
การประชุมการชี้แจงแนวทางการจัดท าข้อเสนอโครงการ U2T ระยะที่2

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 13-209 ชั้น 2 อาคาร 13

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

(ผ่านโปรแกรม ZOOM)



เอกสารหมายเลข 1 สรุปการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดท าข้อเสนอโครงการยกระดับเศรษฐกิจ

และสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (U2T) ระยะที่ 2

เอกสารหมายเลข 2 พื้นที่จ้างงานโครงการ U2T ระยะ 2 ของมหาวิทยาลัย

เอกสารหมายเลข 3 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมหลังโควิดด้วยยุทธศาสตร์

BCG : U2T for BCG and Regional Development (U2T) ระยะ 2

[ส าหรับกลุ่มต าบลระยะ 1 ( 30 ต าบลเดิม)] ก าหนดส่ง.....8......พ.ย. 2564

เอกสารประกอบการประชุม



2

สป.อว. ประชุมซี้แจงแนว
ทางการเสนอโครงการ

15 
พ.ย. 
64

ประชุมคณบดี/ประธานต าบล ทั้ง 30 ต าบล 
เพ่ือชี้แจงแนวทางการจัดท าข้อเสนอโครงการ 

U2T ระยะ 2

สป.อว. ส่งข้อมูลต าบลระยะ 2
ที่ผ่านการพิจารณา 

จน. 22 ต าบลให้กับมหาวิทยาลัย

31 
ต.ค. 
64

2 
พ.ย. 
64

8 พ.ย. 
64

Timeline การจัดส่งข้อเสนอโครงการ U2T ระยะ 2

3 พ.ย. 64

รายต าบลระยะที่ 1 ส่งแบบฟอร์มสรุป
ของข้อเสนอโครงการ 

มายัง กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยส่งแบบฟอร์ม
สรุปข้อเสนอโครงการ U2T 

ระยะ 2 ให้กับ  สป.อว.

ประชุมคณบด/ีผอ.สถาบันวิจัย
- พิจารณาต าบลท่ีผ่านการพิจารณา

จาก สป.อว และช้ีแจงการจัดท าข้อเสนอโครงการ

4 
พ.ย. 
64

10 พ.ย. 
64

กลุ่มต าบลระยะที่ 2 ส่งแบบสรุป
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ 
มายัง กองนโยบายและแผน



เอกสารหมายเลข 1 สรุปการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดท าข้อเสนอโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (U2T) ระยะที่ 2

2



เอกสารหมายเลข 2 พื้นที่จ้างงานโครงการ U2T ระยะ 2 ของมหาวิทยาลัย

U2T ระยะที่ 2 จ านวน 22 ต าบล
2 จังหวัด ได้แก่ 
1. จังหวัดสกลนคร
2. จังหวัดมุกดาหาร



เอกสารหมายเลข 2 พื้นที่จ้างงานโครงการ U2T ระยะ 2 ของมหาวิทยาลัย (ต่อ)

U2T ระยะที่ 2 จ านวน 22 ต าบล
2 จังหวัด ได้แก่ 
1. จังหวัดสกลนคร
2. จังหวัดมุกดาหาร



เอกสารหมายเลข 2 พื้นที่จ้างงานโครงการ U2T ระยะ 2 ของมหาวิทยาลัย (ต่อ)

U2T ระยะที่ 2 จ านวน 22 ต าบล
2 จังหวัด ได้แก่ 
1. จังหวัดสกลนคร
2. จังหวัดมุกดาหาร



เอกสารหมายเลข 2 พื้นที่จ้างงานโครงการ U2T ระยะ 2 ของมหาวิทยาลัย (ต่อ)

U2T ระยะที่ 2 จ านวน 22 ต าบล
2 จังหวัด ได้แก่ 
1. จังหวัดสกลนคร
2. จังหวัดมุกดาหาร



เอกสารหมายเลข 3 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมหลงัโควิดด้วยยุทธศาสตร์ BCG : U2T for BCG and Regional Development (U2T) ระยะ 2

[ส าหรับกลุ่มต าบลระยะ 1 ( 30 ต าบลเดิม) ต่อ



เอกสารหมายเลข 3 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมหลงัโควิดด้วยยุทธศาสตร์ BCG : U2T for BCG and Regional Development (U2T) ระยะ 2

[ส าหรับกลุ่มต าบลระยะ 1 ( 30 ต าบลเดิม) ต่อ



เอกสารหมายเลข 3 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมหลงัโควิดด้วยยุทธศาสตร์ BCG : U2T for BCG and Regional Development (U2T) ระยะ 2

[ส าหรับกลุ่มต าบลระยะ 1 ( 30 ต าบลเดิม) ต่อ



เอกสารหมายเลข 3 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมหลงัโควิดด้วยยุทธศาสตร์ BCG : U2T for BCG and Regional Development (U2T) ระยะ 2

