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รวมถึงการประเมินศักยภาพตำบล และการใช,งานระบบ Project Based Management แนวปฏิบัติการ
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โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ)4

 

ข,อมูลเกี่ยวกับโครงการ 
 

 
1. ความเป-นมา 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 2563 เห็นชอบให,กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรS วิจัยและ
นวัตกรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรS วิจัยและนวัตกรรมดำเนินโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู$ตำบล สร,าง
รากแก,วให,ประเทศ)  ซึ่งมีวัตถุประสงคSเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมี
มหาวิทยาลัยในพื้นที่เปOนหน$วยบูรณาการโครงการ (System Integrator) และจ,างนักศึกษา บัณฑิตจบใหม$ 
และประชาชนทั่วไป เพื่อร$วมพัฒนาพื้นที่ ฟwxนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความครอบคลุมในประเด็นต$าง ๆ ตาม
ปyญหาและความต,องการของชุมชน 

ซึ ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล,านนา ได,ร ับมอบหมายจากสำนักงานปลัดกระทรวง   
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตรS วิจัยและนวัตกรรม ในการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล 
แบบบูรณาการ  จำนวน 70 ตำบล ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม$ เชียงราย แพร$ แม$ฮ$องสอน กำแพงเพชร ตาก น$าน 
พิษณุโลก ลำปาง ลำพูน และสุโขทัย 

 
2. วัตถุประสงค7 

1) เพื ่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมหาวิทยาลัย เปOน System 

Integrator 
2) เพ่ือให,เกิดการจัดทำข,อมูลขนาดใหญ$ของชุมชน (Community Big Data) 
3) เพ่ือให,เกิดการจ,างงานประชาชนท่ัวไป บัณฑิตจบใหม$ และนักศึกษา ให,มีงานทำและฟwxนฟูเศรษฐกิจ 

ชุมชน 
4) เพ่ือให,เกิดการพัฒนาตามปyญหาและความต,องการของชุมชน  
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Integrator 
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แนวทางการบริหารโครงการ 

1. การจ#างงาน 20 อัตราตMอตำบล 

 

การจ#างงาน อัตราตMอตำบล 

1. การวิเคราะหSข,อมูล (Data Analytics) จากข,อมูลท่ีได,จากการ จัดเก็บ
ข,อมูลของ โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการของ กระทรวงมหาดไทย)  

- นักศึกษา 2 อัตรา 
- บัณฑิตจบใหม$ 1 อัตรา  

2. การเฝPาระวัง ประสานงานและ ติดตามข,อมูลสถานการณSการระบาด 
ของ COVID-19 และโรคระบาดใหม$ (ร$วมกับ ศบค.)  

- บัณฑิตจบใหม$ 1 อัตรา    
- ประชาชน 2 อัตรา 

3. การจัดทำข,อมูลราชการในพ้ืนท่ีเปOนข,อมูลอิเล็กทรอนิกสS(Digitalizing 
GovernmentData) (ร$วมกับสำนักงาน ก.พ.ร.)  

-บัณฑิตจบใหม$ 2อัตรา  

4) การพัฒนาสัมมาชีพและสร,าง อาชีพใหม$ (การยกระดับสินค,า OTOP/
อาชีพอ่ืน ๆ) การสร,างและ พัฒนา Creative Economy (การ ยกระดับ
การท$องเท่ียว) การนา องคS ความรู,ไปช$วยบริการชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีด,านต$าง ๆ) และการ ส$งเสริมด,านส่ิงแวดล,อม /Circular 
Economy (การเพ่ิมรายได, หมุนเวียนให,แก$ชุมชน) ให,แก$ชุมชน ตาม
รูปแบบกิจกรรมท่ีจะเข,าไป ดาเนินการในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ  

- นักศึกษา 2 อัตรา 
- บัณฑิตจบใหม$ 2 อัตรา       
- ประชาชน 1 อัตรา  

 

5. การพัฒนาทักษะอาชีพใหม$ จากความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ความหลากหลายทาง วัฒนธรรมของชุมชน  

- นักศึกษา 1 อัตรา 
- บัณฑิตจบใหม$ 2 อัตรา        
- ประชาชน 1 อัตรา 

6. การถ$ายทอดองคSความรู, เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปyญญาท,องถ่ิน 
เพ่ือการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

- บัณฑิตจบใหม$ 2 อัตรา        
-ประชาชน1อัตรา  

 
คุณสมบัติเบ้ืองต#น 

1. นักศึกษา อัตรา 5,000 บาท/เดือน  
เปOนนักศึกษาหรือผู,ท่ีอยู$ระหว$างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จากสถาบันการศึกษาต$าง ๆ และ

มีความรู,ความสามารถท่ีตรงต$อภารกิจในการปฏิบัติงาน 
2. บัณฑิตจบใหม$ อัตรา 15,000 บาท/เดือน 
เปOนบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาไม$เกิน 3 ปí และมีความรู, ความสามารถท่ีตรงต$อภารกิจในการปฏิบัติงาน 
3. ประชาชน อัตรา 9,000 บาท/เดือน 
เปOนประชาชนท่ีอยู$ในพ้ืนท่ี หรือพ้ืนท่ีใกล,เคียง ท่ีว$างงาน และไม$ได,ค$าตอบแทน ค$าจ,าง จากหน$วยงานอ่ืน 

ของภาครัฐและภาคเอกชน และไม$ได,รับความช$วยเหลือในการจ,างงานท่ีภาครัฐท่ีให,การช$วยเหลืออยู$ 
 



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ)6

 
2. การดำเนินโครงการ/กิจกรรม   

ประเภทกิจกรรมท่ีจะเข,าไปดำเนินการในพ้ืนท่ี (800,000 บาท ต$อตำบล) ให,ดำเนินการในรูปแบบการ 
บริการวิชาการ 

1. การพัฒนาสัมมาชีพและสร,างอาชีพใหม$ (การยกระดับสินค,า OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ) 
2. การสร,างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท$องเท่ียว) 
3. การนำองคSความรู,ไปช$วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด,านต$าง ๆ) 
4. การส$งเสริมด,านส่ิงแวดล,อม/Circular Economy (การเพ่ิมรายได,หมุนเวียนให,แก$ชุมชน) 
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2. การดำเนินโครงการ/กิจกรรม   

ประเภทกิจกรรมท่ีจะเข,าไปดำเนินการในพ้ืนท่ี (800,000 บาท ต$อตำบล) ให,ดำเนินการในรูปแบบการ 
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1. การพัฒนาสัมมาชีพและสร,างอาชีพใหม$ (การยกระดับสินค,า OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ) 
2. การสร,างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท$องเท่ียว) 
3. การนำองคSความรู,ไปช$วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด,านต$าง ๆ) 
4. การส$งเสริมด,านส่ิงแวดล,อม/Circular Economy (การเพ่ิมรายได,หมุนเวียนให,แก$ชุมชน) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การดำเนินโครงการ การจ.างงาน 

 

ข้ันตอน ผู#รับจ#าง หัวหน#าโครงการ งานพัสดุ/ 

งานการเงิน/ 

กองคลัง 

สMวนกลาง

มหาวิทยาลัย 

สป.อว. 

การจ#างงาน ส$งเอกสาร 
รายงานตัว 
-ใบเสนอราคา 
-เอกสารแนบ  
จำนวน 2 ชุด 
ตามประกาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงนามเอกสาร 
สัญญาจ,าง 
พร,อมติด 
อากรแสตมปî 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบ
เอกสารรายงานตัว 
ชุดท่ี 1  
ใช,ประกอบ
เอกสารการขอ
อนุมัติจ,างงาน 
พร,อมขอบเขตจ,าง
งาน (TOR)  
ชุดท่ี 2  
เก็บเปOนหลักฐาน
เก็บไว,ท่ีหัวหน,า
โครงการ  
เพ่ือกรอกข,อมูล 
ส$งให,ส$วนกลาง 
-แบบติดตามการ
จ,างงาน 

ทำเอกสาร
สัญญาจ,างงาน 

รวบรวมส$ง
ข,อมูล 
แบบติดตาม 
การจ,างงาน 
เพ่ือส$ง สป.อว 
  

รับข,อมูล 
แบบติดตาม
การจ,างงาน 
จาก
มหาวิทยาลัย
เพ่ือนำส$ง
กระทรวง
แรงงาน 
 



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ)8

ข้ันตอน ผู#รับจ#าง หัวหน#าโครงการ งานพัสดุ/ 

งานการเงิน/ 

กองคลัง 

สMวนกลาง

มหาวิทยาลัย 

สป.อว. 

การตรวจ 

รับงาน 

ส$งใบส$งมอบ
งาน (ราย
เดือน)  
-ใบส$งมอบงาน 
-เอกสารผลงาน
ตามขอบเขต
จ,างงาน (TOR) 
(แผนงาน
ประจำเดือน, 
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานราย
เดือน) 

ตรวจรับงานจ,าง 
-ลงนามเอกสาร
ตรวจรับงานจ,าง
และรับมอบงาน 
เพ่ือส$งเร่ืองให,งาน
พัสดุทำเร่ือง
เบิกจ$ายงวดงาน 
 
 
 
 
 
 
-ประเมินผล 
ตามแบบ
ประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 
ผู,รับจ,าง 
ส$งให,ส$วนกลาง 
 

ตรวจสอบ 
การส$งงวดงาน 
ทำเร่ือง
เบิกจ$ายงวด
ให,กับผู,รับจ,าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวบรวมและส$ง 
แบบ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานผู,รับ
จ,าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับข,อมูล 
ประเมินผล
การ
ปฏิบัติงาน
ผู,รับจ,าง 

การจMาย

คMาจ#าง 

รับค$าจ,าง
ประจำงวด 
เข,าบัญชี
ธนาคาร 
 
 
 
 
 

 โอนเงินค$าจ,าง 
เข,าบัญชีผู,
รับจ,าง 

 โอนเงินค$าจ,าง 
ให,
มหาวิทยาลัย
เปOนรายเดือน 



คู่่�มืือ หััวหัน้้าโคู่รงการ

โคู่รงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคู่มืรายตำำาบลแบบบ่รณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ) 9

ข้ันตอน ผู#รับจ#าง หัวหน#าโครงการ งานพัสดุ/ 

งานการเงิน/ 

กองคลัง 

สMวนกลาง

มหาวิทยาลัย 

สป.อว. 

การตรวจ 

รับงาน 

ส$งใบส$งมอบ
งาน (ราย
เดือน)  
-ใบส$งมอบงาน 
-เอกสารผลงาน
ตามขอบเขต
จ,างงาน (TOR) 
(แผนงาน
ประจำเดือน, 
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานราย
เดือน) 

ตรวจรับงานจ,าง 
-ลงนามเอกสาร
ตรวจรับงานจ,าง
และรับมอบงาน 
เพ่ือส$งเร่ืองให,งาน
พัสดุทำเร่ือง
เบิกจ$ายงวดงาน 
 
 
 
 
 
 
-ประเมินผล 
ตามแบบ
ประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 
ผู,รับจ,าง 
ส$งให,ส$วนกลาง 
 

ตรวจสอบ 
การส$งงวดงาน 
ทำเร่ือง
เบิกจ$ายงวด
ให,กับผู,รับจ,าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวบรวมและส$ง 
แบบ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานผู,รับ
จ,าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับข,อมูล 
ประเมินผล
การ
ปฏิบัติงาน
ผู,รับจ,าง 

การจMาย

คMาจ#าง 

รับค$าจ,าง
ประจำงวด 
เข,าบัญชี
ธนาคาร 
 
 
 
 
 

 โอนเงินค$าจ,าง 
เข,าบัญชีผู,
รับจ,าง 

 โอนเงินค$าจ,าง 
ให,
มหาวิทยาลัย
เปOนรายเดือน 

ข้ันตอน ผู#รับจ#าง หัวหน#าโครงการ งานพัสดุ/ 

งานการเงิน/ 

กองคลัง 

สMวนกลาง

มหาวิทยาลัย 

สป.อว. 

กรณี ลาออก

จากงานหรือ

ยกเลิก

สัญญา 

ทำหนังสือแจ,ง
หัวหน,า
โครงการ
ล$วงหน,า 30 
วัน 

รับรองการยืนยัน 
การออกงาน 
 
 
 
 
รับสมัครและส$ง
ข,อมูล 
รายช่ือผู,รับจ,าง 
ทดแทนตำแหน$ง
งานว$าง 
 

ทำการยกเลิก
สัญญาจ,าง 

ประกาศ 
รับสมัคร
ทดแทน
ตำแหน$งว$าง 
 
 
แจ,ง
เปล่ียนแปลง
รายช่ือผู,รับจ,าง 

 
 
 
 
 
 
รับข,อมูล
เปล่ียนแปลง
รายช่ือผู,
รับจ,าง 

การออก

หนังสือ

รับรอง 

แจ,งขอรับ
หนังสือรับรอง
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
ได,หนังสือ
รับรองการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 

แจ,งรายช่ือ 
ผู,รับจ,างท่ีต,องการ
หนังสือรับรอง 
(ปฏิบัติงานและ
ผ$านการประเมิน
อย$างน,อย 6 
เดือน) 

 ออกหนังสือ
รับรอง 
การปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัย 

 



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ)10

ข้ันตอน ผู#รับจ#าง หัวหน#าโครงการ งานพัสดุ/ 

งานการเงิน/ 

กองคลัง 

สMวนกลาง

มหาวิทยาลัย 

สป.อว. 

การฝ]กอบรม 

(Training) 

 
 
 
 
เข,ารับการ
ฝñกอบรม 
ทักษะ  
4 Modules 
(Digital, 
English, 
Financial, 
Social) ผ$าน
ระบบออนไลนS 
 
รายงานผล 
การเข,า
ฝñกอบรมใน
แบบฟอรSม
รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
 

-ส$งแบบรายช่ือ 
ผู,เข,าฝñกอบรม
พร,อม E-mail  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับรายงาน 
ผลการเข,า
ฝñกอบรม ตาม
แบบฟอรSมรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน 
 

 รวบรวม 
แบบรายช่ือ 
ผู,เข,าฝñกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวบรวม 
รายงานผลการ
เข,าฝñกอบรม
ตามแบบฟอรSม
รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
 

-รับแบบ
รายช่ือผู,เข,า
ฝñกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-รับรายงาน
ผลการเข,า
ฝñกอบรมใน
แบบฟอรSม
รายงานผล
การ
ปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



คู่่�มืือ หััวหัน้้าโคู่รงการ

โคู่รงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคู่มืรายตำำาบลแบบบ่รณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ) 11

ข้ันตอน ผู#รับจ#าง หัวหน#าโครงการ งานพัสดุ/ 

งานการเงิน/ 

กองคลัง 

สMวนกลาง

มหาวิทยาลัย 

สป.อว. 

