
        แนวทางการบริหารโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T 
1. หลักการและเหตุผล 

                   ตามที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ

ของประเทศประชาชนว่างงานและบัณฑิตจบใหม่ไม่สามารถหางานทำได้ รวมถึงนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบอย่าง

รุนแรง ประชาชนที่ว่างงานย้ายกลับถิ่นฐานจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา  

                  นโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงมุ่งเน้นที่การฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทั้ง

การสร้างงาน การพัฒนาอาชีพในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

                  เพื่อให้เกิดการบูรณาการโครงการในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการของพื้นที่

อย่างแท้จริง ควรมีหน่วยงานในพื้นที่ที่ทำหน้าที่ในการบูรณาการกระบวนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่

อย่างเป็นระบบ (Area Based System Integrator)    

                 มหาวิทยาลัยของรัฐกว่า 80 แห่งที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศสามารถท่ีจะทำหน้าที่

เป็น System Integrator ในระดับตำบลได้โดยที ่มหาวิทยาลัยในพื้นที่สามารถใช้องค์ความรู ้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมที่มีอยู่ทำงานประสานและร่วมงานกับจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น  ๆ เพื่อให้

การทำงานบูรณาการนี ้ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลที่สามารถนำไปสู ่การลดความยากจนอย่างมี

เป้าหมายชัดเจน (Targeted Poverty Alleviation) 

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  มีนโยบายส่งเสริมและปรับเปลี่ยน

มหาวิทยาลัยของรัฐ เพื่อสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมแก่ชุมชนท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัย

ตั้งอยู่ โครงการนี้จึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการปรับเปลี่ยนบทบาทของมหาวิทยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (Area 

Based University) 

                มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้ร่วมดำเนินการ
โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ U2Tโดยมีพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 30 ตำบล ครอบคลุม
พื้นที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดสกลนคร จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม โดยมีการขับเคลื่อนให้ตำบลในโครงการ

เป็นตำบลที่เข้มแข็งซึ่ง การดำเนินการบูรณาการต่าง ๆเป็นไปดังแผนภาพที่ 1 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. วัตถปุระสงค์ 
                 1. เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยใน
พื้นที่เป็น  
System Integrator 
                 2. เพ่ือให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษาให้มีงานทำและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 

                     3. เพ่ือให้เกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชน ได้แก่ การพัฒนา
สัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health 
Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) และ การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพ่ิมรายได้
หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
               4. เพื่อให้เกิดการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณา

การ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

ในการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล 

สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T 



    
             ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้รับงบประมาณในการจัดกิจกรรมการจ้างงานสำหรับ

ประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา และค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่  จำนวน 30 ตำบล งบประมาณรวม 

104 ,490,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณ

ดังกล่าวจึงเปรียบเหมือน System Integrator จึงมีการดำเนินการดังนี้ 

 

 

            มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ประกาศรับสมัครจ้างงานจำนวน 3 จังหวัด (สกลนคร 

นครพนม และมุกดาหาร) จำนวน 21 อำเภอ  จำนวน 30 ตำบล รวม 600 อัตรา ภายใต้โครงการ

มหาวิทยาลัยสู ่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T และมีการกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่  

ดังตารางที่ 1 
    

ลำดับ อำเภอ ตำบล หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
จังหวัดสกลนคร  

1 อำเภอเมืองสกลนคร 1.1 ตำบลท่าแร่  คณะครุศาสตร์ 
1.2 ตำบลม่วงลาย  คณะครุศาสตร์ 
1.3 ตำบลเหล่าปอแดง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2 อำเภอกุสุมาลย์ 2.1 ตำบลอุ่มจาน สถาบันวิจัยและพัฒนา 
3 อำเภอกุดบาก 3.1 ตำบลกุดบาก สถาบันวิจัยและพัฒนา 

3.2 ตำบลนาหม่อง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3.3 ตำบลกุดไห สถาบันวิจัยและพัฒนา 

4 อำเภอพรรณานิคม 4.1 ตำบลนาหัวบ่อ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
5 อำเภอพังโคน 5.1 ตำบลพังโคน คณะครุศาสตร์ 

5.2 ตำบลไฮหย่อง คณะครุศาสตร์ 
6 อำเภอวาริชภูมิ 6.1 ตำบลค้อเขียว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
7 อำเภอนิคมน้ำอูน 7.1 ตำบลหนองบัว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
8 อำเภอวานรนิวาส 8.1 ตำบลหนองสนม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
9 อำเภอคำตากล้า 9.1 ตำบลแพด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

SNRU System Integrator 

1. กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ 



ลำดับ อำเภอ ตำบล หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
10 อำเภอบ้านม่วง 10.1 ตำบลม่วง คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
11 อำเภออากาศอำนวย 11.1 ตำบลท่าก้อน คณะวิทยาการจัดการ 
12 อำเภอสว่างแดนดิน 12.1 ตำบลพันนา คณะวิทยาการจัดการ 
13 อำเภอส่องดาว 13.1 ตำบลวัฒนา คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
14 อำเภอเต่างอย 14.1 ตำบลเต่างอย สถาบันวิจัยและพัฒนา (ศูนย์ AIC) 

14.2 ตำบลบึงทวาย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
14.3 ตำบลนาตาล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
14.4 ตำบลจันทร์เพ็ญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

15 อำเภอโคกศรีสุพรรณ 15.1 ตำบลเหล่าโพนค้อ คณะวิทยาการจัดการ 
15.2 ตำบลด่านม่วงคำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

16 อำเภอเจริญศิลป์ 16.1 ตำบลโคกศิลา คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
17 อำเภอโพนนาแก้ว 17.1 ตำบลบ้านแป้น คณะวิทยาการจัดการ 
18 อำเภอภูพาน 18.1 ตำบลสร้างค้อ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

จังหวัดนครพนม  
1 อำเภอนาหว้า 1.1 ตำบลนางัว สถาบันวิจัยและพัฒนา (ศูนย์ CEAE) 