[ส าหรับกลุ่มต าบลระยะ 1 ( 30 ต าบลเดิม) ต่อ

ต าบลเดิม (ระยะ 1)
กิจกรรมพัฒนาต าบล 300,000 บาท

2.1 กรณีต าบลเดิม 
1) ต้องท าตามกรอบ BCG SUPPLY CHAIN เป็นกิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคม โดย
เลือกกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพ BCG SUPPLY CHAIN (อย่างน้อย 2 SUPPLY 
CHAIN ต่อต าบล) เช่ือมโยงกับการขับเคล่ือนพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (ในจังหวัด
ท่ีเป็น GROWTH POLES ขอนแก่น อุดรฯ นครราชสีมา หนองคาย)  
2) เน้นกิจกรรมปลายน้ า คือเน้นการยกระดับรายได้เป็นหลัก ระบุว่ามีการต่อยอดจาก
กิจกรรมใด อย่างไร มีผลกระทบ (IMPACT) อย่างไร 
(ไม่เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพราะถือว่าได้ด าเนินการมาแล้วในเฟสแรก)

ต าบลใหม่ (ระยะ 2)
กิจกรรมพัฒนาต าบล 800,000 บาท

2.1 กรณีต าบลใหม่ 
1) ต้องท าตามกรอบ BCG SUPPLY CHAIN เป็นกิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคม โดยเลือกกิจกรรม
พัฒนาประสิทธิภาพ BCG SUPPLY CHAIN (อย่างน้อย 2 SUPPLY CHAIN ต่อต าบล) เช่ือมโยง
กับการขับเคล่ือนพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (ในจังหวัดท่ีเป็น GROWTH POLES ขอนแก่น 
อุดรฯ นครราชสีมา หนองคาย)  
2)  กิจกรรมตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยจัดท า / วิเคราะห์ / ใช้ประโยชน์ท่ีท าให้เกิด 
TCD (THAILAND COMMUNITY BIG DATA) การฟื้นฟูเศรษฐกิจ การเฝ้าระวังสถานการณ์โควิด 
และโรคระบาดใหม่ เน้น BCG

กลางน้ า ปลายน้ า ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า



เอกสารหมายเลข 3 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมหลงัโควิดด้วยยุทธศาสตร์ BCG : U2T for BCG and Regional Development (U2T) ระยะ 2

[ส าหรับกลุ่มต าบลระยะ 1 ( 30 ต าบลเดิม) ต่อ



สรุปการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดท าข้อเสนอโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (U2T) ระยะที่ 2 จาก สป.อว.

2

สรุปการประชุมการชี้แจงแนวทางการจัดท าข้อเสนอโครงการ U2T ระยะที่2
โดย สปอว. วันท่ี 31 ตุลาคม 2564

กระทรวง อว. มีนโยบายการด าเนินการตามโครงการ U2T ระยะที่ 2 โดยให้มีการ
ด าเนินการต่อเนื่องท้ังต าบลเดิม 3,000 ต าบล และต าบลใหม่ 4,435 ต าบล รวม 7,435
ต าบล ซึ่งท าให้เกิดการจ้างงานในต าบลมากกว่า 140,000 คน โดยกรอบแนวทางการ
ด าเนินการมีดังนี้ 

1.กรอบการจ้างงานระยะที่ 2 (เฟส 2)
1.1 จ านวนการจ้างต่อต าบล ก าหนดให้จ้างงาน รวมจ านวน 20 คน/ต าบล  แบ่งเป็น 
นักศึกษา จ านวน 5 คน บัณฑิตส าเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี จ านวน 10 คน และ
ประชาชน จ านวน 5 คน (มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการโดยให้ผู้จ้างงานท่ีสังกัด
ต าบลใดต าบลหนึ่ง มาช่วยงานส่วนกลางได้ตามความเหมาะสม)
1.2 การรับสมัครผู้รับจ้างงาน โดยหลักการของ อว. เน้นให้เป็นผู้รับจ้างคนใหม่ แต่หากมี
ความจ าเป็น สามารถรับผู้รับจ้างคนเดิมได้ แต่ต้องเข้าสู่กระบวนการการรับสมัครใหม่
ท้ังหมด 
1.3 ให้ยกเลิกอัตรา กพร. ท้ังในการจ้างงานในส่วนของต าบลเดิม และต าบลใหม่ 
1.4การพัฒนาทักษะส าหรับผู้รับจ้างงาน 
1) กรณีเป็นผู้รับจ้างรายเดิม (ท่ีได้รับการคัดเลือกเข้ามาใหม่ในเฟส 2 ไม่ต้องอบรม 4 
ทักษะ (Literacy) ที่เคยอบรมแล้ว แต่ต้องเพิ่มการอบรมทักษะเกี่ยวกัน BCG 
2) กรณีผู้รับจ้างรายใหม่ ต้องอบรมท้ัง 4 ทักษะ และ อบรมทักษะเกี่ยวกัน BCG 