การฝ]กอบรม 

(Training) 

 
 
 
 
เข,ารับการ
ฝñกอบรม 
ทักษะ  
4 Modules 
(Digital, 
English, 
Financial, 
Social) ผ$าน
ระบบออนไลนS 
 
รายงานผล 
การเข,า
ฝñกอบรมใน
แบบฟอรSม
รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
 

-ส$งแบบรายช่ือ 
ผู,เข,าฝñกอบรม
พร,อม E-mail  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับรายงาน 
ผลการเข,า
ฝñกอบรม ตาม
แบบฟอรSมรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน 
 

 รวบรวม 
แบบรายช่ือ 
ผู,เข,าฝñกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวบรวม 
รายงานผลการ
เข,าฝñกอบรม
ตามแบบฟอรSม
รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
 

-รับแบบ
รายช่ือผู,เข,า
ฝñกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-รับรายงาน
ผลการเข,า
ฝñกอบรมใน
แบบฟอรSม
รายงานผล
การ
ปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

 

ข้ันตอน หัวหน#าโครงการ หนMวยงาน 

ต#นสังกัด 

งานพัสดุ 

/งานการเงิน 

/กองคลัง 

สMวนกลาง

มหาวิทยาลัย 

สป.อว. 

การจัดทำ

ข#อเสนอ

โครงการ 

จัดทำและส$ง
ข,อเสนอ
โครงการ ง.9 

   รวบรวมและ
ตรวจสอบ
ข,อมูลข,อเสนอ
โครงการ ง.9 
เพ่ือเสนอขอ
อนุมัติจาก
มหาวิทยาลัย 
 

  
 

การ

ดำเนินงาน

ตาม

โครงการ/

กิจกรรม 

1.การเดินทาง

ไปราชการ 

ทำบันทึก 
ขออนุมัติ
เดินทางไป
ราชการ 
กMอนการ

เดินทาง (การ
เบิกจ$ายตามแนว
การเบิกจ$าย
งบประมาณ
โครงการฯ)  
พร,อมแนบ
สำเนาโครงการท่ี
ได,รับการอนุมัติฯ 
 
 
 
 

 
 
ดำเนินงาน 
ตาม
กระบวนการ
ของหน$วยงาน
เพ่ือเสนอขอ
อนุมัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ)12

ข้ันตอน หัวหน#าโครงการ หนMวยงาน 

ต#นสังกัด 

งานพัสดุ 

/งานการเงิน 

/กองคลัง 

สMวนกลาง

มหาวิทยาลัย 

สป.อว. 

การ

ดำเนินงาน

ตาม

โครงการ/

กิจกรรม 

 

2.การจัดประชุม 

/ฝ]กอบรม /

ถMายทอดความรู#

ฯ 

ทำบันทึก 
ขออนุมัติจัด
ประชุม/
ฝñกอบรม/
ถ$ายทอดความรู,
ฯ พร,อมแนบ
กำหนดการ และ
สำเนาโครงการท่ี
ได,รับการอนุมัติฯ 
หมายเหตุ 

-การเบิกจ$าย
ค$าตอบแทน
วิทยากร  
1.หนังสือเชิญ  
2.ประวัติ
วิทยากร 
3.แบบตอบรับ 
-การเบิกจ$าย
ค$าอาหารว$าง
และเคร่ืองด่ืม/
อาหาร 
1.ใบลงทะเบียน
ผู,เข,าร$วม
กิจกรรมตาม
จำนวนท่ีกำหนด
ไว,  

 
 
 
 
ดำเนินงาน 
ตาม
กระบวนการ
ของหน$วยงาน
เพ่ือเสนอขอ
อนุมัติ 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



คู่่�มืือ หััวหัน้้าโคู่รงการ

โคู่รงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคู่มืรายตำำาบลแบบบ่รณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ) 13

ข้ันตอน หัวหน#าโครงการ หนMวยงาน 

ต#นสังกัด 

งานพัสดุ 

/งานการเงิน 

/กองคลัง 

สMวนกลาง

มหาวิทยาลัย 

สป.อว. 

การ

ดำเนินงาน

ตาม

โครงการ/

กิจกรรม 

 

2.การจัดประชุม 

/ฝ]กอบรม /

ถMายทอดความรู#

ฯ 

ทำบันทึก 
ขออนุมัติจัด
ประชุม/
ฝñกอบรม/
ถ$ายทอดความรู,
ฯ พร,อมแนบ
กำหนดการ และ
สำเนาโครงการท่ี
ได,รับการอนุมัติฯ 
หมายเหตุ 

-การเบิกจ$าย
ค$าตอบแทน
วิทยากร  
1.หนังสือเชิญ  
2.ประวัติ
วิทยากร 
3.แบบตอบรับ 
-การเบิกจ$าย
ค$าอาหารว$าง
และเคร่ืองด่ืม/
อาหาร 
1.ใบลงทะเบียน
ผู,เข,าร$วม
กิจกรรมตาม
จำนวนท่ีกำหนด
ไว,  

 
 
 
 
ดำเนินงาน 
ตาม
กระบวนการ
ของหน$วยงาน
เพ่ือเสนอขอ
อนุมัติ 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

ข้ันตอน หัวหน#าโครงการ หนMวยงาน 

ต#นสังกัด 
งานพัสดุ 

/งานการเงิน 

/กองคลัง 

สMวนกลาง

มหาวิทยาลัย 
สป.อว. 

 3.การจัดซ้ือจัด

จ#างพัสดุ 

เตรียมเอกสาร 
ใบเสนอราคา
วัสดุ/จ,างเหมา 
และรายละเอียด
การจ,าง (TOR)  
พร,อมสำเนา
โครงการท่ีได,รับ
อนุมัติ  
 
รับของและตรวจ
รับงานจัดซ้ือ/จัด
จ,าง  
ตามใบส$งของ 
และจัดส$งให,
พัสดุดำเนินการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทำเร่ือง 
ขอจัดซ้ือจัดซ้ือ
จัดจ,าง  
ตาม
กระบวนการ
เอกสาร และ
จัดส$งงานพัสดุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดำเนินการ 
ออกใบส่ังซ้ือ/
ส่ังจ,าง 
 
 
 
 
 
ตรวจสอบ 
การตรวจรับ
งานจัดซ้ือ/จัด
จ,าง ทำเร่ืองขอ
เบิกจ$ายเงิน 
 
 
 
 
 

  



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ)14

ข้ันตอน หัวหน#าโครงการ หนMวยงาน 

ต#นสังกัด 
งานพัสดุ 

/งานการเงิน 

/กองคลัง 

สMวนกลาง

มหาวิทยาลัย 
สป.อว. 

การยืมเงิน

และเบิก

จMายเงิน 

กรณียืมเงิน  
บันทึกขอยืมเงิน
ตามแบบฟอรSม
สัญญายืมเงิน
พร,อมเอกสาร 
ต,นเร่ือง  
 
 
 
 
กรณีเบิก

จMายเงินทดรอง

จMาย  

1.การเดินทาง

ไปราชการ  

บันทึกตาม
แบบฟอรSม
รายงานการ
เดินทางไป
ราชการ  
พร,อมหลักฐาน
การจ$าย           
(การเบิกจ$ายตาม
แนวการเบิกจ$าย
งบประมาณ
โครงการฯ) และ
ต,นเร่ืองเดินทาง
ไปราชการ  
 

 
ดำเนินงาน 
ตาม
กระบวนการ
ของหน$วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดำเนินงาน 
ตาม
กระบวนการ
ของหน$วยงาน 

 
รับเอกสาร
ตรวจสอบ
ความถูกต,อง  
สัญญายืมเงิน
และต,นเร่ือง 
 
โอนเงิน 
เข,าบัญชีผู,ยืม
เงินฯ 
 
 
 
 
-ตรวจสอบ
ความถูกต,อง
ของเอกสาร
เบิกจ$ายการ
เดินทางฯ/การ
จัดประชุมฯ 
 
-โอนเงินเข,า
บัญชีผู,ทดรอง
จ$ายฯ 
 
 
 

  



คู่่�มืือ หััวหัน้้าโคู่รงการ

โคู่รงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคู่มืรายตำำาบลแบบบ่รณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ) 15

ข้ันตอน หัวหน#าโครงการ หนMวยงาน 

ต#นสังกัด 
งานพัสดุ 

/งานการเงิน 

/กองคลัง 

สMวนกลาง

มหาวิทยาลัย 
สป.อว. 

การยืมเงิน

และเบิก

จMายเงิน 

กรณียืมเงิน  
บันทึกขอยืมเงิน
ตามแบบฟอรSม
สัญญายืมเงิน
พร,อมเอกสาร 
ต,นเร่ือง  
 
 
 
 
กรณีเบิก

จMายเงินทดรอง

จMาย  

1.การเดินทาง

ไปราชการ  

บันทึกตาม
แบบฟอรSม
รายงานการ
เดินทางไป
ราชการ  
พร,อมหลักฐาน
การจ$าย           
(การเบิกจ$ายตาม
แนวการเบิกจ$าย
งบประมาณ
โครงการฯ) และ
ต,นเร่ืองเดินทาง
ไปราชการ  
 

 
ดำเนินงาน 
ตาม
กระบวนการ
ของหน$วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดำเนินงาน 
ตาม
กระบวนการ
ของหน$วยงาน 

 
รับเอกสาร
ตรวจสอบ
ความถูกต,อง  
สัญญายืมเงิน
และต,นเร่ือง 
 
โอนเงิน 
เข,าบัญชีผู,ยืม
เงินฯ 
 
 
 
 
-ตรวจสอบ
ความถูกต,อง
ของเอกสาร
เบิกจ$ายการ
เดินทางฯ/การ
จัดประชุมฯ 
 
-โอนเงินเข,า
บัญชีผู,ทดรอง
จ$ายฯ 
 
 
 

  

ข้ันตอน หัวหน#าโครงการ หนMวยงาน 

ต#นสังกัด 
งานพัสดุ 

/งานการเงิน 

/กองคลัง 

สMวนกลาง

มหาวิทยาลัย 
สป.อว. 

การยืมเงิน

และเบิก

จMายเงิน  

2.การจัด

ประชุม/

ฝ]กอบรม/การ

ถMายทอดองค7

ความรู#ฯ  
บันทึกสรุป
รายงาน
ค$าใช,จ$ายพร,อม
แนบหลักฐาน 
(การเบิกจ$ายตาม
แนวการเบิกจ$าย
งบประมาณ
โครงการฯ) และ
ต,นเร่ืองการจัด
กิจกรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดำเนินงาน 
ตาม
กระบวนการ
ของหน$วยงาน  

 

 

 

 

-ตรวจสอบ
ความถูกต,อง
ของเอกสาร
เบิกจ$ายการ
เดินทางฯ/การ
จัดประชุมฯ 
 
-โอนเงินเข,า
บัญชีผู,ทดรอง
จ$ายฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

    



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ)16

ข้ันตอน หัวหน#าโครงการ หนMวยงาน 

ต#นสังกัด 
งานพัสดุ 

/งานการเงิน 

/กองคลัง 

สMวนกลาง

มหาวิทยาลัย 
สป.อว. 

การรายงาน

ผลการ

ดำเนินงาน 

 

ภายในวันท่ี 

1 ก.พ.64 

 

 

  
 
 
 
จัดทำและส$ง
แผนการใช,จ$าย
งบประมาณ 
ตามแบบฟอรSม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
นำเข,าข,อมูล
แผนการใช,จ$าย
งบประมาณใน
ระบบ PBM 
 

 
 
 
 
รับทราบข,อมูล
แผนการใช,จ$าย
งบประมาณใน
ระบบ PBM 
 

เดือนท่ี 1  

ภายในวันท่ี 

20 ก.พ.64 

 

 

 

 

 

 

-รายงานผลการ
ประเมิน
ศักยภาพตำบล 
ตามตัวช้ีวัดการ
ประเมินภาพรวม
ตำบล (14 
ตัวช้ีวัด 16 
เปPาหมาย)  

 
 
 

 -รวบรวมและ
จัดส$งรายงาน
ผลการประเมิน
ศักยภาพตำบล 
(14 ตัวช้ีวัด 16 
เปPาหมาย) ผ$าน
ระบบ PBM 
 
 

-รับทราบ
รายงานผลการ
ประเมิน
ศักยภาพตำบล 
(14 ตัวช้ีวัด 16 
เปPาหมาย) ผ$าน
ระบบ PBM 

 ภายใน 

วันท่ี 25  

ของทุกเดือน 

 

 

 

 

 

 

-จัดทำรายงาน
ผลการใช,จ$าย
งบประมาณราย
เดือน (การจ,าง
งาน, กิจกรรม) 
 
 
 
 

  -รวบรวมและ
จัดส$งรายงาน
ผลการใช,จ$าย
งบประมาณ
รายเดือน (การ
จ,างงาน, กิจ
กรรม,บริหาร
โครงการ) 
 
 
 
 

 รับรายงานผล
การใช,จ$าย
งบประมาณ
รายเดือน (การ
จ,างงาน, กิจ
กรรม,บริหาร
โครงการ) 
 
 



คู่่�มืือ หััวหัน้้าโคู่รงการ

โคู่รงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคู่มืรายตำำาบลแบบบ่รณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ) 17

ข้ันตอน หัวหน#าโครงการ หนMวยงาน 

ต#นสังกัด 
งานพัสดุ 

/งานการเงิน 

/กองคลัง 

สMวนกลาง

มหาวิทยาลัย 
สป.อว. 

การรายงาน

ผลการ

ดำเนินงาน 

 

ภายในวันท่ี 

1 ก.พ.64 

 

 

  
 
 
 
จัดทำและส$ง
แผนการใช,จ$าย
งบประมาณ 
ตามแบบฟอรSม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
นำเข,าข,อมูล
แผนการใช,จ$าย
งบประมาณใน
ระบบ PBM 
 

 
 
 
 
รับทราบข,อมูล
แผนการใช,จ$าย
งบประมาณใน
ระบบ PBM 
 

เดือนท่ี 1  

ภายในวันท่ี 

20 ก.พ.64 

 

 

 

 

 

 

-รายงานผลการ
ประเมิน
ศักยภาพตำบล 
ตามตัวช้ีวัดการ
ประเมินภาพรวม
ตำบล (14 
ตัวช้ีวัด 16 
เปPาหมาย)  

 
 
 

 -รวบรวมและ
จัดส$งรายงาน
ผลการประเมิน
ศักยภาพตำบล 
(14 ตัวช้ีวัด 16 
เปPาหมาย) ผ$าน
ระบบ PBM 
 
 

-รับทราบ
รายงานผลการ
ประเมิน
ศักยภาพตำบล 
(14 ตัวช้ีวัด 16 
เปPาหมาย) ผ$าน
ระบบ PBM 

 ภายใน 

วันท่ี 25  

ของทุกเดือน 

 

 

 

 

 

 

-จัดทำรายงาน
ผลการใช,จ$าย
งบประมาณราย
เดือน (การจ,าง
งาน, กิจกรรม) 
 
 
 
 

  -รวบรวมและ
จัดส$งรายงาน
ผลการใช,จ$าย
งบประมาณ
รายเดือน (การ
จ,างงาน, กิจ
กรรม,บริหาร
โครงการ) 
 
 
 
 

 รับรายงานผล
การใช,จ$าย
งบประมาณ
รายเดือน (การ
จ,างงาน, กิจ
กรรม,บริหาร
โครงการ) 
 
 

ข้ันตอน หัวหน#าโครงการ หนMวยงาน 

ต#นสังกัด 
งานพัสดุ 

/งานการเงิน 

/กองคลัง 

สMวนกลาง

มหาวิทยาลัย 
สป.อว. 

