
วนัท ี14 และ 18 ตลุาคม 2563
ณ หอ้งประชุมศาสตราจารยวิ์จติร ศรีสอา้น 

ชนั 5 อาคารอุดมศึกษา 1 สป.อว. 

การประชุมหารือแนวทางการดาํเนินการ
โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสงัคมรายตาํบลแบบบูรณาการ 

(1 ตาํบล 1 มหาวิทยาลยั)



มติ ครม. เมือวนัที 6 ตลุาคม 2563
อนุมตัิโครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสงัคมรายตาํบลแบบบูรณาการ (1 ตาํบล 1 มหาวิทยาลยั) 

ของ อว. โดยปรบัลดกรอบวงเงินของโครงการฯ จาก 13,365.000  ลา้นบาท  
เป็น 10,629.600 ลา้นบาท (ปรบัลดประมาณ 2,735.400 ลา้นบาท)

1. ค่าจา้งงาน 60,000 อตัรา งบประมาณ 7,920 ลา้นบาท
  (2,640,000 บาท/ตาํบล)
งบประมาณ 2,400 ลา้นบาท 
  (800,000 บาท/ตาํบล)
งบประมาณ 309.600 ลา้นบาท

2.  ค่าใชจ้่ายสาํหรบัดาํเนินโครงการ/กิจกรรม      
ทีจะเขา้ไปดาํเนินการในพนืที 3,000 ตาํบล 

3.  ค่าบริหารจดัการโครงการ แบ่งเป็น 3 ส่วน 
3.1 สป.อว. (0.75 สว่น)
3.2 แม่ข่ายของเครือข่ายอดุมศึกษา (1 สว่น )
3.3 มหาวิทยาลยั (1.25 สว่น)

(25,800 บาท/ตาํบล)
(34,400 บาท/ตาํบล)
(43,000 บาท/ตาํบล)



การจา้งงาน (20 อตัรา/1 ตาํบล)

ประชาชน
อตัรา 9,000 บาท/เดือน

ไดร้บัการพฒันาทกัษะ 4 ดา้น Digital Literacy, English Literacy, Financial Literacy, Social Literacy

เป็นประชาชนทีอยูใ่นพนืท ีหรือพนืทใีกลเ้คียง ทว่ีางงาน และไม่ไดร้บัค่าตอบแทน ค่าจา้ง จากหน่วยงาน
อืนของภาครฐัและภาคเอกชน และไม่ไดร้บัความช่วยเหลือในการจา้งงานจากภาครฐัทใีหก้ารช่วยเหลืออยู่

บณัฑิตจบใหม่
อตัรา 15,000 บาท/เดือน

เป็นบณัฑิตทีสาํเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี และมีความรู ้ความสามารถทีตรงต่อภารกิจในการปฏิบตังิาน

นกัศึกษา
อตัรา 5,000 บาท/เดือน

เป็นนกัศึกษาหรือผูท้ีอยูร่ะหว่างการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จากสถาบนัการศึกษาตา่งๆ 
และมีความรูค้วามสามารถทีตรงต่อภารกิจในการปฏิบตังิาน 

คุณสมบตัิ
เบืองตน้

60,000 อตัรา

งบประมาณรวม
7,920,000,000 บาท

นาํส่งขอ้มูลการจา้งงานไปทีแพลตฟอรม์แรงงาน (Labor Platform) และเบิกจา่ยตรงไปยงัผูถู้กจา้งงานการเบิกจา่ยงบการจา้งงาน



การดาํเนินโครงการ/กิจกรรมรายตาํบล
ปรบัลด 

จากเดิม 1,680,000 บาท/ตาํบล
เหลือ 800,000 บาท/ตาํบล

(แบ่งจา่ยงบประมาณออกเป็น 2 งวด)
งบประมาณรวม 3,000 ตาํบล

2,400,000,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค / จดัทาํ Big Data / จดัทาํ Application / เช่าพืนที cloud / ค่าเช่าสถานที / ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ / 
จดัทาํสอืประชาสมัพนัธ์ / ค่า Kerry / ค่าดูงาน / จา้งผลิตของ / จดังานแสดงสินคา้ / ค่าจา้งเหมาต่างๆ ค่าสาํรวจและเก็บ
ขอ้มูล / ค่าจดันิทรรศการ / ค่าประมวลผล / ค่าวสัดุป้องกนั Covid / ค่าจา้งเหมาปรบัปรุงภูมิทศัน์ / ค่าอปุกรณเ์วชภณัฑ์ / 
ค่าจา้งจดักิจกรรม / ค่าซือ hardware/software /laptop/Ipad / ค่าโดรน / ค่าปรึกษาโครงการ เป็นตน้
รวมถึง รายจ่ายลงทุนทีไม่เกียวขอ้งกบัการดาํเนินกิจกรรม และใหส้ถาบนัอุดมศึกษาแต่ละแห่งรบัผิดชอบดาํเนินการ
เฉพาะในพนืทีทีเป็นทีตงัหรือพืนทีในความรบัผิดชอบของสถาบนัอุดมแต่ละแห่งเท่านันกิจ
กร
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เทคโนโลยี แก้ปัญหา
รูปแบบ 
ประสิทธิภาพระบบการจัดการของชุมชน
คู่มือการท างาน
มาตรฐานการท างาน