จังหวัดมุกดาหาร  
1 อำเภอเมือง

มุกดาหาร 1.1 ตำบลนาโสก 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2 อำเภอดงหลวง 2.1 ตำบลกกตูม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
รวมทั้งสิ้น  จำนวน  3  จังหวัด จำนวน  21  อำเภอ  จำนวน  30  ตำบล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดทำประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานตามโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 

 
 

เว็บไซต์การเปิดรับสมัคร https://1t1u.snru.ac.th/ 

 
 

2. รับสมัครและประกาศผล ผู้รับจ้างงาน จำนวน 600 อัตรา 



 
 
      3.1 การวิเคราะหข์้อมูลตำบล 
            มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซ่ึง
กำหนดให้ผู้ดูแลพ้ืนที่ตำบลใช้แพลตฟอร์มการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตำบลแบบบูรณาการ ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ซึ่งใช้เครื่องมือที่
เรียกว่า TPMAP (https://www.tpmap.in.th/) ในการหาตอบคำถาม และ ข้อมูลแสดงให้เห็นถึงความยากจน 5 
มิต ิในพ้ืนที่ของตำบล หมู่บ้าน ดังภาพ 
 

 

3.สนับสนุนข้อมลูในการประเมินศักยภาพและวิเคราะห์ข้อมลูรายตำบลเพื่อ

จัดทำโครงการ/กิจกรรมของแตล่ะตำบล ( 4 ด้าน) ที่หน่วยงานรับผิดชอบ 

https://www/


เมื่อคณะ/สถาบัน ได้ทราบถึงข้อมูลพ้ืนฐานของแต่ตำบลแล้วสามารถนำไปสู่การจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพ่ือ
พัฒนาตำบล ชุมชนเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ สังคม รายตำบลแบบบูรณาการ และแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมี
เป้าหมาย (Targeted Poverty ให้แก่ชุมชนAlleviation) กิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการใน
พ้ืนที่ที่รับผิดชอบเป็นการดำเนินการในลักษณะการบริการวิชาการ ที่ไม่ใช่โครงการวิจัยประเภทกิจรรมที่จะเข้าไป
ดำเนินการในพ้ืนทีโ่ดยงบประมาณ จำนวน 800,000 บาท ต่อตำบล) โดยลักษณะกิจกรรมมีดังนี้ 
      กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP / อาชีพอ่ืน ๆ) 
      กิจกรรมที่ 2 การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) 
      กิจกรรมที่ 3 การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
      กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพ่ิมรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน)  

 
 
 
 
 
 
 
 



3.2 การจัดทำข้อมูล Community Big Data 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจะต้องดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชนรายตำบล 
(Community Big Data) เพ่ือให้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน (Targeted 
Poverty) 

 
 
 
           
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเพื่อกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบประกอบด้วย 
1. คำสั่งคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ  
   ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 
2. คำสั่งคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม  
   รายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานรายตำบลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม  
   รายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 

 
 
 

4. เชื่อมประสานการดำเนินงานกับภาคีเครือข่ายอื่น ๆ  



มหาวิทยาล ัยราชภ ัฏสกลนครจัดทำคำส ั ่งแต ่งต ั ้งบร ิหารโครงการ ยกระด ับเศรษฐก ิจและส ังคม  
รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยมีภาคีเครือข่ายอื ่นในระดับจังหวัด/อำเภอ  
ประกอบด้วย 

คณะกรรมการ อำนาจและหน้าที่ 
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
2. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 
3. ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร 
4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
5. พัฒนาการจังหวัดสกลนคร 
6. พัฒนาการจังหวัดนครพนม 
7. พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร 
8. นายอำเภอท้ัง 18 อำเภอของหวัดสกลนคร 
9. นายอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 
10. นายอำเภอเมืองมุกดาหาร และ
นายอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 
11. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกัน
คุณภาพ 
12. รองอธิการบดีทุกฝ่าย 
13. คณบดีทุกคณะ 
14. ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/กอง 

1. ให้คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที ่บริหารโครงการ
ต า ม ท ี ่ ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย ไ ด ้ ร ั บ ง บ ป ร ะ ม า ณ 
เพื่อดำเนินการโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตำบลแบบบ ู รณาการ  (1  ตำบล  1  มหาว ิทยาล ัย )  
ของกระทรวงการอ ุดมศ ึกษา ว ิทยาศาสตร ์  ว ิจ ัยและ
นวัตกรรม  
2. ให้คำแนะนำ กำหนดนโยบาย แนวทาง สนับสนุน ส่งเสริม 
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ของโครงการฯ  
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับเปลี ่ยนแผนงาน/
โครงการ เพ่ือเสนออธิการบดีอนุมัติ 
4. แต่งตั้งบุคคล คณะบุคคล ส่วนงาน หรือหน่วยงาน ให้
ดำเนินการ/โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม เพื่อช่วยดำเนินงาน
ได้ และตลอดจนดำเนินการในส่วนอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้อง ตาม
ความเหมาะสม 
5. ออกประกาศหรือคำส ั ่งต ่าง ๆ ที ่ เก ี ่ยวข ้องกับการ
ดำเนินการ/โครงการ/กิจกรรม 
6. รายงานผลการปฏิบัต ิงานตามโครงการดังกล่าวต่อ
มหาว ิทยาล ัยราชภัฏสกลนคร และปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทราบทุกเดือน 
และเม่ือสิ้นสุดโครงการ 
7. สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าดำเนินงาน การเดินทาง
ไปราชการได้ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบ ประกาศ ที่กำหนดไว้ 
8. อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัย หรือกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบหมายอันเกี ่ยวกับ
โครงการ  
 

 
 
 
 



 
 
             
             ในการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
            1) การจ้างงาน 20 อัตรา ต่อ 1 ตำบล 
            2) การดำเนิน โครงการ/กิจรรมตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพ้ืนที่ 
            3) การบริหารจัดการโครงการ 
             มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครดำเนินงานในระดับ University System Integrator ทำหน้าที่บริหารจัดการ
โครงการในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร ซึ่งภารกิจในการจ้างงานประกอบ 6 ภารกิจ ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 

4. กำกับดูแลการจ้างงานในภาพรวมทั้ง 30 ตำบล 

600 อัตรา 



ภารกิจการจ้างงาน 
1. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) จากข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการ 

    พัฒนา ตำบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย 
2. ข้อมลู/ตดิตาม/เฝ้าระวัง COVID - 19  (รว่มกับ สบค.) การเฝ้าระวัง ประสานงานและ 

    ติดตามข้อมูลสถานการณ์การะบาดของ COVID – 19 และโรคระบาดใหม่ (ร่วมกับ สบค.) 
3. Digitalizing Government Data (ร่วมกบั กพร.) 