เดือนท่ี 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับการตรวจ
ติดตาม
ประเมินผล 
การดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 
 
 
 
 
 
 
จัดทำและส$ง
ข,อมูลหลักสูตร  
การถ$ายทอดองคS
ความรู,จาก
โครงการ 
(ตามแบบฟอรSม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ติดตาม 
ประเมินผลและ
รายงานผล 
การดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 
ผ$านระบบ 
PBM 
 
 
 
 
รวบรวมและ
จัดทำเล$ม
หลักสูตร 
การถ$ายทอด
องคSความรู,จาก
โครงการ 
 

พิจารณาผล
การดำเนินงาน  
ตาม MOU  
รอบ 6 เดือน   
 
 
โอนเงิน
งบประมาณ 
งวดท่ี 2 ใน
เดือนท่ี 7 
 
รับข,อมูล
หลักสูตร 
การถ$ายทอด
องคSความรู,จาก
โครงการ 
 
 



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ)18

ข้ันตอน หัวหน#าโครงการ หนMวยงาน 

ต#นสังกัด 
งานพัสดุ 

/งานการเงิน 

/กองคลัง 

สMวนกลาง

มหาวิทยาลัย 
สป.อว. 

เดือนท่ี 10 

 

 

 

 

 

จัดทำและส$ง
เน้ือหาการถอด
บทเรียน 
ของโครงการ 
(ตามแบบฟอรSม) 
 

  รวบรวมและ
จัดทำหนังสือ
ถอดบทเรียน
ของโครงการ 
 
 

รับข,อมูล
หนังสือถอด
บทเรียน 
ของโครงการ 
 
 

เดือนท่ี 11 จัดทำรูปเล$ม
รายงานสรุปผล
การดำเนินงาน
โครงการตาม
ตัวช้ีวัดการ
ประเมินภาพรวม
ตำบล (14 
ตัวช้ีวัด 16 
เปPาหมาย) และ
ผลกระทบในแต$
ละมิติ 
พร,อมวีดิทัศนS
สรุปผลภาพรวม
โครงการ 

  รวบรวมและ
จัดส$งรายงาน
สรุปผลการ
ดำเนินงาน
โครงการตาม
ตัวช้ีวัดการ
ประเมิน
ภาพรวมตำบล 
(14 ตัวช้ีวัด 16 
เปPาหมาย) และ
ผลกระทบใน
แต$ละมิติ ตาม 
MOU ผ$าน
ระบบ PBM 
พร,อมวีดิทัศนS
สรุปผล
ภาพรวม
โครงการ 

รับรายงาน
สรุปผลการ
ดำเนินงาน
โครงการตาม
ตัวช้ีวัดการ
ประเมิน
ภาพรวมตำบล 
(14 ตัวช้ีวัด 16 
เปPาหมาย) และ
ผลกระทบใน
แต$ละมิติ ตาม 
MOU ผ$าน
ระบบ PBM 
พร,อมวีดิทัศนS
สรุปผล
ภาพรวม
โครงการ 
และแจ,งปöด
โครงการ 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

การประเมินศักยภาพตำบล   
การใช,งานระบบ Project Based Management 
แนวปฏิบัติการเบิกจ$ายเงินงบประมาณ 
ข,อมูลและแบบฟอรSมท่ีเก่ียวข,องกับโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่่�มืือ หััวหัน้้าโคู่รงการ

โคู่รงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคู่มืรายตำำาบลแบบบ่รณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ) 19

ข้ันตอน หัวหน#าโครงการ หนMวยงาน 

ต#นสังกัด 
งานพัสดุ 

/งานการเงิน 

/กองคลัง 

สMวนกลาง

มหาวิทยาลัย 
สป.อว. 

เดือนท่ี 10 

 

 

 

 

 

จัดทำและส$ง
เน้ือหาการถอด
บทเรียน 
ของโครงการ 
(ตามแบบฟอรSม) 
 

  รวบรวมและ
จัดทำหนังสือ
ถอดบทเรียน
ของโครงการ 
 
 

รับข,อมูล
หนังสือถอด
บทเรียน 
ของโครงการ 
 
 

เดือนท่ี 11 จัดทำรูปเล$ม
รายงานสรุปผล
การดำเนินงาน
โครงการตาม
ตัวช้ีวัดการ
ประเมินภาพรวม
ตำบล (14 
ตัวช้ีวัด 16 
เปPาหมาย) และ
ผลกระทบในแต$
ละมิติ 
พร,อมวีดิทัศนS
สรุปผลภาพรวม
โครงการ 

  รวบรวมและ
จัดส$งรายงาน
สรุปผลการ
ดำเนินงาน
โครงการตาม
ตัวช้ีวัดการ
ประเมิน
ภาพรวมตำบล 
(14 ตัวช้ีวัด 16 
เปPาหมาย) และ
ผลกระทบใน
แต$ละมิติ ตาม 
MOU ผ$าน
ระบบ PBM 
พร,อมวีดิทัศนS
สรุปผล
ภาพรวม
โครงการ 

รับรายงาน
สรุปผลการ
ดำเนินงาน
โครงการตาม
ตัวช้ีวัดการ
ประเมิน
ภาพรวมตำบล 
(14 ตัวช้ีวัด 16 
เปPาหมาย) และ
ผลกระทบใน
แต$ละมิติ ตาม 
MOU ผ$าน
ระบบ PBM 
พร,อมวีดิทัศนS
สรุปผล
ภาพรวม
โครงการ 
และแจ,งปöด
โครงการ 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

การประเมินศักยภาพตำบล   
การใช,งานระบบ Project Based Management 
แนวปฏิบัติการเบิกจ$ายเงินงบประมาณ 
ข,อมูลและแบบฟอรSมท่ีเก่ียวข,องกับโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภ�คำผนำวก



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ)20
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�พื ่������า��ท�าลั��า�าร��ับ��ลื ่�นป��บัต�การร���กับ�ง��กร�ลัก�นตำบลไ��ตา�

�ัต��ประ�ง����ง��รงการ�กระ�ับ��ร��ก���ละ�ัง��รา�ตำบล�บบบ�ร�าการ �1 ตำบล 1 ��า��ท�าลั�� 

�ละ�ก��ประ���น�ที่การ�ร�างการ�ปลี่�น�ปลง���กับการ�ก�ป���า��า��าก�น�นตำบลไ�����าง�ป�นร�ป�รร� 

�ป�นการระ��พลัง��ง�น���ที่�ี�ัก��าพ 2 �น��� �ื� ตำบล �ละ��า��ท�าลั� ����ีการกำ�น��ป�า��า�

การทำงานร����ื�กันที่�ั���น ��งไ���ั�ทำ�น�ทางการ�ำ�น�นการน้ี��้น ประก�บ�����น้ื��า 4 ���น �ื�  

���นที่ 1 การประ���น�ัก��าพตำบล  

���นที่ 2 การ��ก�บบการ�ำ�น�นการ�พื่��ก�ป���า��า��าก�นตา��ลัก�ป�า��า�ตำบล�น

การ��า �นะ��า��าก�น ��ง�า�ตรา�าร�� นพ�ประ��� �ะ�ี ที่กำ�น��ป�า��า�ไ�� 16 ประการ 

���นที่ 3 การประ���น��รงการ�กระ�ับ��ร��ก���ละ�ัง��รา�ตำบล�บบบ�ร�าการ�ละ

ตั��้ี�ั� 

���นที่ 4 การพัฒนากลไกการทำงานร����ื�กันระ���างตำบล�ละ��า��ท�าลั�  

 
1� ���������������������  

�ี�ง��ประก�บ��งการประ���น 2 ��� �ื� การประ���นประ��ท���าพ�ละ�ัก��าพการบร��าร

�ั�การที่�ี �ละการประ���นประ��ท���าพ�ละ�ัก��าพ��ง��รงการพัฒนาตำบล ��� 

ชุดที่ 1 ���������������ท��������������������������ด���ที่ดี  
����การนำ��ง�ง��กร�ลัก�นพื ้นที ่ ไ���ก� �ง��กรปก�ร�ง���นท��ง�� ่น ร���กับท��งที่ 

�น���งานรั��นพ้ืนที่ �ละ�ง��กร�า�ประ�า�น ���การประ���น ���างน��� 6 �ง��ประก�บ �ื�  

(1) �ี�����ลพื้น�าน�ร�บ�ล��ท�ก��านที่�กี่��กับ����าพ�ี��ตประ�า�น�นพื้นที่ ���น �����ล

��าน��รง�ร�างทางประ�ากรร��ทั้งระ�ับการ��ก�า�ละทัก�ะ�า�ีพ �����ล��านรา�ไ���ละ��ร��ก��ร��ทั้ง

�า�ีพ��ง�น�นตำบล �����ลทรัพ�ากร�ละ��่ง���ล���ร��ทั้งการ�ั�การ��งตำบล �����ลท�น�น������งตำบล 

��น�ี �น�ก�ง �น�ำ�ั�� �����ล��าพป���า��งตำบล การ�ื่��าร การ�ี���นร��� �ป�นต�น  

(2) �า�าร���������ล�นการ����ราะ��ประ�ากรกล����ป�า��า���งป���า��า��าก�น �รื� 

��า��ากลำบาก ���น �รั��รื�น�าก�น �รั��รื�น��ี่�งต����า��าก�น �รั��รื�นที่�ีประ�ากรกล����ปราะบาง 

�รื�ป���ั���ต���ง��า��าก�น ตล���น�รั��รื�นที่�า��ีป���า�าก�ก���ั�พ�บัต��รื��ร�ระบา� �ป�นต�น  

(3) �ี�����ลป��บัต�การที่ไ���ล�ี��ง���ป��บัต�การ�ลัก�นพื้นที่ �Key Actors� ที่�ป�นงาน�รื�

บร�การที่�กี ่��กับการ�ก�ป���า��า��าก�นทั้งทางตรง�ละทาง���� ���น กล���ทาง�ัง�� �ง��กร����น 

�า���ก�น �น���งานรั�ทั้ง�นพ้ืนที่ �กล����ก�ตรกร กล����า�ีพ ��าบันการ�ง�น����น กล������ทรัพ�� ���า�ก��

����น �ละ�่ืน�� �ละน�กพ้ืนที่ ��น���งานรั� �า���ก�นที่�ีงาน�นพ้ืนที่�  

����ที่ 2  
��������������������� 

Text

Text

Text

การประเมินศักยภาพตำบล
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�พื ่������า��ท�าลั��า�าร��ับ��ลื ่�นป��บัต�การร���กับ�ง��กร�ลัก�นตำบลไ��ตา�

�ัต��ประ�ง����ง��รงการ�กระ�ับ��ร��ก���ละ�ัง��รา�ตำบล�บบบ�ร�าการ �1 ตำบล 1 ��า��ท�าลั�� 

�ละ�ก��ประ���น�ที่การ�ร�างการ�ปลี่�น�ปลง���กับการ�ก�ป���า��า��าก�น�นตำบลไ�����าง�ป�นร�ป�รร� 

�ป�นการระ��พลัง��ง�น���ที่�ี�ัก��าพ 2 �น��� �ื� ตำบล �ละ��า��ท�าลั� ����ีการกำ�น��ป�า��า�

การทำงานร����ื�กันที่�ั���น ��งไ���ั�ทำ�น�ทางการ�ำ�น�นการน้ี��้น ประก�บ�����น้ื��า 4 ���น �ื�  

���นที่ 1 การประ���น�ัก��าพตำบล  

���นที่ 2 การ��ก�บบการ�ำ�น�นการ�พื่��ก�ป���า��า��าก�นตา��ลัก�ป�า��า�ตำบล�น

การ��า �นะ��า��าก�น ��ง�า�ตรา�าร�� นพ�ประ��� �ะ�ี ที่กำ�น��ป�า��า�ไ�� 16 ประการ 

���นที่ 3 การประ���น��รงการ�กระ�ับ��ร��ก���ละ�ัง��รา�ตำบล�บบบ�ร�าการ�ละ

ตั��้ี�ั� 

���นที่ 4 การพัฒนากลไกการทำงานร����ื�กันระ���างตำบล�ละ��า��ท�าลั�  

 
1� ���������������������  

�ี�ง��ประก�บ��งการประ���น 2 ��� �ื� การประ���นประ��ท���าพ�ละ�ัก��าพการบร��าร

�ั�การที่�ี �ละการประ���นประ��ท���าพ�ละ�ัก��าพ��ง��รงการพัฒนาตำบล ��� 

ชุดที่ 1 ���������������ท��������������������������ด���ที่ดี  
����การนำ��ง�ง��กร�ลัก�นพื ้นที ่ ไ���ก� �ง��กรปก�ร�ง���นท��ง�� ่น ร���กับท��งที่ 

�น���งานรั��นพ้ืนที่ �ละ�ง��กร�า�ประ�า�น ���การประ���น ���างน��� 6 �ง��ประก�บ �ื�  

(1) �ี�����ลพื้น�าน�ร�บ�ล��ท�ก��านที่�กี่��กับ����าพ�ี��ตประ�า�น�นพื้นที่ ���น �����ล

��าน��รง�ร�างทางประ�ากรร��ทั้งระ�ับการ��ก�า�ละทัก�ะ�า�ีพ �����ล��านรา�ไ���ละ��ร��ก��ร��ทั้ง

�า�ีพ��ง�น�นตำบล �����ลทรัพ�ากร�ละ��่ง���ล���ร��ทั้งการ�ั�การ��งตำบล �����ลท�น�น������งตำบล 

��น�ี �น�ก�ง �น�ำ�ั�� �����ล��าพป���า��งตำบล การ�ื่��าร การ�ี���นร��� �ป�นต�น  

(2) �า�าร���������ล�นการ����ราะ��ประ�ากรกล����ป�า��า���งป���า��า��าก�น �รื� 

��า��ากลำบาก ���น �รั��รื�น�าก�น �รั��รื�น��ี่�งต����า��าก�น �รั��รื�นที่�ีประ�ากรกล����ปราะบาง 

�รื�ป���ั���ต���ง��า��าก�น ตล���น�รั��รื�นที่�า��ีป���า�าก�ก���ั�พ�บัต��รื��ร�ระบา� �ป�นต�น  

(3) �ี�����ลป��บัต�การที่ไ���ล�ี��ง���ป��บัต�การ�ลัก�นพื้นที่ �Key Actors� ที่�ป�นงาน�รื�

บร�การที่�กี ่��กับการ�ก�ป���า��า��าก�นทั้งทางตรง�ละทาง���� ���น กล���ทาง�ัง�� �ง��กร����น 

�า���ก�น �น���งานรั�ทั้ง�นพ้ืนที่ �กล����ก�ตรกร กล����า�ีพ ��าบันการ�ง�น����น กล������ทรัพ�� ���า�ก��

����น �ละ�่ืน�� �ละน�กพ้ืนที่ ��น���งานรั� �า���ก�นที่�ีงาน�นพ้ืนที่�  

����ที่ 2  
��������������������� 

Text

Text

Text

การประเมินศักยภาพตำบล
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(4) มีแ�นพัฒนาตำบลที�มี�ป�า�มายชัด�จน�นการแก�ป���า��ามยากจนและป�จจัย�า��ตุ�น

ระดับ�ม��บ�าน�ร��ชุมชน  

(5) มีการจัดบริการ�าธาร�ะที��นับ�นุนการแก�ป���า��ามยากจนแบบกำ�นด�ป�า�มาย

ชัด�จน����น��ย�าน ����กร �นตำบล  

(6) มีการทำ�าน�ร��โ�ร�การพัฒนาตำบลที�ดำ�นินการร��มม��กับ�า���กชน �น��ย�าน 

����กร�า�รั�จากกระทร��ต�า�� ����กรร��มพัฒนา��กชน ร�มทั��ม�า�ิทยาลัย�ร����าบัน การ��ก�า  