โจทย์แก้ปัญหายากจน
กลุ่มเป้าหมายและผล
ศูนย์เรียนรู้
งาน ทักษะ 
เทคโนโลยีเสริม

เรื่องเด่น
เทคโนโลยีท่ีได้ผล
ผลกระทบการ
แก้ปัญหา

ความมั่นคงของระบบการจัดการของชุมชน

นวัตกรรม เป้าหมายการแก้ไขปัญหา

พื้นฐาน + ครัวเรือนยากจน
วิเคราะห์ศักยภาพในการแก้ปัญหาพื้นฐาน
วิเคราะห์ศักยภาพในการแก้ปัญหายากจน
วิเคราะห์ผลปฏิบัติการของโครงการ
ทรัพยากรสนับสนุนการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

Community Big Data & Analytics

หลักสูตรฝึกทักษะ (Digital Literacy, English 
Competency, Financial Literacy, Social Literacy)
วิธีท างาน บริหารจัดการ 
สร้างการเรียนรู้ในงาน สรุปบทเรียน
อาชีพ 
สื่อสาร 

เพ่ิมทักษะทุนมนุษย์

Tambon System Integrator
ต าบลท าความดี

เกษตรพอเพียง
อาหารปลอดภัย

ฝึกอบรม
ทักษะอาชีพ

มีสระน  าประจ า
ครอบครัว

จัดการโครงสร้างพื นฐาน 
กายภาพ สิ่งแวดล้อม 

พลังงาน

จัดการ
วิสาหกิจ
ชุมชน

ต าบล
ปลอดภัย

ระบบสุขภาพ
ต าบลดูแล

ประชาชนทุกคน

พัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุ่มเปราะบาง

ระบบ
ยุติธรรม
ชุมชน

ระบบสื่อสาร
ชุมชน

ทรัพยากร
และทุน
มนุษย์

งาน
โครงการ
บริการ

NGOs
อปท.
หน่วยงานต่างๆ

วิสารหกจิ
ชุมชน

เอกชน

ข้อมูล
สารสนเทศ

เปราะบาง
กลุ่ม
เสี่ยง

ยากจน
ชุมชนท้องถิ่น

ศูนย์เรียนรู้
ต าบล

นักศึกษาบัณฑิต

อาจารย์
นักวิจัย

มหาวิทยาลัย

Sciences + Technology

Health
Sciences Social 

Sciences

Human 
Sciences

อาจารย์
รุ่นใหม่

ความรู้
ใหม่

ต าราใหม่

โจทย์วิจัย
+พัฒนา
ต้นแบบ 

ศูนย์เรียนรู้
ต้นแบบ

บัณฑิตมีทักษะ
พร้อม

สินค้า
ผลิตภัณฑ์
บริการ

เทคโนโลยี
ใหม่และได้ผลผู้น า อาจารย์

เชี่ยวชาญชุมชน

หลักสูตรใหม่
หลักสูตร
ต่างๆ

ทุนและศักยภาพของ
ชุมชนท้องถิ่น

ทุนและศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย

อาจารย์

ครัวเรือน
ยากจน

บัณฑิต 50%
นักศึกษา 25%
คนท่ัวไป 25%

หน่วยงาน 
เครือข่ายพัฒนา

บริการ
วิชาการ

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ องค์กรเอกชน

ประสิทธิภาพโครงการต่างๆ



ศักยภาพต าบล ๓ กลุ่ม
๑ Sustainable

Sufficiency๒ Survived๓
ต าบลมุ่งสู่ความย่ังยืน

ต าบลมุ่งสู่ความพอเพียง ต าบลพ้นความยากล าบาก
(๑)ข้อมูลศักยภาพ

(๒)โครงการพัฒนาต าบล หรือ งาน บริการ กิจกรรม ตาม ๑๖ เป้าหมายการเอาชนะความยากจน
๑๔-๑๖ เป้าหมาย ๑๑-๑๓ เป้าหมาย ๘-๑๐ เป้าหมาย

๘๐-๑๐๐%๑ ข้อมูลพื นฐาน
๒ ข้อมูลประชากรเป้าหมาย

๑๐๐%

ไม่น้อยกว่า ๖๐% ไม่น้อยกว่า ๔๐%

๑๐๐% ๑๐๐%

องค์กรร่วม
พัฒนาเอกชน

มหาวิทยาลัย
สถาบันการศึกษาภาคเอกชนหน่วยงาน

อว.
หน่วยงานรัฐ
กระทรวงต่างๆ

บริการสาธารณะ/
แผนพัฒนาต าบล

๓ ข้อมูลปฏิบัติการของKey Actors

๔ แผนพัฒนาต าบล
๑๐๐% ไม่น้อยกว่า ๘๐% ไม่น้อยกว่า ๗๐%

๑๐๐% ไม่น้อยกว่า ๘๐% ไม่น้อยกว่า ๗๐%

๕ บริการสาธารณะของ อปท.

๖-๙ โครงการพัฒนาต าบลร่วมกับหน่วยงาน องค์กร ต่างๆ (ระบุงานและความร่วมมือทั งหมด)

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐%



๑.



๑.๑.