2. กรอบการด าเนินโครงการ 
การด าเนินโครงการในพื้นท่ีด าเนินงานเดิม และพ้ืนที่ใหม่ มีดังนี้ 

2.1 กรณีต าบลเดิม 
1) ต้องท าตามกรอบ BCG SUPPLY CHAIN เป็นกิจกรรมฟ้ืนฟูเศรษฐกิจสังคม โดยเลือกกิจกรรมพัฒนา
ประสิทธิภาพ BCG SUPPLY CHAIN (อย่างน้อย 2 SUPPLY CHAIN ต่อต าบล) เชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (ในจังหวัดที่เป็น GROWTH POLES ขอนแก่น อุดรฯ นครราชสีมา หนองคาย)  
2) เน้นกิจกรรมปลายน้ า คือเน้นการยกระดับรายได้เป็นหลัก ระบุว่ามีการต่อยอดจากกิจกรรมใด อย่างไร มี
ผลกระทบ (IMPACT) อย่างไร (ไม่เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพราะถือว่าได้ด าเนินการมาแล้วในเฟสแรก)

2.1 กรณีต าบลใหม่ 
1) ต้องท าตามกรอบ BCG SUPPLY CHAIN เป็นกิจกรรมฟ้ืนฟูเศรษฐกิจสังคม โดยเลือกกิจกรรมพัฒนา
ประสิทธิภาพ BCG SUPPLY CHAIN (อย่างน้อย 2 SUPPLY CHAIN ต่อต าบล) เชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (ในจังหวัดที่เป็น GROWTH POLES ขอนแก่น อุดรฯ นครราชสีมา หนองคาย)  
2)  กิจกรรมตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยจัดท า / วิเคราะห์ / ใช้ประโยชน์ที่ท าให้เกิด TCD 
(THAILAND COMMUNITY BIG DATA) การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ การเฝ้าระวังสถานการณ์โควิด และโรคระบาดใหม่ 
เน้น BCG
3. การเขียนโครงการ

3.1 ใช้แบบฟอร์มเดิมท้ังต าบลเดิม ต าบลใหม่ ให้เขียนรายละเอียดเตรียมไว้ได้เลย
3.2 งบประมาณด าเนินการ ต าบลใหม่โดยประมาณ  800,000 บาท ต าบลเดิม 300,000 บาท 
3.3 การส่งแบบฟอร์ม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมหลังโควิดด้วยยุทธศาสตร์ BCG : 

U2T for BCG and Regional Development (ตามเอกสารแนบ) 15 พ.ย. 2564



เอกสารหมายเลข 3 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมหลงัโควิดด้วยยุทธศาสตร์ BCG : U2T for BCG and Regional Development (U2T) ระยะ 2

[ส าหรับกลุ่มต าบลระยะ 1 ( 30 ต าบลเดิม)

ก าหนดส่ง 8 พ.ย. 64

ต าบลจะต้องด าเนินการจัดท า
กิจกรรมพัฒต าบลต าบลหลัง
โควิคด้วยยุทธศาสตร์ BCG 
จ านวน 2 กิจกรรมขึน้ไป 

ประเภทกิจกรรม BCG ให้ต าบลใส่
ประเภทกิจกรรมทีด่ าเนนิการ ได้แก่
B=Bio Economy  เศรษฐกิจชีวภาพ   
C=Circular Economy เศรษฐกิจ
หมุนเวียน  G=Green Economy 

เศรษฐกิจสีเขียว

BCG Supply Chain (SC) ที่จะยกระดับ อาทิ
1. เกษตรมูลค่าสูง (พืช/สัตว์ ตามจุดเน้นในพื้นที่)
2. อาหารสุขภาพ / สมุนไพร / wellness
3.  Creative Economy (Tourism / Cultural Heritage) 
4. Circular Economy

กิจกรรมในส่วนต้นน้ าของ Supply 
Chain เช่น การพัฒนาวัตถุดิบ การ
พัฒนาแหล่งผลิต การพัฒนาแหล่ง

ให้บริการ เป็นต้น

กิจกรรมในส่วนกลางน้ าของ Supply 
Chain เช่น การพัฒนากระบวนการ
ผลิตและบริการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์

และบริการ การพัฒนามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นต้น

กิจกรรมในส่วนปลายน้ าของ 
Supply Chain เช่น การส่งเสริม
การตลาดและการขาย การขนส่ง

สินค้าและบริการ เป็นต้น

ในพื้นที่เดิมต่อยอดจาก
ระยะที่ 1 ควรมุ่งเน้นกิจกรรม
ในส่วนกลางและปลายน้ าของ 

Supply Chain



จบการน าเสนอ ขอบคุณค่ะ