�ป�นต�น     

ชุดที่ 2 �า������ิ�����ิทธ�ิา�������ย�า��อ��ค���า�����า�ำบ�  

 1� �น�นการประ�มิน�ลกระทบ���โ�ร�การพัฒนาตำบล ต��ประชากรกลุ�ม�ป�า�มาย���การ

แก�ป���า��ามยากจนโดยตร� และต��กลุ�มทา��ั��ม ����กรชุมชนที�มี�าน กิจกรรม บริการที�ต�บ�น��ต��

การแก�ป���า��ามยากจน ทั��ที��ป�นการจัดบริการ�าธาร�ะ �ป�น�ปตามแ�นการแก�ป���า และแ�นการ

พัฒนาตำบล ร�มทั��โ�ร�การพัฒนาที�ดำ�นินการร��มกับ����กร �น��ย�าน���น ���นนี�ดำ�นินการ�ิ��ราะ��

�ทียบ��ีย�กับ�ลัก�ป�า�มายตำบล�นการ��าชนะ��ามยากจน ��� �า�ตราจารย� นพ�ประ��� �ะ�ี                      

16 ประการ  

ตารา�ที� � �ป�า�มายตำบล�นการ��าชนะ��ามยากจน ��� �า�ตราจารย� นพ�ประ��� �ะ�ี 16 ประการ 

พร��ม�ำ�ธิบาย 

ที่ ���า��าย คำอธบิาย 
1 ����กรชุมชน ตำบล มี�มรร�นะ�น

การจัดการ��� 

�ปท� กลุ�ม�ั��ม ����กรชุมชน �น��ย�านรั�และ��กชน 

�ามาร�ทำแ�นพัฒนาชุมชน พัฒนาตำบล �ย�า�บ�ร�าการ 

และ�นทั��ตำบลร��มกัน�ับ��ล���น�ป�����าม�ำ�ร�จ 

2 การจัด�รรทรพัยากร�ย�า��ป�น

ธรรม 

 

ทรัพยากรธรรมชาติ �ช�น ที�ดิน �บประมา� และราย�ด����น� 

�ป�นต�น �ด�รับการจัด�รร�ย�า��ป�นธรรม ลด��าม��ล���มล�ำ 

และ�กิด��าม���มแ���ทา���ร��กิจ���แก��ั��ม 

3 ��าม�ามาร��ิ��ราะ�� รายรับ - 

รายจ�าย 

รา��ร�นพ��นที�ปรับตั������ร��กิจ�ป�นบ�ก ม�ี�าบันการ��ิน

���ชุมชนที�จัดการโดยชุมชน �ป�นธนา�ารชุมชนโดยชุมชน

และ�พ���ชุมชน 

4 �ัมมาชีพ�ต�มพ��นที� ทุก�น�นตำบลมี�าชีพ มีราย�ด� มีรายจ�ายน��ยก��าราย�ด� �ม�

�บียด�บียนตน��� ������น �ิ��แ�ดล��ม 

5 �ก�ตรพ��พีย� ทำ�ก�ตรท���ี��ม� �ลิต�า�าร�พ���บริโ���ย�า�พ��พีย�  

6 �ระน�ำประจำ�ร�บ�รั� ม�ีระน�ำชุมชน�ร��แ�ล��น�ำ ทำ���มนี�ำ�ช�ตล�ดป� �พ���การ

ดำร�ชีพและการทำการ�ก�ตร �ปล�ก�ัก��ลี�ย�ปลา �ล��  

Text

Text



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
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ที่ ���า��าย คำอธบิาย 
7 การจัดการ�ิ�า�กิจชุมชน มีการประก�บการ��งชุมชน�เช�น��ามาร�แปรรูป�า�าร มี

�ุต�า�กรรมชุมชน�ท��งเที���ชุมชน เป�นต�น�เกิดการพ��งพา

ตนเ�งและเ�ร��กิจ��งชุมชนเ��มแ��ง 

8 การ��ก�บรมทกั�ะ�าชีพ 

 

มีการ��ก�บรมตามค�าม�นัดและค�ามช�บ�เช�น ช�าง�เก�ตร�

ค�า�า��เทค�น�ล�ี�����าร��ิท�า�า�ตร�เทค�น�ล�ีเพ���ลด

ต�นทุนและ�ร�างมูลค�าเพิ�ม�เป�นต�น 

9 การจัดการ�ครง�ร�างพ�้น�าน มีการจัดการด�านกา�ภาพ��ิ�งแ�ดล��ม�และพลังงาน เช�น�������

ภูมทิั�น����งาม�คมนาคม�ะด�กและปล�ดภั��ปรา�จาก

มลพิ��มีการจดัการ��ะ�ป�า�ม�เพิ�ม��้น��ามาร��ลิตพลังงาน

ทางเล��กใ��พ�ใช��ร��เ�ล��ใช� 

10 ตำบลปล�ดภั� 

 

ตำบล�ม�มกีาร��า���ม��น�จี้ปล�น �ร��มีระบบป��งกัน�ุบัติเ�ตุ

ทั้งทางบกและทางน้ำ ร�มทั้งระบบการปกป��งดูแลกรณีที�

เกิดเ�ตุ�ด��น���กู�ภั�ที�มีค�ามเชี���ชาญ 

11 การพัฒนาคุณภาพกลุ�มเปราะบาง

���างทั����ง 

มีระบบการจัดการ�การดูแล�และการพัฒนา�ัก�ภาพ�ใ��กลุ�ม

เปราะบางทุกคนในตำบล �ัน�ด�แก��เด�ก�เ�า�ชน��ู��ูง�ั��คน

พิการ�เด�กกำพร�า 

12 ระบบ�ุ�ภาพตำบล มีระบบ�ุ�ภาพตำบลที�มีคุณภาพ�ูง�ดูแลทกุคนในตำบล

ประดุจญาติ เช�น�มี�ูน��การแพท��แ�น�ท���ูน��พ�าบาล

ชุมชน�เป�นต�น  

13 �ูน��การเรี�นรู�ตำบล 

 

มี�ูน��การเรี�นรู����ประเภท�ค������ง�มุดตำบล พิพิธภัณ��

ตำบล��ูน���ิลปะ��ูน��กี�า�และ�ูน��เรี�นรู�พิเ�� �ร��ระบบ

การประชุม�กิจกรรมการแลกเปลี��นเรี�นรู���งค�ค�ามรู��

ประ�บการณ����งกันและกัน���าง�ม�ำเ�ม� 

14 ระบบค�าม�ุติธรรมชุมชน ชุมชน�ามาร��กล�เกลี��ค�าม�ัดแ��งด����ันติ�ิธี�มีการพัฒนา

ระบบค�าม�ุติธรรมแบบมี���นร��ม�ทุกคนในชุมชน�ด�รับ

ค�าม�ุติธรรม 

15 ระบบ�����ารชุมชน มีระบบการ�����ารที���ูกต��ง�ครบ���น�ทั����งทั้งตำบล�และ

�ามาร������ารกับภา�น�ก�ด�ทุกช��งทางร�ม��ง����ดิจิทัล 

16 ตำบลทำค�ามดี 

 

ทำ�ิ�งที��ูกต��ง�ดีงาม�การช���เ�ล���ู����น�การดูแล�ู��ูง�า�ุ�

�นุรัก���ิ�งแ�ดล��ม�ทะนุบำรงุ�ัฒนธรรม�การปฏิบัติธรรม มี

�ัดและ�ูน��ปฏิบัติธรรม 

 

Text

Text



คู่่�มืือ หััวหัน้้าโคู่รงการ

โคู่รงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคู่มืรายตำำาบลแบบบ่รณาการ
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ที่ ���า��าย คำอธบิาย 
7 การจัดการ�ิ�า�กิจชุมชน มีการประก�บการ��งชุมชน�เช�น��ามาร�แปรรูป�า�าร มี

�ุต�า�กรรมชุมชน�ท��งเที���ชุมชน เป�นต�น�เกิดการพ��งพา

ตนเ�งและเ�ร��กิจ��งชุมชนเ��มแ��ง 

8 การ��ก�บรมทกั�ะ�าชีพ 

 

มีการ��ก�บรมตามค�าม�นัดและค�ามช�บ�เช�น ช�าง�เก�ตร�

ค�า�า��เทค�น�ล�ี�����าร��ิท�า�า�ตร�เทค�น�ล�ีเพ���ลด

ต�นทุนและ�ร�างมูลค�าเพิ�ม�เป�นต�น 

9 การจัดการ�ครง�ร�างพ�้น�าน มีการจัดการด�านกา�ภาพ��ิ�งแ�ดล��ม�และพลังงาน เช�น�������

ภูมทิั�น����งาม�คมนาคม�ะด�กและปล�ดภั��ปรา�จาก

มลพิ��มีการจดัการ��ะ�ป�า�ม�เพิ�ม��้น��ามาร��ลิตพลังงาน

ทางเล��กใ��พ�ใช��ร��เ�ล��ใช� 

10 ตำบลปล�ดภั� 

 

ตำบล�ม�มกีาร��า���ม��น�จี้ปล�น �ร��มีระบบป��งกัน�ุบัติเ�ตุ

ทั้งทางบกและทางน้ำ ร�มทั้งระบบการปกป��งดูแลกรณีที�

เกิดเ�ตุ�ด��น���กู�ภั�ที�มีค�ามเชี���ชาญ 

11 การพัฒนาคุณภาพกลุ�มเปราะบาง

���างทั����ง 

มีระบบการจัดการ�การดูแล�และการพัฒนา�ัก�ภาพ�ใ��กลุ�ม

เปราะบางทุกคนในตำบล �ัน�ด�แก��เด�ก�เ�า�ชน��ู��ูง�ั��คน

พิการ�เด�กกำพร�า 

12 ระบบ�ุ�ภาพตำบล มีระบบ�ุ�ภาพตำบลที�มีคุณภาพ�ูง�ดูแลทกุคนในตำบล

ประดุจญาติ เช�น�มี�ูน��การแพท��แ�น�ท���ูน��พ�าบาล

ชุมชน�เป�นต�น  

13 �ูน��การเรี�นรู�ตำบล 

 

มี�ูน��การเรี�นรู����ประเภท�ค������ง�มุดตำบล พิพิธภัณ��

ตำบล��ูน���ิลปะ��ูน��กี�า�และ�ูน��เรี�นรู�พิเ�� �ร��ระบบ

การประชุม�กิจกรรมการแลกเปลี��นเรี�นรู���งค�ค�ามรู��

ประ�บการณ����งกันและกัน���าง�ม�ำเ�ม� 

14 ระบบค�าม�ุติธรรมชุมชน ชุมชน�ามาร��กล�เกลี��ค�าม�ัดแ��งด����ันติ�ิธี�มีการพัฒนา

ระบบค�าม�ุติธรรมแบบมี���นร��ม�ทุกคนในชุมชน�ด�รับ

ค�าม�ุติธรรม 

15 ระบบ�����ารชุมชน มีระบบการ�����ารที���ูกต��ง�ครบ���น�ทั����งทั้งตำบล�และ

�ามาร������ารกับภา�น�ก�ด�ทุกช��งทางร�ม��ง����ดิจิทัล 

16 ตำบลทำค�ามดี 

 

ทำ�ิ�งที��ูกต��ง�ดีงาม�การช���เ�ล���ู����น�การดูแล�ู��ูง�า�ุ�

�นุรัก���ิ�งแ�ดล��ม�ทะนุบำรงุ�ัฒนธรรม�การปฏิบัติธรรม มี

�ัดและ�ูน��ปฏิบัติธรรม 

 

Text

Text
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2��การ�ระเมิน�ระ�ิทธิ�า�และ�ักย�า���รงการ�ั�นาตำบล��าจ�ระก�บด��ย�� 

(1) การ�ิเ�ราะ��รู�แบบการบริ�ารจัดการ��รงการ�เช�น�เ��า�มายการแก�����า��าม

ยากจน��งชุมชน��ระชากรกลุ�มเ��า�มายและ��าม�ร�บ�ลุม�งานและกิจกรรม�นการแก�����า�เท��น�ลย�ท��

�ช��การม����นร��ม��ง�น��ยงาน��ง��กรชุมชน�กลุ�มทาง�ัง�ม��น��ยงานรั���า�เ�กชน���าบันการ��ก�า�

มูลนิธิ �ง��กร�า��ระชาชน บทบาท�น�าท� ���ง�น��ยงาน�ร��กลุ�ม�ง��กรท� �รับ�ิดช�บ�ลักและท� �ร��ม

��ิบัติการ��ล��ิบัติการและการเ�ล��ยนแ�ลงท��เกิด���น�เ��นต�น� 

(2) การ�ิเ�ราะ����ามต��งการการเ�ิ�มทัก�ะเ����การแก�����า��ามยากจนทั�งทางตรง

และทาง���ม��ำ�รับกำ�นด�ลัก�ูตร��ก�บรมต�าง� ทั�งทัก�ะการ�าช��ต�าง��และทัก�ะการบริ�ารจัดการ�

เช�น�การ�ั�นา�ิน��าและบริการ�การตลาด�การเงินและการ�ลัง�การ�ั�นาเท��น�ลย�และ�ิ�ง�ำน�ย��าม

�ะด�ก�ำ�รับการดำเนินช��ิตและการ�ระก�บ�าช���การท��งเท��ย��การ�นุรัก��รู�แบบต�าง��เ��นต�น� 

3��แน�ทางการ�ระเมิน�ระ�ิทธิ�า�และ�ักย�า�การ�ั�นาตำบล��ดยดำเนินการ�ิเ�ราะ��

เท�ยบเ��ยงกับ�ลักเ��า�มายตำบล�นการเ�าชนะ��ามยากจน���ง��า�ตราจารย��น���ระเ����ะ���16 

�ระการ����งต��งม�การ�ั�นาเ�ร���งม��การ�ระเมินตาม�ง���ระก�บร�มทั�ง�ั�นต�นและกระบ�นการ�ระเมินท��

เ�มาะ�ม�เ�����ช�เ��น�าน��งการ��กแบบงาน�กิจกรรม�และบริการ��นการแก�����า��ามยากจนร��มกันกับ

ม�า�ิทยาลัย�และ��ช��นการจัดกลุ�ม�ักย�า���งตำบล�เ��น�3 กลุ�ม��ด�แก� 

�ระเมินจากการบรรลุเ��า�มายตั�งแต��14-16 

เ��า�มาย��ม���าม�ร��ม�นการ�ัด�ลกระทบเชิงเ�ร��กิจและ�ัง�ม�ด��น��ท����-2) �ดยเม����ิ�น�ุดการดำเนิน

��รงการ��รม�จำน�นตำบลท��ยั�งย�น �ย�างน��ยร��ยละ�25 ��งจำน�นตำบลเ��า�มาย 

 �ระเมินจากการบรรลุเ��า�มายตั�งแต� 11-13 

เ��า�มาย��ม���าม�ร��ม�นการ�ัด�ลกระทบเชิงเ�ร��กิจและ�ัง�ม�ด��น��ท����-3) �ดยเม����ิ�น�ุดการดำเนิน

��รงการ��รม�จำน�นตำบลยกระดับ�ู���าม��เ��ยง��ย�างน��ยร��ยละ�50 ��งจำน�นตำบลเ��า�มาย 