 จัดทำข้อมูลราชการในพ้ืนที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Digitalizing Government Data ในหน่วยงาน ภาครัฐที่
ประประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ โดยหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 3 
หน่วยงาน ได้แก่ 
    1) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร จำนวน 54 อัตรา 
    2) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร จำนวน 2 อัตรา 
    3) สำนักงานท่ีดินจังหวัดสกลนคร  จำนวน 4 อัตรา 

4. ดำเนินกิจกรรม/โครงการยกระดับรายตำบล ที่ไม่ใช่โครงการวิจัย 
    ประเภทกิจรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพ้ืนที่โดยงบประมาณ จำนวน 800,000 บาท ต่อตำบล)  
โดยลักษณะกิจกรรมมีดังนี้ 
    กิจกรรมที่ 1  การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP / อาชีพอ่ืน ๆ) 
    กิจกรรมที่ 2  การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) 
    กิจกรรมที่ 3  การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 
     กิจกรรมที่ 4   การส่งเสริมดา้นสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพ่ิมรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
5. พัฒนาทักษะอาชีพใหม่ 4 ทักษะ 
    ผู้ถูกจ้างงานทุกคนจะต้องได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ อย่างน้อย 4 ทักษะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
จะวางแผนการพัฒนาทักษะ เป็นรายเดือน ซึ่งทักษะดังกล่าวประกอบด้วย 
       ทักษะด้านที่ 1 Digital Literacy เป็นการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  

       ทักษะด้านที่ 2 English Literacy เป็นการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ  

       ทักษะด้านที่ 3 Financial Literacy เป็นการพัฒนาตนเองออนไลน์โดยมีหลักสูตรที่ดำเนินการโดย SET ตลาก

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใช้เวลาอบรมไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง ผุ้อบรมต้องผ่าน  

และได้ประกาศณียบัตร หรือ Certificate  

      ทักษะด้านที่ 4 Social Literacy เป็นการพัฒนาทักษะการทำงานภายในเครือข่ายทางสังคม  

      ทักษะด้านที่ 5 ทักษะอ่ืน ๆ ภายใต้การกำกับดูแลขององค์กร 



6. ถ่ายทอดองค์ความรูเ้ทคโนโลยีและนวัตกรรม และภมูิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมในชุมชน โดยนำองค์ความรู้และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย หรือ องค์กร์ที่อยู่ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาใช้ในการพัฒนาชุมชน 

2. การบริหารจัดการดา้นงบประมาณ 
     - มหาวิทยาลัยเปิดบัญชี โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 
     - งบดำเนินการรายตำบล (800,000) ต้องไม่ใช่การลงทุน/การซื้อครุภัณฑ์/กิจกรรมที่ไม่ชัดว่าเป็นประโยชน์ 
       ต่อชุมชน 
     ตัวอย่างกิจกรรมที่สามารถใช้งบประมาณและไม่สามารถใช้งบประมาณ เช่น 

กิจกรรมที่สามารถใช้จ่ายงบประมาณ กิจกรรมที ่ไม่สามารถ ใช้จ่ายงบประมาณ 
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงในการลงพ้ืนที่ 
2. ค่าเดินทาง 
3. ค่าท่ีพัก 
4. ค่าวิทยากร 
5. ค่าวัสดุใช้สอย 
6. ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
7. ค่าจ้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
8. ค่าใช้ห้องปฏิบัติการ/โรงงานต้นแบบ 
9. ค่าท่ีปรึกษารายครั้ง/รายกิจกรรม 
10. ค่าใช้จ่ายในกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
นวัตกรรมสู่ชุมชน 

1. ซื้อครุภัณฑ์ 
2. ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
3. ค่าจ้างบุคลากร (อยู่ในงบการจ้างงานแล้ว) 
4. ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ปฏิบัติงาน (เช่น 
ผู้บริหารโครงการ หัวหน้าโครงการ นักวิจัย ที่ปรึกษา 
เป็นต้น 
5. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

 
หมายเหตุ : 1. หนังสือคณะกรรมการกลั่นกรองใช้จ่ายเงิน สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วน
ที่สุด ที่ นร 1106/(คกง.) 325 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
      2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/31641 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 
     3. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 75 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 
     4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราช
กำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พ.ศ. 2563 
 
 
 



3. การกำกับติดตามการดำเนินงาน 
    มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลโครงการ ซึ่งประกอบด้วยที่มา
จากคณะ/สถาบัน ดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการ อำนาจและหน้าที่ 
1. คณะการอำนวยการ 1. กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 

ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ 
ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ให้บรรลุตามเป้าหมายตามข้อกำหนด
ของกระทรวงการอ ุดมศ ึกษา ว ิทยาศาสตร ์  ว ิจ ัยและ
นวัตกรรม 
2. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประเมิน
โครงการฯ  
3. รายงานผลดำเน ินการต ่อกระทรวงการอ ุดมศ ึกษา 
ว ิทยาศาสตร ์  ว ิจ ัยและนว ัตกรรมทุกเด ือน จนส ิ ้นสุด
โครงการฯ  
4. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

