจกรรมการยกระดับรายต าบล
• การฝึกอบรมทักษะ

Hackathon (ประกวด Idea)
ประมวลผลต าบลตัวอย่าง เพื่อขยายผล

ประมวลผลความก้าวหน้า
รอบ 9 เดือน

อบรมทักษะ 4 ด้าน Site Visit ให้ค าปรึกษาแนะน า ติดตามประเมินผล และรายงานผลหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตามระยะเวลา

11 เดือน

10 เดือน

Hackathon/
Policy Pitching

ประเมินผลโครงการ
เพื่อเตรียมรายงานผล

ปิดโครงการ

ปิดโครงการ

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร

ปฐมนิเทศ

สรุปบทเรียน

สรุปบทเรียน
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การพัฒนาทักษะการมี Growth Mindset 
การมี Positive Mindset 

ในการท างาน และต่อสถาบันหลักของชาติ 

พื้นที่ : ทุกพื้นท่ี
หน่วยงานรับผิดชอบ : สป.อว./RSI (ม.แม่ข่ำย)/
มูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ใจเป็นนิพพำน
ช่วงเวลา : ม.ค. – มิ.ย. 2564

การอบรม Financial Literacy 
/ Entrepreneurial Skill

พื้นที่ : ทุกพื้นท่ี
หน่วยงานรับผิดชอบ : ม. 76 แห่ง / 
SET/ThaiMOOC
ช่วงเวลา : ม.ค. – มิ.ย. 2564

การอบรม Digital Literacy / 
English / Social Skill

พื้นที่ : ทุกพื้นท่ี
หน่วยงานรับผิดชอบ : ม. 76 แห่ง/
ETDA
ช่วงเวลา : ม.ค. – ธ.ค. 2564

Hackathon / Policy Pitching 
ในการแก้ปัญหาหาชุมชน

1. Problem & Solution Hack ปัญหำพื้นท่ีท่ีจ ำเป็นและต้องด ำเนินกำร (ม.ีค. – เม.ย. 2564)
2. Policy Hack  เพื่อเสนอแนวทำงกำรแก้ปัญหำชุมชนท่ียั่งยืน (ต.ค. – ธ.ค. 2564)
พื้นที่ : ทุกพื้นท่ี
หน่วยงานรับผิดชอบ : สป.อว. / RSI (ม.แม่ช่ำย) / NIA

การจ้างงาน 60,000 คน 
ท างานในพื้นที่ แก้ไข้ปัญหาพื้นที่

ท างานในพื้นที่ พัฒนาทักษะที่จ าเป็น เสริมสร้างศักยภาพ
ในการท างาน การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

ปฏิบัติงานตามภารกิจของพื้นที่ 
ในการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคม

พื้นที่ : ทุกพื้นท่ี
หน่วยงานรับผิดชอบ : ม. 76 แห่ง
ช่วงเวลา : ม.ค. – ธ.ค. 2564

การปฏิบัติงานด้านการศึกษา
ใน พท.ชายแดนตะวันตก 

พื้นที่ : ชำยแดนตะวันตก
หน่วยงานรับผิดชอบ : ม. ใน พท. ชำยแดนตะวันตก
ช่วงเวลา : ม.ค. – ธ.ค. 2564

การวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data Analytics)

พื้นที่ : ทุกพื้นท่ี
หน่วยงานรับผิดชอบ : ม. 76 แห่ง
ช่วงเวลา : ม.ค. – ธ.ค. 2564

การจัดท าข้อมูลราชการใน พท. 
เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

(Digitizing Government Data)
พื้นที่ : หน่วยงำนรำชกำรในพื้นท่ี
หน่วยงานรับผิดชอบ : ก.พ.ร./DGA
ช่วงเวลา : ม.ค. – ธ.ค. 2564

มติ ครม. ความร่วมมือ นโยบาย รมว.
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้าม)ี
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