 �ระเมินจากการบรรลุเ��า�มายตั�งแต�  8-10 

เ��า�มาย��ม���าม�ร��ม�นการยกระดับเ��นตำบล���ู���าม��เ��ยง�ด��น���ท����-5) �ดยเม����ิ�น�ุดการดำเนิน

��รงการ��รม�จำน�นตำบลยกระดับ���ร�ดจาก��ามยากลำบาก �ย�างน��ยร��ยละ�25 ��งจำน�นตำบล

เ��า�มาย 

4. �ลลั�ธ�ท���าด��าจะเกิด���นจาก��รงการ�น�า�ร�ม�ดังน��� 

4.1 �ลลั�ธ�ท���าด��าจะเกิด���น�นร�บ��-��เด��น 

1) �ด����มูลจากการจัดเก�บ���มูล��ง��รงการ�ั�นาตำบลแบบบูร�าการ��ง

กระทร�งม�าด�ทย มา�ช��นการ�ิเ�ราะ�����มูล��Data Analytics) เบ���งต�น��ด����มูล�ำ�รับการจัดทำแน�

ทางการเ��าระ�ังและจัดทำ���มูล�าธาร��ุ��ตามมาตรการ���งกัน�COVID-19 รายตำบล ���มูลราย�ด��น

ชุมชน����มูล�าช���นชุมชน����มูล��า�ทรั�ยากร�น���นท������มูลระดับการ��ก�าและทัก�ะ��ง�น�นชุมชน�

���มูลท��เก��ย����งกับ�าธาร�ู���� �นชุมชน����มูล�ิ�งแ�ดล��ม�และ���มูล����าระดับชุมชน �ำ�รับการจัดทำ

���มูล�นาด����ชุมชน��Community Big Data) และแน�ทางการจัดทำ���มูลราชการเ��น�ิเล�กทร�นิก���

(Digitalizing government data) 

Text

Text



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
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2) ได�ข����ลที่จำเป�น�ำ�รับการนำไป����นการดำเนินการจัดทำ�ลัก��ตร�นการพั�นา

และดำเนินกิจกรร�ต�าง� ตา�แ�นการดำเนินการ�นด�านต�าง� ได�แก� การพั�นา�ั��า�ีพและ�ร�าง              

�า� ีพ��� �  (การยกระด ับ� ิน� � า  OTOP/�า� ีพ� � ่น�)  การ�ร � างและพ ั�นา Creative Economy                    

(การยกระดับการท��งเที่ย�) การนำ�ง����า�ร��ไป���ยบริการ����น (Health Care/เท��น�ลยีด�านต�าง�) และ

การ��งเ�ริ�ด�าน�ิ ่งแ�ดล���/Circular Economy (การเพิ ่�รายได����นเ�ียน���แก�����น) ที ่� �ง�ลต��              

การยกระดับเ�ร�ฐกิจและ�ัง��ข�งตำบล 

4.2 �ลลัพ��ที่�าด��าจะเกิดขึ้น�นร�บ � ป� 

1) ฐานข����ลขนาด��������น (Community Big Data) ที่ได�จากการ�ิเ�ราะ��ข����ล 

(Data Analytics) ที่�ะท��น�ึงประ�ิท�ิ�าพ (Performance) และ�ักย�าพ (Potential) ข�ง����น และ

ระบบการนำข����ลไป���ประ�ย�น�ตา���า�เ��าะ��และบริบทข�ง����น 

2) แน�ทางการเ��าระ�ังและจัดทำข����ล�า�าร���ขตา��าตรการป��งกัน COVID-19 

รายตำบล  

3) ข����ล�า�รัฐและ�ง��กรปก�ร�ง���นท��ง�ิ่นที่เป�นดิจิทัล (Digital Government 

Data) และกระบ�นการนำ Digitalized data ที่จัดทำขึ้น�า���ประ�ย�น� 

4) เกิดการยกระดับ�ิน��า การพั�นา�ั��า�ีพและ�ร�าง�า�ีพ���� (การยกระดับ�ิน��า 

OTOP/�า�ีพ�� ่น�) การ�ร�างและพั�นา Creative Economy (การยกระดับการท��งเท ี ่ย�) การนำ                 

�ง����า�ร� �ไป���ยบริการ����น (Health Care/เท��น�ลยีด�านต�าง�) และการ��งเ�ริ�ด�าน�ิ่งแ�ดล���/

Circular Economy (การเพิ่�รายได����นเ�ียน���แก�����น) ที่��ง�ลต��การยกระดับเ�ร�ฐกิจและ�ัง��ข�ง

ตำบลตา��จทย�และ��า�ต��งการรายตำบล 

5) �าย�นเ�ลา � ป� ร��ยละ �5 ข�งตำบลเป�า��ายเป�นตำบลพึ่งพาตนเ�งได��ย�างยั่งย�น 

(Sustainable Community) (750 ตำบล) (��ี�า�พร����นการ�ัด�ลกระทบเ�ิงเ�ร�ฐกิจและ�ัง��ได��นป�ที่ �-2) 

ร��ยละ 50 ข�งตำบลเป�า��าย�า�าร�ยกระดับเป�นตำบลไป�����า�พ�เพียง (Sufficient Community) (1,500 

ตำบล) (�ี��า�พร����นการ�ัด�ลกระทบเ�ิงเ�ร�ฐกิจและ�ัง��ได��นป�ที ่ �-3) และร��ยละ �5 ข�งตำบล

เป�า��ายที่�ย��ร�ดจาก��า�ยากลำบาก (Survived Community) (750 ตำบล)  (�ี��า�พร����นการยกระดับ

เป�นตำบลไป�����า�พ�เพียงได��น ป�ที่ �-5) �ดย�ี��า�ิทยาลัยเข�าไปเป�นพ่ีเลี้ยง�ร��ที่ปรึก�า�ย�างต��เน�่� 

4.3 �ลลัพ��ที่�าด��าจะเกิดขึ้น�นระยะกลางและระยะยา� (ป�ที่ 2-5) 

4.3.1 กล� ��ตำบลเป�า��ายเป�นตำบลพึ ่งพาตนเ�งได��ย�างยั ่งย�น (Sustainable 

Community) (750 ตำบล)  

1) �ลลัพ��เ�ิงเ�ร�ฐกิจ  

เกิดการ�ร�างรายได�เพ่ิ�ขึ้นจากเดิ� ต้ังแต�ป�ที่ 2 เป�นต�นไป ไ��น��ยก��าร��ยละ 5 

2) �ลลัพ��เ�ิง�ัง�� 

เป�นพ�้นที่�นการ�ร�าง�รร��งาน�ิจัยและน�ัตกรร��นการพั�นาเ�ิงพ�้นที่                     

เพ่ิ�����าพ�ี�ิตข�ง�น�นตำบล และเป�นการ��กงาน/ทำงานข�งบั��ิตและนัก�ึก�า 

Text

Text



คู่่�มืือ หััวหัน้้าโคู่รงการ
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2) ได�ข����ลที่จำเป�น�ำ�รับการนำไป����นการดำเนินการจัดทำ�ลัก��ตร�นการพั�นา

และดำเนินกิจกรร�ต�าง� ตา�แ�นการดำเนินการ�นด�านต�าง� ได�แก� การพั�นา�ั��า�ีพและ�ร�าง              

�า� ีพ��� �  (การยกระด ับ� ิน� � า  OTOP/�า� ีพ� � ่น�)  การ�ร � างและพ ั�นา Creative Economy                    

(การยกระดับการท��งเที่ย�) การนำ�ง����า�ร��ไป���ยบริการ����น (Health Care/เท��น�ลยีด�านต�าง�) และ

การ��งเ�ริ�ด�าน�ิ ่งแ�ดล���/Circular Economy (การเพิ ่�รายได����นเ�ียน���แก�����น) ที ่� �ง�ลต��              

การยกระดับเ�ร�ฐกิจและ�ัง��ข�งตำบล 

4.2 �ลลัพ��ที่�าด��าจะเกิดขึ้น�นร�บ � ป� 

1) ฐานข����ลขนาด��������น (Community Big Data) ที่ได�จากการ�ิเ�ราะ��ข����ล 

(Data Analytics) ที่�ะท��น�ึงประ�ิท�ิ�าพ (Performance) และ�ักย�าพ (Potential) ข�ง����น และ

ระบบการนำข����ลไป���ประ�ย�น�ตา���า�เ��าะ��และบริบทข�ง����น 

2) แน�ทางการเ��าระ�ังและจัดทำข����ล�า�าร���ขตา��าตรการป��งกัน COVID-19 

รายตำบล  

3) ข����ล�า�รัฐและ�ง��กรปก�ร�ง���นท��ง�ิ่นที่เป�นดิจิทัล (Digital Government 

Data) และกระบ�นการนำ Digitalized data ที่จัดทำขึ้น�า���ประ�ย�น� 

4) เกิดการยกระดับ�ิน��า การพั�นา�ั��า�ีพและ�ร�าง�า�ีพ���� (การยกระดับ�ิน��า 

OTOP/�า�ีพ�� ่น�) การ�ร�างและพั�นา Creative Economy (การยกระดับการท��งเท ี ่ย�) การนำ                 

�ง����า�ร� �ไป���ยบริการ����น (Health Care/เท��น�ลยีด�านต�าง�) และการ��งเ�ริ�ด�าน�ิ่งแ�ดล���/

Circular Economy (การเพิ่�รายได����นเ�ียน���แก�����น) ที่��ง�ลต��การยกระดับเ�ร�ฐกิจและ�ัง��ข�ง

ตำบลตา��จทย�และ��า�ต��งการรายตำบล 

5) �าย�นเ�ลา � ป� ร��ยละ �5 ข�งตำบลเป�า��ายเป�นตำบลพึ่งพาตนเ�งได��ย�างยั่งย�น 

(Sustainable Community) (750 ตำบล) (��ี�า�พร����นการ�ัด�ลกระทบเ�ิงเ�ร�ฐกิจและ�ัง��ได��นป�ที่ �-2) 

ร��ยละ 50 ข�งตำบลเป�า��าย�า�าร�ยกระดับเป�นตำบลไป�����า�พ�เพียง (Sufficient Community) (1,500 

ตำบล) (�ี��า�พร����นการ�ัด�ลกระทบเ�ิงเ�ร�ฐกิจและ�ัง��ได��นป�ที ่ �-3) และร��ยละ �5 ข�งตำบล

เป�า��ายที่�ย��ร�ดจาก��า�ยากลำบาก (Survived Community) (750 ตำบล)  (�ี��า�พร����นการยกระดับ

เป�นตำบลไป�����า�พ�เพียงได��น ป�ที่ �-5) �ดย�ี��า�ิทยาลัยเข�าไปเป�นพ่ีเลี้ยง�ร��ที่ปรึก�า�ย�างต��เน�่� 

4.3 �ลลัพ��ที่�าด��าจะเกิดขึ้น�นระยะกลางและระยะยา� (ป�ที่ 2-5) 

4.3.1 กล� ��ตำบลเป�า��ายเป�นตำบลพึ ่งพาตนเ�งได��ย�างยั ่งย�น (Sustainable 

Community) (750 ตำบล)  

1) �ลลัพ��เ�ิงเ�ร�ฐกิจ  

เกิดการ�ร�างรายได�เพ่ิ�ขึ้นจากเดิ� ต้ังแต�ป�ที่ 2 เป�นต�นไป ไ��น��ยก��าร��ยละ 5 

2) �ลลัพ��เ�ิง�ัง�� 

เป�นพ�้นที่�นการ�ร�าง�รร��งาน�ิจัยและน�ัตกรร��นการพั�นาเ�ิงพ�้นที่                     

เพ่ิ�����าพ�ี�ิตข�ง�น�นตำบล และเป�นการ��กงาน/ทำงานข�งบั��ิตและนัก�ึก�า 

Text

Text
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4.3.2 กล���ตำบล�ป�า��าย�า�าร�ยกระดับ�ป��ตำบล�ป�����า������ย� (Sufficient 

Community) (1,500 ตำบล) 

1) �ลลั���������ร��ก��  

�ก�ดการ�ร�า�ราย�ด�����������าก�ด�� ตั��แต�ป���� 3 �ป��ต���ป ������ยก��าร��ยละ 5  

2) �ลลั��������ั��� 

�ป�����������การ�ร�า��รร���า����ัยและ��ัตกรร���การ�ั��า�����������                     

���������า�����ต�������ตำบล และ�ป��การ��ก�า���ำ�า����บั���ตและ�ัก��ก�า 

4.3.3 กล���ตำบล�ป�า��าย����ย��ร�ด�าก��า�ยากลำบาก (Survived Community)                 

(750 ตำบล)   

1) �ลลั���������ร��ก��  

�ก�ดการ�ร�า�ราย�ด�����������าก�ด�� ตั��แต�ป���� 5 �ป��ต���ป ������ยก��าร��ยละ 5  

2) �ลลั��������ั��� 

�ป�����������การ�ร�า��รร���า����ัยและ��ัตกรร���การ�ั��า�����������                     

���������า�����ต�������ตำบล และ�ป��การ��ก�า���ำ�า����บั���ตและ�ัก��ก�า 

 

2�����ออ���������เน�น���เ���อ����������������น� 

การแก�ป���า��า�ยาก��ตา��ลัก 16 ประการ ��การ��า��ะ��า�ยาก�� ตา�แ���า�

����า�ตรา�ารย� ���ประ��� �ะ�� ���ลาย�ลาก��ต���การ��ก�าและ�ำ��า����า�� �����า�ะ�ป��ป���าและ

��า�ต���การ กล���ประ�ากร�ป�า��าย แ���า�การดำ�����า� ร���ั�����������า�าร���ดำ�����า� ���ต���การ

การ����ราะ���ย�า�ละ���ยด �������และร�บด�า� �������� “ตนเอง” ��� �������ป��บัต�การ โดย������กรปก�ร��

�������������ป�����า�า��ลัก และ��า���ยาลัย�����า�ร������ ����ป���า��ร�����ับ����������า�ร��ด�า����าการ 

�า�าร�ประ�า���า�ร��������การ��กแบบการดำ�����า� ����� “����������������”������ด�ล��� และ

���าะ�� �า�าร�ต�บ����ต��ป���าและ��า�ต���การ โดย���าะกล����ปราะบา������������ด�รับ�ลกระ�บ

�าก��า�ยาก�� ร���ั���า�าร��ั��า��รร��ะ ��ร���ักย�า�������ดำ�����า��ลัก ��� กล����า��ั��� 

����กร����� �����ป�����ำ�า��ร���ร��กล�ก�ลัก �������������า�าร��ั��า�า�และก��กรร� ����า�าร�

ต�บ����การแก���ป���า��า�ยาก���ด��ย�า���ประ������า�  

การ��กแบบการดำ����การ�ป��การ����ราะ�� 1) ��า��ร�บ�ล����� �า� ก��กรร� บร�การ 

2) �ล กระ�บต��ประ�ากรกล����ป�า��าย 3) ��า���ด�ล�����การต�บ����การแก�ป���าและ��ต�ป���ัย���

ป���า 4) บ�บา����กล����า��ั��� ����กร����� ����ย�า�����ป�����ป��บัต�การ�ลัก��แต�ละ�า� ก��กรร� 

�ร��บร�การ 5) การบร��าร�ัดการ�บประ�า�และ�รั�ยากร 6) การประ�า���า����ย��ล���าก�������ย��า� 7) 