2. คณะกรรมการกำกับติดตามและ
ประเมินผลระดับคณะ 

ดำเนินการกำกับติดตามและประเมินผล โดยมีรายละเอียด
การดำเนินงาน ดังนี้ 
1. กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 
ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ให้บรรลุตามเป้าหมาย และเป็นไป
ตามข้อกำหนดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 
2. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประเมิน
โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณา
การ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)  
3. รายงานผลการดำเน ินการต ่อกระทรวงการอ ุดมศ ึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทุกเดือนจนสิ้นสุดโครงการฯ  
4. หน้าที่อื่น ๆ ตามอธิการบดีมอบหมาย 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
         มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานในระดับผู้จ้างงานเป็นรายบุคคล 
และภาพรวมในพ้ืนที่ตำบล โดยผู้จ้างงานจะทำการรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ปรึกษา โดยที่ปรึกษาจะทำการ
ประเมินผลการทำงานตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ซึ่งในการติดตามการดำเนินงานให้ผู้จ้างงานและ
หน่วยงานจ้างงาน (คณะ/สถาบัน) ดำเนินการจัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้  
        1. แบบรายงาน (ภาคผนวก) รายงานผลทุกวันที่ 20 ของเดือน 
        2. รายงานความก้าวหน้าในระบบ PBM (Project Based Management)   
(ภาคผนวก) ก่อนสิ้นเดือน 5 วันและถึงวันที่ 2 ของเดือนถัดไป  
ซึ่งในส่วนของระบบ PBM นั้นจะต้องมีการรายงานจำนวน 7 ส่วนย่อย และมีผู้รับผิดชอบดังนี้ 
 

ประเด็นหัวข้อรายงาน ผู้รับผิดชอบหลัก 
1. รายงานการดำเนินงาน กองนโยบายและแผน / งานคลัง 
2. รายงานงบประมาณ กองนโยบายและแผน / งานคลัง 
3. กิจกรรม (โครงการย่อย) คณะ/สถาบัน 
4. การพัฒนาตำบล คณะ/สถาบัน 
5. ประเมิน 16 ตำบล คณะ/สถาบัน 
6. เชื่อมโยงตัวชี้วัด คณะ/สถาบัน 

5. จัดทำรายงานความก้าวหน้าและประเมินผลสัมฤทธิตามข้อกำหนด 

RSI และ NSI 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการดำเนนิการพื้นที่ตำบล 

โครงการมหาวิทยาลัยสู่รากแก้วให้ประเทศ 

U2T 



 

 

 
        สำหรับตัวชี้วัดของโครงการในแต่ละระดับปฏิบัติการมีความสอดคล้องกับและเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัด

โครงการใหญ่ที่รับผิดชอบโดยกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยต้องกำหนด

ตัวชี้วัดในเบื้องต้นให้สอดรับกับบริบทการทำงานร่วมมือกันกับตำบล และเสนอกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเพ่ือเห็นชอบต่อไปตัวชี้วัดโครงการแบ่งตามระดับของการสร้างปฏิบัติการได้แก่ 

1) ตำบล ซึ่งรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพโดยคณะ/สำนัก/สถาบัน (Key Responders) ในการบริหารจัดการความ

ร่วมมือภายในมหาวิทยาลัยกับตำบล (ข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนแก้ปัญหา การหาความร่วมมือจาก

หน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญ การสรุปผลการดำเนินการ) (Tambon System Integrator) 

2) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับผิดชอบบูรณาการวิทยาการและเทคโนโลยีสนับสนุนกลุ่มตำบลและจัดการ

ความรู้ (University System Integrator) 

3) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ทำหน้าที่เป็นศูนย์จัดการเครือข่ายในภูมิภาค (Regional System Integrator)  

ตารางตัวชี้วัดโครงการแบ่งตามระดับของการสร้างปฏิบัตกิาร 

ระดับ ตัวช้ีวัด 
ระดับที่ 1 
ตัวช้ีวัด 1 ตำบล (Tambon 
System Integrator) 
(1 คณะ/สำนัก/สถาบัน) 

1) โจทย์การพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนภายใต้ 16 เป้าหมาย 
2) โครงการพัฒนาตำบลแบบกำหนดประชากรเป้าหมายและงานที่
ชัดเจน 
3) หลักปฏิบัติการ (Key Actors) และผู้ขับเคลื่อนปฏิบัติการในพื้นท่ี 
4) เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ได้ผลดี 
5) นวัตกรรมการแก้ปัญหา (เชิงระบบ เชิงกระบวนการ เชิงเทคนิค)  
6) การมีส่วนร่วมของประชากรกลุ่มเป้าหมายและ 4 องค์กรหลักในตำบล
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที ่องค์กรชุมชน และหน่วยงานรัฐ) 
7) ผลการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของกลุ่มประชากรเป้าหมาย 
8) เรื่องเด่น (กิจกรรม บริการ ผลิตภัณฑ์ ผลผลิต) 
9) คนเด่น (Champions) 
10) ข้อมูล (การสำรวจการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 ข้อมูลการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม) 

แนวทางการดำเนนิการพื้นที่ตำบล 

โครงการมหาวิทยาลัยสู่รากแก้วให้ประเทศ U2T 



ระดับ ตัวช้ีวัด 
11) การก่อร่างสร้างตัวเป็นธุรกิจเพ่ือสังคม (Startups)  
12)  รูปแบบการแก้ปัญหาความยากจนในระดับตำบลจากกระบวนการ
สรุปบทเรียนและประสบการณ์ของโครงการนี้  
13) รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและองค์กรภายในตำบล
เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน (Resource mobilization) จากโครงการนี้ 
14) แหล่งเรียนรู้ และหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชนที่มาจากเรื่องเด่น 
คนเด่น จนได้รับการยอมรับเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการแก้ปัญหาความ
ยากจน 

     

       เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถขับเครื่องปฏิบัติการร่วมกับองค์กรหลักในตำบลได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการมหาวิทยาลัยสู่รากแก้วให้ประเทศ U2T และเกิดประโยชน์ที่การสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการแก้ปัญหา