��า���ด�ล���กับ�ป�า��ายตำบล��การ��า��ะ��า�ยาก�� 16 ประการ และ 8) แ��ป��บัต�การ �ป��ต�� โดย

����กระบ��การ�ร�า�การ������ร����������ก��ย�������ตำบล โดย���าะ�ย�า�ย��� ประ�ากรกล��� �ป�า��าย และ

กล� ���า��ั��� ����กร����� �ร������ย�า� �� ��ป���� ��ร�า�ป��บัต�การ�ลัก��ตำบลและ�ป���� ��ัดลำดับ

Text

Text



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ)26
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ค�าม�ำค����งงา� ก�จกรรม และบร�การตามที่��กแบบ��� �ีกท��ง��งจ��ก�จกรรม��กระบ��การ����ป��การ

�รี��ร������ ม�า��ท�าล��โ��ค�ะ��า�า��ชา���������าบ�� ที่�ป���จ�า�า��ล�กต��ง���คราะ��จ�บค��ก�บ�ล�ก

��ชาการที่��ม�����ก��และ����ชี่��ชา�ที่จะ�ามาร��ำ��ท�าการและ�ทคโ�โล�ีมา��า�ท�����ก�บ���ป��บ�ต�การ

�ล�ก��ตำบล��� ท��ง�ี� โ��ทำการ�ร�บบท�รี��และประ�บการ����ง���ป��บ�ต�การ�ล�กและ����กี่�����ง���่��ป��

แ��ทาง��การแก�ป���า��่�ต���ป����  

 

3. �าร�ระ��ิ��ารดำ��ิ��าร�คร��ารย�ระดับ��ร���ิ���ะ�ั�ค�ราย�ำบ��บบบ�ร�า�าร

��ะ�ั��ี��ัด 
การประ�ม��โครงการ���แต�ละตำบล ����การ�ร�างการมี����ร��ม �ร�างการ�รี��ร�� ��ง

ม�า��ท�าล��ก�บ �งค�กร�ล�ก��ตำบล �ป�ร��มก�บการ�ร�างการ�ปลี่��แปลง จากก�จกรรม งา� บร�การ ที่

โครงการ�����กแบบและ�ำ����การแก�ป���าค�าม�ากจ�แบบกำ����ป�า�มา�ที่ช���จ� ��ง�����าจ�ช�แ��

ทางการประ�ม��ประ��ท���า�และ��ก��า���งโครงการ����าตำบลโ���ช��งค�ประก�บการ�ำ����การตาม

�ล�ก�ป�า�มา�ตำบล��การ��าช�ะค�าม�ากจ� ��ง�า�ตราจาร�� ��.ประ��� �ะ�ี ท��ง 16 ประการ มา

กำ������ีการและกระบ��การประ�ม�����  

�ำ�ร�บต��ชี������งโครงการ ��แต�ละระ��บป��บ�ต�การมีค�าม���คล��งก�บและ�ป��������่ึง

��งต��ชี����โครงการ����ที่ร�บ���ช�บโ��กระทร�งการ���ม�ึก�า ��ท�า�า�ตร� ��จ�� และ���ตกรรม โ��

ม�า��ท�าล��ต��งกำ���ต��ชี�������บ���งต��������ร�บก�บบร�บทการทำงา�ร��มม��ก��ก�บตำบล และ����

กระทร�งการ���ม�ึก�า ��ท�า�า�ตร� ��จ��และ���ตกรรม ���่�����ช�บต���ป  

ต�����างต��ชี����โครงการ แบ�งตามระ��บ��งการ�ร�างป��บ�ต�การ ���แก�   

1) ตำบล ซ ึ ่งร �บ� ��ช�บ�ป���จ �า�า��ล�กโ��ค�ะ��า�า� �ชา�� ��� ����าบ��  (Key 

Responders) ��การบร��ารจ��การค�ามร��มม���า���ม�า��ท�าล��ก�บตำบล (���ม�ล การ���คราะ��ป���า 

การ�างแ��แก�ป���า การ�าค�ามร��มม��จาก������ร������ชี่��ชา� การ�ร�ป�ลการ�ำ����การ) (Tambon 

System Integrator)  

ตารางที่ 2 ต ��ช ี � � �� 1 ตำบล (Tambon System Integrator) (1 ค�ะ��า�า� �ชา�� ��� ����าบ ��)                   

�ร��มคำ���บา� 

ระดับ �ั��ี��ัด คำอธบิาย 
ระดับที่ 1 
ต��ชี���� 1 

ตำบล 

(Tambon 

System 

Integrator) 

1) โจท��การ����า��� ่�แก���ป���าค�าม

�ากจ��า��ต� 16 ประการ  

�ช����ม�ล จปฐ. กชช 2ค. ทะ�บี��รา��ร� 

JHCIS � ��ม �ล��ง�งค �กรปกคร�ง� ���

ท��ง�� ่� และ�����งา�ร�ฐ���� ��ที ่ และ

���ม�ล�าร���ท�ที ่มี�ลาก�ลา�ม�ต�จาก 

TPMAP � ��ม �ล AGRIMAP � ��ม �ลแ��ที่

�า��ที�ม (GISTDA) �ป��ต�� ���่��ป�����ม�ล

Text

Text



คู่่�มืือ หััวหัน้้าโคู่รงการ

โคู่รงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคู่มืรายตำำาบลแบบบ่รณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ) 27
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ค�าม�ำค����งงา� ก�จกรรม และบร�การตามที่��กแบบ��� �ีกท��ง��งจ��ก�จกรรม��กระบ��การ����ป��การ

�รี��ร������ ม�า��ท�าล��โ��ค�ะ��า�า��ชา���������าบ�� ที่�ป���จ�า�า��ล�กต��ง���คราะ��จ�บค��ก�บ�ล�ก

��ชาการที่��ม�����ก��และ����ชี่��ชา�ที่จะ�ามาร��ำ��ท�าการและ�ทคโ�โล�ีมา��า�ท�����ก�บ���ป��บ�ต�การ

�ล�ก��ตำบล��� ท��ง�ี� โ��ทำการ�ร�บบท�รี��และประ�บการ����ง���ป��บ�ต�การ�ล�กและ����กี่�����ง���่��ป��

แ��ทาง��การแก�ป���า��่�ต���ป����  

 

3. �าร�ระ��ิ��ารดำ��ิ��าร�คร��ารย�ระดับ��ร���ิ���ะ�ั�ค�ราย�ำบ��บบบ�ร�า�าร

��ะ�ั��ี��ัด 
การประ�ม��โครงการ���แต�ละตำบล ����การ�ร�างการมี����ร��ม �ร�างการ�รี��ร�� ��ง

ม�า��ท�าล��ก�บ �งค�กร�ล�ก��ตำบล �ป�ร��มก�บการ�ร�างการ�ปลี่��แปลง จากก�จกรรม งา� บร�การ ที่

โครงการ�����กแบบและ�ำ����การแก�ป���าค�าม�ากจ�แบบกำ����ป�า�มา�ที่ช���จ� ��ง�����าจ�ช�แ��

ทางการประ�ม��ประ��ท���า�และ��ก��า���งโครงการ����าตำบลโ���ช��งค�ประก�บการ�ำ����การตาม

�ล�ก�ป�า�มา�ตำบล��การ��าช�ะค�าม�ากจ� ��ง�า�ตราจาร�� ��.ประ��� �ะ�ี ท��ง 16 ประการ มา

กำ������ีการและกระบ��การประ�ม�����  

�ำ�ร�บต��ชี������งโครงการ ��แต�ละระ��บป��บ�ต�การมีค�าม���คล��งก�บและ�ป��������่ึง

��งต��ชี����โครงการ����ที่ร�บ���ช�บโ��กระทร�งการ���ม�ึก�า ��ท�า�า�ตร� ��จ�� และ���ตกรรม โ��

ม�า��ท�าล��ต��งกำ���ต��ชี�������บ���งต��������ร�บก�บบร�บทการทำงา�ร��มม��ก��ก�บตำบล และ����

กระทร�งการ���ม�ึก�า ��ท�า�า�ตร� ��จ��และ���ตกรรม ���่�����ช�บต���ป  

ต�����างต��ชี����โครงการ แบ�งตามระ��บ��งการ�ร�างป��บ�ต�การ ���แก�   

1) ตำบล ซ ึ ่งร �บ� ��ช�บ�ป���จ �า�า��ล�กโ��ค�ะ��า�า� �ชา�� ��� ����าบ��  (Key 

Responders) ��การบร��ารจ��การค�ามร��มม���า���ม�า��ท�าล��ก�บตำบล (���ม�ล การ���คราะ��ป���า 

การ�างแ��แก�ป���า การ�าค�ามร��มม��จาก������ร������ชี่��ชา� การ�ร�ป�ลการ�ำ����การ) (Tambon 

System Integrator)  

ตารางที่ 2 ต ��ช ี � � �� 1 ตำบล (Tambon System Integrator) (1 ค�ะ��า�า� �ชา�� ��� ����าบ ��)                   

�ร��มคำ���บา� 

ระดับ �ั��ี��ัด คำอธบิาย 
ระดับที่ 1 
ต��ชี���� 1 

ตำบล 

(Tambon 

System 

Integrator) 

1) โจท��การ����า��� ่�แก���ป���าค�าม

�ากจ��า��ต� 16 ประการ  

�ช����ม�ล จปฐ. กชช 2ค. ทะ�บี��รา��ร� 

JHCIS � ��ม �ล��ง�งค �กรปกคร�ง� ���

ท��ง�� ่� และ�����งา�ร�ฐ���� ��ที ่ และ

���ม�ล�าร���ท�ที ่มี�ลาก�ลา�ม�ต�จาก 

TPMAP � ��ม �ล AGRIMAP � ��ม �ลแ��ที่

�า��ที�ม (GISTDA) �ป��ต�� ���่��ป�����ม�ล

Text

Text
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ระดับ �ั�����ัด คำอธบิาย 
(1 คณะ/

�า�า�ิ�า/

��น��/��า��น)                   

�ร��ม

ค���ิ�า� 

�นการ�ิเคราะ����านะ ��า�����า���

� � �นท ี ่ เ� �า�มา�  �ระก��ก ��� ��ม �ลที่

�น����านต�า�� เ��า����เนินกิจกรรม เ��่�

น�มาก��น��จท��การ���นาที ่�คร�การ

ม�า�ิท�าล�����ต��ลจะเ��า����เนินการ 

2 )  �คร�การ� ��นาต��ลแ��ก��น�

�ระ�ากรเ��า�มา�และ�านที่���เจน  

กล � �ม เ� �า�มา�ท ี ่� ��เจนตามก ิจกรรม 

(ม���เน�น กล��มเก�ตรกร กล��ม�า�ี� ��า��น

การเ�ิน ��ม�น กล��ม��มทร���� �ิ�า�กิจ

��ม�น และ��่น�) 

3) ผ� ���ิ��ติการ�ล�ก �Key Actors) และผ��

���เคล�่�น��ิ��ติการ�น���นที่    

��ท� ท����ิ่น กล��ม���คม ��ค�กร��ม�น  

�น����านร�� เ�ก�น 

4) เทค�น�ล�ีและเคร�่��ม��ที่���ผล�ี   เ�มาะ�มก�����นที่ ผลิต����น�ระเท�ระ���

�น�่� เ�่ิมผลิต�า�การ�ริ�ารจ��การ 

5) น��ตกรรมการแก�����า �เ�ิ�ระ�� เ�ิ�

กระ��นการ เ�ิ�เทคนิค) 

มีการ���นาและ��กแ��การแก�����า 

ก�����เกิ�การเ�ิ่มรา���� ล�รา�จ�า� ��ม�น

มี���นร��ม 

6) การมี���นร��ม����ระ�ากรกล��มเ��า�มา�

และ 4 ��ค�กร�ล�ก�นต��ล ���ค�กร

�กคร�����นท����ิ่น ท���ที่ ��ค�กร��ม�น 

และ�น����านร��)   

��ท� กล � �ม� ��คม ��ค �กร� �ม�น (กล��ม

เก�ตรกร กล��ม�า�ี� ��า��นการเ�ิน ��ม�น 

กล��ม��มทร���� �ิ�า�กิจ��ม�น และ��่น�) 

�น����านร�� 

7) ผลการมี���นร��ม�นการแก�����า���กล��ม

�ระ�ากรเ��า�มา�  

�ระ�า�นมี���นร��มคิ� ร��ม��เนินการ 

 

8) เร� ่��เ��น �กิจกรรม �ริการ ผลิต��ณ�� 

ผลผลิต)  

Product champion ��ริการ �ินค�า) 

Value creation 

9) คนเ��น �Champions) ผ��น���ม�น �รา����า���าน 

10) ���ม�ล �การ��ร�จการเ��าระ���และ

����ก�น�รคติ�เ�� ����ร���ค�รน�า 2019 

���ม�ลการ�กระ���เ�ร��กิจและ���คม)  

���ร�����ม�ลที่��กต��� คร����น และท�นเ�ลา 

 

11) การก��ร�า��ร�า�ต��เ��น��รกิจเ��่����คม 

(Startups/ Social Enterprise)  

เกิ�กล��ม��รกิจที่เ�มาะ�มและเ�����ระ���น�

ก��ท����ิ่น และเ��นกิจการที่มีจ��ม����มา�

�ล � ก � นกา รแก � � �� ���า� � � คมและ

�ิ่�แ��ล��ม 

Text

Text



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ)28
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ระดับ �ั��ี��ัด คำอธบิาย 
12) รูปแบบการแก�ป���าค�ามยากจน�น

ระด ั บตำบลจากกระบ�นการ�ร� ป

บท�รียนและประ�บการ����งโครงการน้ี  

��ดบท�รียน ���า�จง�าย ประย�กต�����ด� 

�ะด�ก�นการ��ยแ�ร� 

 

13) รูปแบบการบริ�ารจัดการทรั�ยากร

บ �คคลและ�งค �กร�าย�นตำบล���่�

แก �ป ���าค�ามยากจน �Resource 

mobilization) จากโครงการน้ี   

มีร ูปแบบการจัดการที่� �ม�นมี� ��นร��ม

��ดคล��งและ��มาะ�มกับ��้นที่ 

 

14) แ�ล�ง�รียนรู� และ�ลัก�ูตรการ�รียนรู���ง

��ม�นที่มาจาก�ร�่�ง�ด�น คน�ด�น จน�ด�รับ

การย�มรับ�ป�น �ูนย��ร ียนรู �ด �านการ

แก�ป���าค�ามยากจน 

ม�ีลัก�ูตร แ�ล�ง�รียนรู� �ูนย�การ�รียนรู� 

 

 

2) ม�า�ิทยาลัย รับ�ิด��บบูร�าการ�ิทยาการและ�ทคโนโลยี�นับ�น�นกล��มตำบลและ

จัดการค�ามรู� �University System Integrator)  

ตารางที่ 3 ตั��้ี�ัด 1 ม�า�ิทยาลัย �University System Integrator) �ำ�รับกล��มตำบล 

ระดับ �ั��ี��ัด คำอธบิาย 
ระดับที่ 2  
ตั��้ี�ัด � 

ม�า�ิทยาลัย 

(University 

System 

Integrator)  

�ำ�รับกล��ม

ตำบล 

1) �ิ�คราะ��โจทย�การ�ั�นา���่�แก�ป���า

ค�ามยากจนนำ�ป�ู�การ��กแบบบริการ

�ิ�าการที่��ดคล��งกับค�ามจำ�ป�น��ง

ตำบล  

�ิ�คราะ��โจทย�การ�ั�นาตำบล�นค�าม

รับ�ิด��บ��งม�า�ิทยาลัย ���่�นำ�ป�ู�การ

�ั�นา���่�แก�ป���าค�ามยากจนที่

��ดคล��งกับ��้นที่และ�ป�นที่ตกลงร��มกัน

ระ���าง��ม�นกับม�า�ิทยาลัย โดยการ

�ร�าง�รรค��งค�ค�ามรู� �ทคโนโลยี และ

น�ัตกรรม และ��กแบบโครงการ/กิจกรรม 

���บริการ�ิ�าการที่��มาะ�มกับกล��มตำบล 

นำ�ป�ู�การ�ร�ปบท�รียนการ�ั�นา 

2) บริการ�ิ�าการตามค�ามต��งการ��ง � 

�งค�กร�ลัก ��งค�กรปกคร�ง���นท��ง�ิ่น 

ท��งที่ �งค�กร��ม�น และ�น��ยงานรั�)   

โครงการ/กิจกรรม ที�่���งค�ค�ามรู� 

�ทคโนโลยี น�ัตกรรม ตามค�าม��่ีย��า�

��งม�า�ิทยาลัย �นการ���บริการ�ิ�าการ

แก��งค�กร�ลัก 

3) �ู�ป�ิบัติการ�ลัก �Key Actors) และ�ู�

�ับ�คล�่�นป�ิบัติการ�นตำบล   

�ู�บริ�ารม�า�ิทยาลัย นัก�ิจยั และ

�จ�า�น�าที่ 

Text

Text



คู่่�มืือ หััวหัน้้าโคู่รงการ

โคู่รงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคู่มืรายตำำาบลแบบบ่รณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ) 29
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ธันวาคม 2563 

ระดับ �ั��ี��ัด คำอธบิาย 
12) รูปแบบการแก�ป���าค�ามยากจน�น

ระด ั บตำบลจากกระบ�นการ�ร� ป

บท�รียนและประ�บการ����งโครงการน้ี  

��ดบท�รียน ���า�จง�าย ประย�กต�����ด� 

�ะด�ก�นการ��ยแ�ร� 

 

13) รูปแบบการบริ�ารจัดการทรั�ยากร

บ �คคลและ�งค �กร�าย�นตำบล���่�

แก �ป ���าค�ามยากจน �Resource 

mobilization) จากโครงการน้ี   

มีร ูปแบบการจัดการที่� �ม�นมี� ��นร��ม

��ดคล��งและ��มาะ�มกับ��้นที่ 

 

14) แ�ล�ง�รียนรู� และ�ลัก�ูตรการ�รียนรู���ง

��ม�นที่มาจาก�ร�่�ง�ด�น คน�ด�น จน�ด�รับ

การย�มรับ�ป�น �ูนย��ร ียนรู �ด �านการ

แก�ป���าค�ามยากจน 

ม�ีลัก�ูตร แ�ล�ง�รียนรู� �ูนย�การ�รียนรู� 

 

 

2) ม�า�ิทยาลัย รับ�ิด��บบูร�าการ�ิทยาการและ�ทคโนโลยี�นับ�น�นกล��มตำบลและ

จัดการค�ามรู� �University System Integrator)  

ตารางที่ 3 ตั��้ี�ัด 1 ม�า�ิทยาลัย �University System Integrator) �ำ�รับกล��มตำบล 

ระดับ �ั��ี��ัด คำอธบิาย 
ระดับที่ 2  
ตั��้ี�ัด � 

ม�า�ิทยาลัย 

(University 

System 

Integrator)  

�ำ�รับกล��ม

ตำบล 

1) �ิ�คราะ��โจทย�การ�ั�นา���่�แก�ป���า

ค�ามยากจนนำ�ป�ู�การ��กแบบบริการ

�ิ�าการที่��ดคล��งกับค�ามจำ�ป�น��ง

ตำบล  

�ิ�คราะ��โจทย�การ�ั�นาตำบล�นค�าม

รับ�ิด��บ��งม�า�ิทยาลัย ���่�นำ�ป�ู�การ

�ั�นา���่�แก�ป���าค�ามยากจนที่

��ดคล��งกับ��้นที่และ�ป�นที่ตกลงร��มกัน

ระ���าง��ม�นกับม�า�ิทยาลัย โดยการ

�ร�าง�รรค��งค�ค�ามรู� �ทคโนโลยี และ

น�ัตกรรม และ��กแบบโครงการ/กิจกรรม 

���บริการ�ิ�าการที่��มาะ�มกับกล��มตำบล 

นำ�ป�ู�การ�ร�ปบท�รียนการ�ั�นา 

2) บริการ�ิ�าการตามค�ามต��งการ��ง � 

�งค�กร�ลัก ��งค�กรปกคร�ง���นท��ง�ิ่น 

ท��งที่ �งค�กร��ม�น และ�น��ยงานรั�)   

โครงการ/กิจกรรม ที�่���งค�ค�ามรู� 

�ทคโนโลยี น�ัตกรรม ตามค�าม��่ีย��า�

��งม�า�ิทยาลัย �นการ���บริการ�ิ�าการ

แก��งค�กร�ลัก 

3) �ู�ป�ิบัติการ�ลัก �Key Actors) และ�ู�

�ับ�คล�่�นป�ิบัติการ�นตำบล   

�ู�บริ�ารม�า�ิทยาลัย นัก�ิจยั และ

�จ�า�น�าที่ 

Text

Text
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ระดับ �ั�����ัด คำอธบิาย 
4) การ��าย��ดเ�คโนโลยี��งกลุ�ม

น�ั�กรรม�นกลุ�ม�ำบล �Transfer 

technologies)  

มีการนำ�งค�ค�ามร�� เ�คโนโลยี �ละ

น�ั�กรรม ��าย��ด�ุ�ชุมชน เ�����ก���

ป���า�ร����บ�น�งค�าม���งการ��ง

ชุมชน 

5) ��านะ��งกลุ�มประชากรเป�า�มาย�นการ

�ก���ป���าค�ามยากจน��ดรับกับ 16 

ประการ 

�ิเคราะ����า�ค�ามเป�น�ย����งประชากร

เป�า�มาย�น�ำบล เ����กำ�นดกิจกรรม�ี�

�ก�ป���า�ด��รงเป�า 

6) �ิเคราะ��จัดกลุ�ม�าม�ักย�า���ง�ำบล

��กเป�น � กลุ�ม ��ำบลมุ�ง���ค�ามยั�งย�น 

�ำบลมุ�ง���ค�าม��เ�ียง �ำบล��นค�าม

ยากลำบาก) 

ประเมิน�ักย�า�กลุ�ม�ำบล �ามเป�า�มาย 

16 ประการ  

 

7) ยกระดับ�ำบล�ี�มี�ักย�า�เป�น��นย�

เรียนร���ี�มีค�ามเชี�ย�ชา� ��ดรับกับ 16 

ประการ 

�ิเคราะ���ักย�า���ง�ำบล�าย���ค�าม

รับ�ิดช�บ โดย��งเ�ริม�ละ�นับ�นุน���

�ำบล�ี�มี�ักย�า���งเป�น��นย�การเรียนร��

�ั��ย�าง 

8) �ิเคราะ��จัดกลุ�ม บริการ กิจกรรม 

�ลิ��ั��� �ละน�ั�กรรม�ี�เกี�ย�กับการ

�ก�ป���าค�ามยากจน เ����เป�น���ม�ล

�ำคั���งประเ��  

ม�า�ิ�ยาลัยจดั���มคีลัง���ม�ล�งค�ค�ามร�� 

เ�คโนโลยี �ละน�ั�กรรม (Warehouse) 

�ำ�รับการ��งเ�ริม�าชี� �ละ�ก�ป���า

ค�ามยากจน 

9) จัด�ำ�าน���ม�ลนัก�ิชาการเชี�ย�ชา��น

การ�ก�ป���าค�ามยากจน�ั�ง�น

ม�า�ิ�ยาลัย �ละ�น��ยงาน���น 

(Mapping and Matching) เ����เป�น

���ม�ล�ำค�ั��งประเ��   

มี�าน���ม�ลนัก�ิจัย ���เชี�ย�ชา� โดยระบุ

รายละเ�ียดค�ามเชี�ย�ชา� ค�ามชำนา�

�ิเ����งนัก�ิจัย�ร�����เชี�ย�ชา����ละคน 

(Biodata) 

10)  กร�ี�ั��ย�าง���การนำ�ช��นการปรับปรุง

�ลัก���ร��งม�า�ิ�ยาลัย  

นำป���า �ิ�ีการ�ก�ป���า บ�เรียน �ละ

�ล�ำเร�จจากการดำเนินโครงการ เป�นกร�ี

�ั��ย�าง�นการปรับปรุง�ลัก���รการเรียน

การ��น �����ดคล��งกับบริบ�ค�ามเป�น

จริง��งชุมชน 

11)  �ำบลเป�น���น�ี�จัดการ��ก�าราย�ิชา�ี�

นัก��ก�า�ด���กป�ิบั�ิการ�น��านการ��

จริง   

�นการเรียนการ��นราย�ิชา�ี�เกี�ย����งกับ

ชุมชน���น�ี� มกีารจัด���นัก��ก�า�ด�ลง���น�ี�

เ������ก�าจาก��า�ป���า�ละ��านการ��

Text

Text



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ)30
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ระดับ �ั��ี��ัด คำอธบิาย 
จริง เรียนร��บทบาท��ง�งค�กร�ลัก เ��น 

�ปท� �น��ยงานรั�/เ�ก�น 

12)  ค�า�ร��ที่�รุปจากประ�บการ����ง���นที่ 

�เทคโนโลยีที่�ด��ลดี ร�ปแบบและงานที่

ต�บ�น�งการแก�ป���าค�า�ยากจน� ที�่ี

การนำ�าประยุกต��ร���น�ก����นการ

ดำเนินการตา��ารกิจ��ง��า�ิทยาลัย   

�รุป�ล ��ดบทเรียน เ��่�นำ�าปรับ������

เ��าะกับการดำเนินงาน��ง��า�ิทยาลัย 

�นการ�ั�นาท��ง�ิ่น เ��่�แก���ค�า�ยากจน 

13)  เกิด�ลัก��ตรเ�่ิ���รร�นะ���รับจ�างงาน 

�นัก��ก�า บั��ิต และประ�า�น� เ��น 

การจัดการการเงิน การบริ�ารจัดการงาน 

การบริ�ารจัดการ�า�ี� ด�านดิจิทัล 

�า�า และ�ังค� เป�นต�น   

จัดทำ/ปรับปรุง�ลัก��ตรเ��่��ั�นาทัก�ะที่

จำเป�น�นการทำงาน���แก����รับจ�างงาน 

เ��่�������รับจ�างงาน�ีทัก�ะ�า�าร�ประก�บ

�า�ี��ด�ต���ป 

14)  �����ล �การ�ำร�จการเ��าระ�ังและ

ป��งกันโรคติดเ������รั�โคโรน�า ��1� 

�����ลการยกระดับเ�ร��กิจและ�ังค�� 

�ี�����ลที่��กต��ง ครบ���น ทันเ�ลา และ

��าง�ิง�ด� 

 

 

3� ��า�ิทยาลัย ทำ�น�าที ่เป�น��นย�จัดการเคร����าย��า�ิทยาลัย�น���ิ�าค �Regional 

System Integrator� จำน�น 9 แ��ง คร�บคลุ�ทั�งประเท�   

ตารางที่ 4 ตั��ี��ัด RSI (Regional System Integrator� �ำ�รับกลุ����า�ิทยาลัย 

ระดับ �ั��ี��ัด คำอธบิาย 
ระดับที่ 3  
ตั��ี��ัด RSI 

(Regional 

System 

Integrator)  

�ำ�รับกลุ��

��า�ิทยาลัย 

1) ประ��ลตั��ี��ัดระดับตำบลและระดับ

��า�ิทยาลัย����ย���น��านะที่แ�ดงค�า�

คร�บคลุ�ประ�ากรเป�า��ายและ��ดรับ

กับ 16 ประการ   

ประ��ลการประเ�ินตั��ี��ัด�นระดับตำบล

และระดับ��า�ิทยาลัย และ�รุป�ลจัดกลุ��

ตา��ักย�า���งตำบล��กเป�น � กลุ�� 

�ตำบล�ุ�ง���ค�า�ย่ังย�น ตำบล�ุ�ง���ค�า�

��เ�ียง ตำบล��นค�า�ยากลำบาก� 

2) �ิเคราะ��และ�ังเคราะ��ค�า�ร��จาก

ป�ิบัติการ�น���นที่กับค�า���ดคล��ง��ง

กลุ���า�า�ิ�าเ��่�จัดทำเป�น���เ�น��น

การป�ิร�ปการ��ก�า�นระดับ�ุด���ก�า  

�รุป�ล ��ดบทเรียน และจบัค���งค�ค�า�ร��

จากการป�ิบัติงาน�น���นที่ เ��่�นำ�าจัดทำ/

ปรับปรุง�ลัก��ตรการเรียนการ��น  

3) �ังเคราะ��น�ัตกรร���ง���นที่เ��่�

ยกระดับเ�ร��กิจและ�ังค���งประเท�  

ร�บร���งค�ค�า�ร�� เทคโนโลยี และ

น�ัตกรร�เด�น ที่�า�าร�นำ�ป���แก�ป���า

��ง�ังค��ุ��น จัดทำเป�น�าน�����ล 

Text

Text



คู่่�มืือ หััวหัน้้าโคู่รงการ
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ระดับ �ั��ี��ัด คำอธบิาย 
จริง เรียนร��บทบาท��ง�งค�กร�ลัก เ��น 

�ปท� �น��ยงานรั�/เ�ก�น 

12)  ค�า�ร��ที่�รุปจากประ�บการ����ง���นที่ 

�เทคโนโลยีที่�ด��ลดี ร�ปแบบและงานที่

ต�บ�น�งการแก�ป���าค�า�ยากจน� ที�่ี

การนำ�าประยุกต��ร���น�ก����นการ

ดำเนินการตา��ารกิจ��ง��า�ิทยาลัย   

�รุป�ล ��ดบทเรียน เ��่�นำ�าปรับ������

เ��าะกับการดำเนินงาน��ง��า�ิทยาลัย 

�นการ�ั�นาท��ง�ิ่น เ��่�แก���ค�า�ยากจน 

13)  เกิด�ลัก��ตรเ�่ิ���รร�นะ���รับจ�างงาน 

�นัก��ก�า บั��ิต และประ�า�น� เ��น 

การจัดการการเงิน การบริ�ารจัดการงาน 

การบริ�ารจัดการ�า�ี� ด�านดิจิทัล 

�า�า และ�ังค� เป�นต�น   

จัดทำ/ปรับปรุง�ลัก��ตรเ��่��ั�นาทัก�ะที่

จำเป�น�นการทำงาน���แก����รับจ�างงาน 

เ��่�������รับจ�างงาน�ีทัก�ะ�า�าร�ประก�บ

�า�ี��ด�ต���ป 

14)  �����ล �การ�ำร�จการเ��าระ�ังและ

ป��งกันโรคติดเ������รั�โคโรน�า ��1� 

�����ลการยกระดับเ�ร��กิจและ�ังค�� 

�ี�����ลที่��กต��ง ครบ���น ทันเ�ลา และ

��าง�ิง�ด� 

 