ความยากจนนั้น คณะ/สถาบันจะต้องดำเนินการจัดทำแบบประเมินตัวชี้วัดรายตำบลทุกตำบลที่รับผิดชอบเพ่ือให้

ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของตำบล ซึ่งต้องดำเนินการ 

ก่อนและหลังการ ดำเนินกิจกรรมรายตำบล  การประเมินโครงการในแต่ละตำบล เน้นการสร้างการมีส่วนร่วม 

สร้างการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยกับองค์กรหลักในตำบล ไปพร้อมกับการสร้างการเปลี่ยนแปลง จากกิจกรรม งาน

บริการ ที่โครงการได้ออกแบบและดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ดังนั้นอาจ

ใช้แนวทางการประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพของโครงการพัฒนาตำบลโดยใช้องค์ประกอบการดำเนินการ

ตามหลักเป้าหมายตำบลในการเอาชนะความยากจน ของศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ วะสี ทั้ง 16 เป้าหมาย มา

กำหนดวิธีการและกระบวนการประเมินได้ 

 



 

 
ในส่วนของรายละเอียดตัวชี้วัด 14 ประกอบด้วย 

 
รายละเอียดตัวชี้วัด 14 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 



KPI 1 โจทย์การพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนภายใต้ 16 เป้าหมาย  

 
         คณะ/สถาบัน ต้องดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตำบลเพื่อนำไปสู่การพัฒนาพ้ืนที่แบบบูรณาการ 

และแก้ปัญหาความยากจนแบบมีเป้าหมาย 16 เป้าหมาย โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ที่ใช้ TP 

MAP และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการวิเคราะห์สามารถแบ่งกลุ่มตำบลออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

ระดับที่ 1 ตำบลที่อยู่รอด 25% (บรรลุ 8 – 10 เป้าหมาย) 

ระดับที่ 2 ตำบลมุ่งสู่ความพอเพียง  (บรรลุ 11 – 13 เป้าหมาย) 

ระดับที่ 3 ตำบล มุ่งสู่ความยั่งยืน (บรรลุ 14 – 16 เป้าหมาย) 

 



1) การประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพของโครงการพัฒนาตําบล 

      เน้นการประเมินผลกระทบของโครงการพัฒนาตําบล ต่อประชากรกลุ่มเป้าหมายของการแก้ปัญหาความ

ยากจนโดยตรง และต่อกลุ่มทางสังคมองค์กรชุมชนที่มีงานกิจกรรมบริการที่ตอบสนองต่อการ แก้ปัญหา

ความยากจน ทั้งที่เป็นการจัดบริการสาธารณะ เป็นไปตามแผนการแก้ปัญหา และแผนการพัฒนา ตําบล 

รวมทั้งโครงการพัฒนาที่ดําเนินการรวมกับองค์กร หน่วยงานอื่น ส่วนนี้ดําเนินการวิเคราะห์เทียบเคียง กับ

หลักเป้าหมายตําบลในการเอาชนะความยากจน ของศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ วะสี ๑๖ เป้าหมาย 

     การประเมินประสทิธิภาพและศักยภาพโครงการพัฒนาตําบล อาจประกอบด้วย 

(๑) การวิเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการโครงการ เช่น เป้าหมายการแก้ปัญหาความยากจน ของชุมชน 

ประชากรกลุ่มเป้าหมายและความครอบคลุม งานและกิจกรรมในการแก้ปัญหา เทคโนโลยีที่ใช้การมีส่วนร่วม

ของหน่วยงาน องค์กรชุมชน กลุ่มทางสังคม (หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา มูลนิธิ องค์กรภาค

ประชาชน) บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน หรือกลุ่มองค์กรที่รับผิดชอบหลักและที่รวมปฏิบัติการผลปฏิบัติการ

และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เป็นต้น 

(๒) การวิเคราะห์ ความต้องการการเพ่ิมทักษะเพ่ือการแก้ปัญหาความยากจนทั้งทางตรงและทางอ้อม สําหรับ  

กําหนดหลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ ทั้งทักษะการอาชีพต่าง ๆ และทักษะการบริหารจัดการ เช่น การพัฒนาสินค้า

และบริการ การตลาด การเงินและการคลัง การพัฒนา เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการ

ดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ การท่องเที่ยว การอนุรักษ รูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น 

ทั้งนี้ต้องมีการพัฒนาเครื่องมือการประเมินตามองค์ประกอบรวมทั้งขั้นตอนและกระบวนการประเมินที่เหมาะสม 

เพ่ือใช้เป็นฐานของการออกแบบงาน กิจกรรม และบริการ ในการแก้ปัญหาความยากจนร่วมกันกับ มหาวิทยาลัย 

และ ใช้ในการจัดกลุ่มศักยภาพของตําบล ซึ่งอาจมีตัวชี้วัด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตัวช้ีวัดการจัดกลุ่มศักยภาพตำบล 

 

KPI 2 โครงการพัฒนาตำบลแบบกำหนดประชากรเป้าหมาย 
        คณะ/สถาบัน จะต้องมีการกำหนดกิจกรรมการดำเนินกิจกรรม/โครงการยกระดับรายตำบล 

ที่ไม่ใช่โครงการวิจัยประเภทกิจรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่โดยงบประมาณ จำนวน 800,000 

บาท ต่อตำบล) โดยลักษณะกิจกรรมมีดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP / อาชีพอื่น ๆ) 

กิจกรรมที่ 2 การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) 

กิจกรรมที่ 3 การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยดี้านต่าง ๆ) 

กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมนุเวียนให้แก่ชุมชน)  



 

KPI 3 ผู้ที่เป็นผู้ปฏิบัตกิารหลัก (Key actors) และผู้ขับเคลื่อนปฏิบตัิการในพ้ืนที่ 

KPI 4 เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ได้ผลด ี

KPI 5 นวัตกรรมการแก้ปัญหาเชิงระบบ เชิงการบูรณาการ เชิงเทคนิค 

KPI 6 การมสี่วนร่วมของประชากรกลุ่มเป้าหมายและ 4 องค์กรหลกั 

KPI 7 ผลการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของกลุ่มประชากรเป้าหมาย 

KPI 8 เรือ่งเด่น (กิจกรรม บริการ ผลิตภัณฑ ์ผลผลิต) 

KPI 9 คนเด่น (Champions) 

KPI 10 ข้อมูล (การสำรวจการเฝ้าระวัง COVID – 19 และ Community Data) 

KPI 11 การส่งเสรมิการสร้างธุรกิจใหม่ (Start-up / Social Enterprise) 

KPI 12 รูปแบบการแกป้ัญหาความยากจนในระดับตำบลจากการสรปุบทเรียนและ

ประสบการณ์ในโครงการ 

KPI 13 รูปแบบการบรหิารจัดการทรัพยากรบุคคลและองค์กรภายในตำบลเพื่อ

แก้ปัญหาความยากจน (Resource Mobilization) 

KPI 14 แหล่งเรียนรู้ และหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชนท่ีมาจากเรื่องเด่น คนเด่น จน

ได้รับการยอมรับเป็นศนูย์การเรียนรู้ด้านการแก้ปัญหาความยากจน 

 

 

 

 

 

 



การพัฒนากลไกการทำงานร่วมกันของตำบลและมหาวิทยาลัย 
   บทบาทการทำงานร่วมมือกันไว้อย่างเป็นระบบ และมีการจัดการที่มีเป้าหมายชัดเจน ในเบื้องต้นควรมีการ

จัดการอย่างน้อย 4 ส่วน คือ การจัดการข้อมูล การจัดการกำลังคน การจัดการงาน และการจัดการกลไก

ขับเคลื่อนงาน 

1. การจัดการข้อมูล  ต้องมีการออกแบบให้เหมาะสมและสามารถนำใช้ได้ตามความต้องการความต้องการของ

โครงการฯ ประกอบด้วยหลายส่วนสำคัญ ได้แก่ 

   1.1 การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของตำบล จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น จปฐ. กชช. 2 ค. ทะเบียนราษฎร์ JHCIS   

        ข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานรัฐในพ้ืนที่ หากมีข้อมูลจากระบบข้อมูลตำบล 

        (TCNAP )การวิจัยชุมชน (RECAP) และข้อมูลจากแหล่งอ่ืน ๆ ทีต่ำบลสามารถเข้าถึงได้ เพ่ือนำมา 

        วิเคราะห์ศักยภาพตำบล วิเคราะห์แผนพัฒนาตำบล และประเมินการดำเนินการโครงการนี้ 

1.2 การรวบรวมข้อมูลระหว่างการออกแบบและพัฒนาโครงการ งาน กิจกรรม บริการ ที่สอดรับหรือเอ้ือให้เกิด 

     การแก้ปัญหาความยากจน ตามหลักเป้าหมายตำบลในการเอาชนะความยากจนของ 

      ศาสตราจารย์ นพ.ประเวศวะสี ทั้ง 16 เป้าหมาย 

1.3 รวบรวมข้อมูลสนับสนุนการสรุปบทเรียน ตำบล และมหาวิทยาลัย 

1.4 การเก็บข้อมูลพ้ืนฐานสำหรับการจัดทำแนวทางการเฝ้าระวังและจัดทำข้อมูลสาธารณสุขตามมาตรการป้องกัน 

COVID-19 รายตำบล 

2. การจัดการกำลังคน ของทั้งฝ่ายตำบลและฝ่ายมหาวิทยาลัย 
   2.1 ในการขับเคลื่อนปฏิบัติการในตำบลกำลังคนสำคัญ ควรเป็นบุคลากรหรือผู้นำจาก 4 องค์กรหลัก ได้แก่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที ่องค์กรชุมชน และหน่วยงานรัฐ ในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการเสริมศักยภาพกลไกของ

ระบบการจัดการพ้ืนที่ระดับตำบล อันเป็นส่วนหนึ่งของผลกระทบของโครงการ โดยเน้นการเพ่ิมทักษะในการเป็นผู้

ปฏิบัติการหลัก ของแต่ละงาน กิจกรรม บริการ (ลักษณะงาน แก้ปัญหา นวัตกรรม พัฒนาศักยภาพเพ่ิมขีด

ความสามารถ) ทั้งนี้ให้ความสำคัญกับบาทบาทในการกำหนดทิศทางของการขับเคลื่อน งาน กิจกรรม บริการ 

(ผู้นำ ผู้ร่วม ผู้สนับสนุน) และบทบาทนารสร้างปฏิบัติการของงาน กิจกรรม บริการ (ผู้บริหาร ผู้วิเคราะห์และ

ออกแบบการทำงาน ผู้จัดการข้อมูล ผู้ประสานงาน และสื่อสาร ผู้จัดกระบวนการ) 

   2.2 ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลในการแก้ปัญหาความยากจนแบบกำหนดเป้าหมายชัดเจนของ

มหาวิทยาลัยนี้ กำลังคน ควรมาจาก คณะ/สำนัก/สถาบัน ในการบริหารจัดการความร่วมมือกับตำบลในทุก

ขั้นตอน ตั้งแต่ การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและการประเมินศักยภาพตำบล การออกแบบการดำเนินการเพ่ือ

แก้ปัญหาความยากจนตามหลักเป้าหมายตำบลในการเอาชนะความยากชน และการประเมินโครงการ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนแก้ปัญหา การหาความร่วมมือจากหน่วยหรือ



ผู้เชี่ยวชาญจากคณะ/สำนัก/สถาบัน ในมหาวิทยาลัยตนหรือมหาวิทยาลัยอ่ืน หรือหน่วยงานอื่นได้ และการ

สรุปผลการดำเนินการของงาน กิจกรรม และ บริการ โดยอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา จากคณะ/สำนัก/สถาบัน 

สามารถเรียนรู้และได้ประโยชน์จากกระบวนการของโครงการนี้ด้วย 

2.3 การจัดการบัณฑิต นักศึกษา ประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการโดยการจ้างงาน ต้องมีการกำหนดบทบาท หน้าที่ 

และงานทีต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ไว้ชัดเจน ดังตัวอย่าง 

  2.3.1 งานด้านข้อมูล ปฏิบัติงานในการ 

         1) สอบทาน และวิเคราะห์ข้อมูลมือสองจากฐานข้อมูลพื้นฐานของตำบลจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ทั้ง

ระดับครัวเรือนและระดับหมู่บ้าน/ชุมชน) ที่แสดงประสิทธิภาพ และศักยภาพของชุมชน รวมทั้งเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม

และปรับปรุงข้อมูลพ้ืนฐานของตำบล ให้ทันสมัย 

          2) จัดเก็บ บันทึก และสอบทานข้อมูลกลุ่มทางสังคม ทุนมนุษย์ องค์กรชุมชน ที่มีปฏิบัติการในการ

แก้ปัญหาความยากจนในพ้ืนที่และเป็นผู้ปฏิบัติการหลัก ของงาน กิจกรรม บริการ ในการแก้ปัญหาความยากจน 

          3) จัดเก็บ บันทึก และสอบทาน ข้อมูลประสิทธิภาพและศักยภาพโครงการพัฒนาตำบลที่ร่วมมือกับ

หน่วยงานภายนอกและองค์กรอ่ืน 

2.3.2 งานด้านวิเคราะห์และทำแผน  ปฏิบัติงานในการ 

        1) ทำการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงประสิทธิภาพและประสิทธิภาพตำบลในการแก้ปัญหาความยากจน 

        2) ทำการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงประสิทธิภาพและศักยภาพโครงการพัฒนาตำบลในการแก้ปัญหาความ

ยากจน 

        3) ทำการวิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดแผนดำเนินการงาน กิจกรรม และบริการเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม

ในพ้ืนที่ เทียบเคียงกับหลักเป้าหมายตำบลในการเอาชนะความยากจน ของศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ วะสี 

รวมทั้งการจัดกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม สร้างการเรียนรู้ ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานหลักของตำบล และ

ผู้รับผิดชอบจากคณะ/สำนัก/สถาบัน 

2.3.3 งานด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี   ปฏิบัติงานในการ 

        1) ร่วมงาน กิจกรรม บริการ ที่เป็นการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับทักษะการ

อาชีพต่าง ๆ ทักษะด้านดิจิทัล ทักษะด้านภาษา และทักษะการรบริหารจัดการและการสร้างปฏิบัติการ (การ

พัฒนาสินค้าและบริการ การตลาด การเงินและการคลัง การพัฒนาเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ

การดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ การท่องเที่ยว การอนุรักษ์รูปแบบต่าง ๆ การจัดการน้ำ Smart Farming 

เกษตรปลอดภัยการจัดการขยะชุมชน เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเปราะบาง) มา

ถ่ายทอด ฝึกอบรมให้กลุ่มประชากรเป้าหมาย กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มทางสังคมหรือองค์กรชุมชน หรือ ร่วมทำงาน 

จัดกิจกรรม จัดบริการ กับกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชนหน่วยงาน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ปัญหาความ



ยากจนของตำบล 

2.3.4 งานด้านบริการสาธารณะ ปฏิบัติงานในการ 

       1) ร่วมจัดงาน กิจกรรม หรือบริการ ที่เป็นส่วนของบริการสาธารณะที่หน่วยงาน องค์กรจัดให้กับประชาชน

ในพ้ืนที่  

       2) ร่วมจัดงานกิจกรรม และบริการเกี่ยวกับการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตามแผนพัฒนาตำบลและ

โครงการพัฒนาต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง องค์กรชุมชน ภาคเอกชน และ

มหาวิทยาลัย ในพ้ืนที่ 

      3) ร่วมเป็นผู้ประสานข้อมูลและความช่วยเหลือหรือการเพิ่มทักษะให้กับประชาชน กลุ่มประชากรและ

ครัวเรือน (ยากจนเปราะบาง ยากลำบาก ไม่มีรายได้ ไม่มีงาน ไม่มีที่ทำกิน ไม่มีสิทธิ์ในการรักษาและสวัสดิการ) ที่

เป็นเป้าหมายของงาน กิจกรรม บริการ ที่เกิดขึ้นของโครงการ ฯ (เป็นเจ้าของ cases) โดยร่วมกับอาจารย์ 

นักศึกษา จากคณะ/สำนัก/สถาบัน และผู้ถูกจ้างงาน เป็นต้น 

3. การจัดการงาน (งาน กิจกรรม บริการ ที่ใช้แก้ปัญหาความยากจนตามหลักเป้าหมายตำบลในการเอาชนะความ

ยากจน ของศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ วะสี) เน้นการออกแบบและวางแผนการดินนการอย่างเป็นขั้นตอน การ

ออกแบบงาน กิจกรรม บริการ หรือนวัตกรรม รวมทั้งกำหนดบทบาทผู้ปฏิบัติการหลัก และผู้ร่วมดำเนินการ ด้วย

การพัฒนาคู่มือและแนวทางการทำงานให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนรวมถึงการสรุปและการประเมิน การวิเคราะห์จัด

กลุ่ม การวิเคราะห์เรื่องเด่น เช่น งานเด่น นวัตกรรมเด่น (ระบบกระบวนการ เทคนิค) คนเด่น เทคโนโลยีเด่น 

ผลิตภัณฑ์เด่น ผลผลิตเด่น เป็นต้น 

4. การจัดการกลไกขับเคลื่อนงาน เพ่ือให้เกิดการทำงานเชื่อมประสานกันได้มากที่สุด 

   4.1 ใน 1 ตำบล ควรมีการมอบหมายให้ มีผู้รับผิดชอบหลักจาก 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายตำบล และฝ่ายมหาวิทยาลัย 

โดยเป็นไปตามข้อเสนอของศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ วะสี ที่ให้ คณะ/สำนัก/สถาบัน ที่มีภารกิจครบถ้วนของ

มหาวิทยาลัย มีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน นักศึกษา อาจารย์ แผนการวิจัยและนักวิจัย มีโครงการ

บริการวิชาการแก่สังคม เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ่วมกับแต่ละตำบล 

   4.2 ส่วนผู้รับผิดชอบของตำบล ที่มีภารกิจและมีศักยภาพในการจัดการที่มีโครงสร้าง มีบุคลากร มีทรัพยากร มี

ข้อมูล มีการจัดบริการสาธารณะที่เป็นพ้ืนฐานการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่เขตความ

รับผิดชอบอยู่แล้ว ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสามารถเชื่อมประสาน ความร่วมมือกับท้องที่ กลุ่มทาง

สังคมและองค์กรชุมชน รวมทั้งหน่วยงานรัฐในพ้ืนที่ได้ด้วย 



  4.3 ในการติดตามการดำเนินการของตำบล และ คณะ/สำนัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยอาจกำหนดให้มี

คณะกรรมการติดตามการดำเนินการด้วย โดยเน้นการให้คำปรึกษาการขับเคลื่อนโครงการ ฯ และการดำเนินการ

ตามแผน พร้อมทั้งสร้างการเรียนรู้ตำบลที่มีเรื่องเด่น สามารถยกระดับเป็นศูนย์เรียนการแก้ปัญหาความยากจนใน

รูปแบบและประเด็นต่าง ๆ 

4.4 การกำหนดกลไกการขับเคลื่อนงาน ในหลายรูปแบบได้แก่ 

   (1) คณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการในแต่ละ

ตำบล ที่มีผู้รับผิดชอบจาก ฝ่ายมหาวิทยาลัย และฝ่ายตำบล ร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการงาน 

กิจกรรม บริการ (ท่ีกำหนดตาม งานกิจกรรม บริการที่ออกแบบไว้)   คณะกรรมการประเมินการดำเนินการ

โครงการฯ เป็นต้น 

   (2) ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ตำบล (โดยองค์กรหลัก) กับมหาวิทยาลัย (โดย คณะ/สำนัก/

สถาบัน) 

(3) แผนการดำเนินการของโครงการและแผนการจัดงาน กิจกรรม บริการ ในการแก้ปัญหาความยากจน (ตามหลัก

เป้าหมายตำบลในการเอาชนะความยากจน ของศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ วะสี) เป็นต้น 

 
 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. การรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบรายงาน Project Based Management 
(PBM) โดย สป.อว. ประกอบด้วยการรายงานตามประเด็น 1.1 – 1.7  

   1.1 รายงานการดำเนินงาน  

   1.2  รายงานงบประมาณ  

          

   4.3  รายงานการพัฒนาทักษะ  

         

   4.4  กิจกรรม (โครงการย่อย)  

        
    

 

 

 



4.5 การพัฒนาตำบล  

        
   

 4.6  ประเมิน 16 ตำบล  จะต้องมีการประเมินทุกไตรมาส 

         
   4.7  เชื่อมโยงตัวชี้วัด  

          



2. แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด  
                                                                                                                (แบบ Report -SNRU 1-1) 

แบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้างงาน 
รายสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่..........................ถึงวันที่............................... 

 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 
  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 

การจ้างงานการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) 
 

จังหวัด...........................อำเภอ...............................ตำบล................................................... 
รายงาน ณ วันที่.....................เดือน..........................พ.ศ................................... 
1. ชื่อ – สกุล.....................................................................................................  
2. ผลการปฏิบัติงาน 
 

 
 
ลำดับ 

 
วัน/เดือน/ปี 

ผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม หมายเหตุ 
รายละเอียด

การ
ปฏิบัติงาน 

ต่ำกว่า
แผน 

ตามแผน สูงกว่า
แผน 

        
        

3. การฝึกอบรมทักษะต่าง ๆ 

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

4. สิ่งที่ได้เรียนรู้ 

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

5. แผนปฏิบัติงานต่อไป 

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

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

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

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

ผู้รับจ้าง                                                                               ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน    

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

 



(แบบ Report -SNRU1-2) 
แบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้างงาน 

เดือน............................................ 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 

การจ้างงานการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) 
หน่วยงาน................................................ตำบล................................................... 
รายงาน ณ วันที่.....................เดือน..........................พ.ศ...................... จำนวนการจ้างงาน................อัตรา 
1. ชื่อ – สกุล.....................................................................................................  
2. ผลการปฏิบัติงาน 

 
ลำดับ 

ผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม หมายเหตุ 
รายละเอียดการปฏิบัติงาน ต่ำ

กว่า
แผน 

ตาม
แผน 

สูง
กว่า
แผน 

       
       

3. การฝึกอบรมทักษะต่าง ๆ 

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

4. สิ่งที่ได้เรียนรู้ 

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

5. แผนปฏิบัติงานต่อไป 

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

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

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

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

           ผู้รับจ้าง                                                                          ผู้ควบคมุการปฏิบัติงาน    

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

 

 
  

 
 



(แบบ Report -SNRU1-3) 
 

แบบรายงานของคณะ/สถาบัน....................................... 
เดือน............................................ 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 
รายงาน ณ วันที่.....................เดือน..........................พ.ศ................................... 
จำนวนการจ้างงาน............อัตรา 
1. ผลการปฏิบัติงานของผู้ได้รับการจ้าง (รายบุคคล) 
 

 
ที ่

 
ชื่อ  - สกุล 

ผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม หมาย
เหตุ รายละเอียดการ

ปฏิบัติงาน 
ต่ำกว่า
แผน 

ตาม
แผน 

สูงกว่า
แผน 

        
        

3. ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

4. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

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

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

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

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

คณบดี/ผู้อำนวยการ...........................................    

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

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