 

3� ��า�ิทยาลัย ทำ�น�าที ่เป�น��นย�จัดการเคร����าย��า�ิทยาลัย�น���ิ�าค �Regional 

System Integrator� จำน�น 9 แ��ง คร�บคลุ�ทั�งประเท�   

ตารางที่ 4 ตั��ี��ัด RSI (Regional System Integrator� �ำ�รับกลุ����า�ิทยาลัย 

ระดับ �ั��ี��ัด คำอธบิาย 
ระดับที่ 3  
ตั��ี��ัด RSI 

(Regional 

System 

Integrator)  

�ำ�รับกลุ��

��า�ิทยาลัย 

1) ประ��ลตั��ี��ัดระดับตำบลและระดับ

��า�ิทยาลัย����ย���น��านะที่แ�ดงค�า�

คร�บคลุ�ประ�ากรเป�า��ายและ��ดรับ

กับ 16 ประการ   

ประ��ลการประเ�ินตั��ี��ัด�นระดับตำบล

และระดับ��า�ิทยาลัย และ�รุป�ลจัดกลุ��

ตา��ักย�า���งตำบล��กเป�น � กลุ�� 

�ตำบล�ุ�ง���ค�า�ย่ังย�น ตำบล�ุ�ง���ค�า�

��เ�ียง ตำบล��นค�า�ยากลำบาก� 

2) �ิเคราะ��และ�ังเคราะ��ค�า�ร��จาก

ป�ิบัติการ�น���นที่กับค�า���ดคล��ง��ง

กลุ���า�า�ิ�าเ��่�จัดทำเป�น���เ�น��น

การป�ิร�ปการ��ก�า�นระดับ�ุด���ก�า  

�รุป�ล ��ดบทเรียน และจบัค���งค�ค�า�ร��

จากการป�ิบัติงาน�น���นที่ เ��่�นำ�าจัดทำ/

ปรับปรุง�ลัก��ตรการเรียนการ��น  

3) �ังเคราะ��น�ัตกรร���ง���นที่เ��่�

ยกระดับเ�ร��กิจและ�ังค���งประเท�  

ร�บร���งค�ค�า�ร�� เทคโนโลยี และ

น�ัตกรร�เด�น ที่�า�าร�นำ�ป���แก�ป���า

��ง�ังค��ุ��น จัดทำเป�น�าน�����ล 

Text

Text
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ระดับ ตั�����ัด คำอธบิาย 
4) �ังเ�ราะ�����ม�ล การ�ำร�จการเ��าระ�ัง

และ���งกันโร�ติดเช้ื���รั�โ�โรน�า 2019 

���ม�ลการยกระดับเ�ร��กิจและ�ัง�ม 

เพ่ื�จัดทำ���เ�น�เชิงนโยบายต��

��ะกรรมการย�ท��า�ตร�ชาติ 

��ะกรรมการ��ิร���ระเท� และ

�น��ยงานกลางที่รับผิดช�บนโยบายแ��งรั�    

ร�บร�ม���ม�ล การเ��าระ�ัง และ�ิ�ีการ

���งกัน โร�ติดเช้ื���รั�โ�โรน�า 2019 ใน

พ้ืนที่รับผิดช�บ เพ่ื�กำ�นดเ��นมาตรการ

�รื�แน�ทาง���งกัน �ำ�รับจัดทำเ��น

���เ�น�แนะเชิงนโยบายต���� 

 

�าร�ัด�ล�ระ�บ���ิ��ร���ิ�  
1. ระดับตำบล 

การดำเนินงานตาม � กร�บกิจกรรม �ด�แก� (�� การพั�นา�ัมมาชีพ และการ�ร�าง�าชีพ

ใ�ม� (ยกระดับ�ิน��า OTOP/�าชีพ�ื่นๆ� (�� การ�ร�างและพั�นา Creative Economy (การยกระดับการ

ท��งเที่ย�� (�� การนำ�ง����ามร����ช��ยบริการช�มชน (Health Care/เท�โนโลยีด�านต�างๆ� และ (�� การ

��งเ�ริมด�าน�ิ่งแ�ดล��ม/Circular Economy (การเพิ่มราย�ด��ม�นเ�ียนใ��แก�ช�มชน� โดยการดำเนินงานใน��ที่ 

� �าด��าจะมีบางตำบลเ��า�มายที่�ามาร��ระเมินผลกระทบเชิงเ�ร��กิจ�ด� โดย�ามาร�ชี้�ัด�ด�จากการมี

ราย�ด�เพิ ่ม�ึ ้นจากเดิม�ม�น��ยก��าร��ยละ � ในพื ้นที ่ตำบลพึ ่งพาตนเ�ง�ด��ย�างยั ่งยืน (Sustainable 

Community)  
 1.1  �ิธ��ารดำ��ิ��าร 

1) �ำร�จ���ม�ลก��นเริ่มโ�รงการจากกล��มเ��า�มายที่เกี ่ย����งกับการดำเนินงาน

ตามแต�ละกิจกรรม เช�น ต�นท�นการผลิต �ริมา�การผลิต เงินลงท�น รา�า�าย ราย�ด�และ��าใช�จ�ายต�างๆ ที่ใช�ใน

การผลิต �ระก�บ�ัมมาชีพ ระยะเ�ลา และบั�ชี�รั�เรื�น เ��นต�น 

2) นำ���ม�ลต�างๆ ที่�ด�มา�ิเ�ราะ�� เพื่�ทราบ���ม�ลที่เกี่ย����งตามตั�ชี้�ัดที่จะ�ระเมิน

ก��นเริ่มโ�รงการ  

�� จัดเก�บ���ม�ลผลการดำเนินงานตามตั�ชี้�ัดที่จะ�ระเมิน�ลังจากดำเนินกิจกรรม

ในระยะ�นึ่ง แต��ม���รน��ยก��า � เดื�น ก��น�ิ้น��ดโ�รงการ เพื่��า��าเ�ลี่ยต��เดื�น ทั้งนี้ใ��เ�มาะ�มกับ

กิจกรรมที่จะดำเนินการในพ้ืนที่น้ันๆ  

1.2 ����า��าร�ิ�คราะ���ล�ระ�บ��ิ���ร���ิ� 
การ�ิเ�ราะ��ผลกระทบเชิงเ�ร��กิจโดยช้ี�ัดจากราย�ด�ที่เพ่ิม�ึ้นจากเดิม�ม�น��ยก��า

ร��ยละ � ��งกล��มเ��า�มายใน�าพร�ม โดยมีตั��ย�างดังต����น้ี 

�� การพั�นา�ัมมาชีพ และการ�ร�าง�าชีพใ�ม� (ยกระดับ�ิน��า OTOP/�าชีพ�่ืนๆ�  
กล��มเ��า�มายที่ม�า�ิทยาลัย�ด�เ��า��ช��ยในการ��งเ�ริมและพั�นา�ัมมาชีพใ��มี

��ามร��และมีราย�ด�เพ่ิม�ึ้นจากการผลิตและจำ�น�ายผลิต�ั���ช�มชน ยกระดับ����าพผลิต�ั���ช�มชน  

Text

Text



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
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- 75 - 
 

ธันวาคม 2563 

 
กรณีที่ � เพ่ิมราย�ด�  

�
ราย�ด�ร�ม�ล��ด�เนินกิ�กรรม – ราย�ด�ร�มก��นด�เนินกิ�กรรม

ราย�ด�ร�มก��นด�เนินกิ�กรรม
�  x 100 

 

กรณีที่ 2 การเพ่ิมมูลค�าเพ่ิม�ร��การยกร�ด��คุณภาพ 

ค�น�ณ�าก มูลค�า�ินค�า�ร��ผลิตภ�ณ��ที่เพ่ิมขึ้น x ��น�นที่ผลิต 

 

�) การ�ร�า�แล�พ��นา Creative Economy (การยกร�ด��การท���เที่ย�)  

กลุ�มเป�า�มายที่ม�า�ิทยาล�ย�ด�เข�า�ปช��ยในการ���เ�ริมแล�พ��นาใ��เกิด�ริการ

ท���เที่ย�ชุมชน ยกร�ด��การท���เที่ย�ข��ชุมชน�ย�า�ย�่�ย�น 

 

ราย�ด��ากการด�เนินกิ�กรรมท���เที่ย� 

ราย�ด�เพ่ิมขึ้น  =  ��น�นน�กท���เที่ย�ที่เพ่ิมขึ้น (คน) x                    

   ค�าใช���ายเ�ลี่ยในการท���เที่ย� (�าทต��คน) 

�ร�� ค�าใช���ายที่ลดล�เน�่���ากการ�ริ�าร��ดการการท���เที่ย�ที่ลดผลกร�ท�   

ด�าน�ิ่�แ�ดล��มดีขึ้น  

�) การน���ค�ค�ามรู��ปช��ย�ริการชุมชน (Health Care/เทค�น�ลยีด�านต�า��) 

กลุ�มเป�า�มายที่ม�า�ิทยาล�ย�ด�น�เ�าเทค�น�ลยีเข�า�ปช��ยในการเพิ่ม��กยภาพ

การเก�ตรในพ�้นที่ เช�น การลดต�นทุนการผลิต�ินค�าเก�ตร เพ่ิมปริมาณผลผลิต เพ่ิมคุณภาพผลผลิต 

ท�้�นี้ ค�น�ณ�ากการใช�เทค�น�ลยีก��ใ��เกิดต�นทุนที่ลดล��ร��ลิตภาพที่เพิ่มขึ้น 

(เช�น ��น�น��นที่ลดล� ��น�นแร��านที่ลดล� แปรเป�นมูลค�า) 

�ร�� ค�น�ณ�ากค�าใช���ายด�านการร�ก�าพยา�าลที่ลดล� ค�าใช���ายในการดูแล

ผู��ู��ายุที่ลดล� เป�นต�น 

�) การ���เ�ริมด�าน�ิ่�แ�ดล��ม/Circular Economy (การเพ่ิมราย�ด��มุนเ�ียนใ��แก�

ชุมชน) 

กลุ�มเป�า�มายที่ม�า�ิทยาล�ย�ด�เข�า�ปช��ยแก�ป���า�ภาพแ�ดล��มในชุมชนที่

เกี่ย�ข��� เช�น การน�เ�����ดุเ�ล��ทิ้�ทา�การเก�ตรมาแปรรูปเป�นผลิตภ�ณ���า�าร�ร��เคร�่��ด�่ม   

 

ราย�ด�ที่เพ่ิมขึ้น  =  ราย�ด��ากการขายผลิตภ�ณ�� � ค�าใช���ายในการก���ด

  เ�����ดุเ�ล��ทิ้�ทา�การเก�ตร – ค�าใช���ายในการผลิต – 

  ค�าใช���าย��่น�  

Text

Text



คู่่�มืือ หััวหัน้้าโคู่รงการ
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กรณีที่ � เพ่ิมราย�ด�  

�
ราย�ด�ร�ม�ล��ด�เนินกิ�กรรม – ราย�ด�ร�มก��นด�เนินกิ�กรรม

ราย�ด�ร�มก��นด�เนินกิ�กรรม
�  x 100 

 

กรณีที่ 2 การเพ่ิมมูลค�าเพ่ิม�ร��การยกร�ด��คุณภาพ 

ค�น�ณ�าก มูลค�า�ินค�า�ร��ผลิตภ�ณ��ที่เพ่ิมขึ้น x ��น�นที่ผลิต 

 

�) การ�ร�า�แล�พ��นา Creative Economy (การยกร�ด��การท���เที่ย�)  

กลุ�มเป�า�มายที่ม�า�ิทยาล�ย�ด�เข�า�ปช��ยในการ���เ�ริมแล�พ��นาใ��เกิด�ริการ

ท���เที่ย�ชุมชน ยกร�ด��การท���เที่ย�ข��ชุมชน�ย�า�ย�่�ย�น 

 

ราย�ด��ากการด�เนินกิ�กรรมท���เที่ย� 

ราย�ด�เพ่ิมขึ้น  =  ��น�นน�กท���เที่ย�ที่เพ่ิมขึ้น (คน) x                    

   ค�าใช���ายเ�ลี่ยในการท���เที่ย� (�าทต��คน) 

�ร�� ค�าใช���ายที่ลดล�เน�่���ากการ�ริ�าร��ดการการท���เที่ย�ที่ลดผลกร�ท�   

ด�าน�ิ่�แ�ดล��มดีขึ้น  

�) การน���ค�ค�ามรู��ปช��ย�ริการชุมชน (Health Care/เทค�น�ลยีด�านต�า��) 

กลุ�มเป�า�มายที่ม�า�ิทยาล�ย�ด�น�เ�าเทค�น�ลยีเข�า�ปช��ยในการเพิ่ม��กยภาพ

การเก�ตรในพ�้นที่ เช�น การลดต�นทุนการผลิต�ินค�าเก�ตร เพ่ิมปริมาณผลผลิต เพ่ิมคุณภาพผลผลิต 

ท�้�นี้ ค�น�ณ�ากการใช�เทค�น�ลยีก��ใ��เกิดต�นทุนที่ลดล��ร��ลิตภาพที่เพิ่มขึ้น 

(เช�น ��น�น��นที่ลดล� ��น�นแร��านที่ลดล� แปรเป�นมูลค�า) 

�ร�� ค�น�ณ�ากค�าใช���ายด�านการร�ก�าพยา�าลที่ลดล� ค�าใช���ายในการดูแล

ผู��ู��ายุที่ลดล� เป�นต�น 

�) การ���เ�ริมด�าน�ิ่�แ�ดล��ม/Circular Economy (การเพ่ิมราย�ด��มุนเ�ียนใ��แก�

ชุมชน) 

กลุ�มเป�า�มายที่ม�า�ิทยาล�ย�ด�เข�า�ปช��ยแก�ป���า�ภาพแ�ดล��มในชุมชนที่

เกี่ย�ข��� เช�น การน�เ�����ดุเ�ล��ทิ้�ทา�การเก�ตรมาแปรรูปเป�นผลิตภ�ณ���า�าร�ร��เคร�่��ด�่ม   

 

ราย�ด�ที่เพ่ิมขึ้น  =  ราย�ด��ากการขายผลิตภ�ณ�� � ค�าใช���ายในการก���ด

  เ�����ดุเ�ล��ทิ้�ทา�การเก�ตร – ค�าใช���ายในการผลิต – 

  ค�าใช���าย��่น�  

Text

Text
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ผลการประเมินจะเป�นผลกระทบ�น�า�ร�ม�นท�กกิจกรรม และ��งผล���กล��มเป�า�มาย�น

�า�ร�มจำน�นเท�า�ด และ�ย�าง�ร  

ทั้งนี้ ม�า�ิทยาลัย�าจประเมินผลกระทบด�าน��่น� เ�ิ่มเ�ิมจากผลกระทบทางเ�ร��กิจ เ��น 

โ�กา�เข�า�ึงการ�ึก�า การรเข�า�ึงการบริการ��ข�า� กรลดการย�าย�ิ่น�านข�งคน�น��ม�น ค�ามมั่นคง�น�า�ี� 

การกระจายราย�ด� ��ม�นมี��า�แ�ดล��มที่��ก��ขลัก��ะ มีการ����ลังงานทางเล��ก�น��ม�นเ�่ิมขึ้น เป�น��น 

�. ระดับม�า�ิ��า�ั� : จัดทำรายงาน�ร�ปผลการดำเนินงานโครงการและผลกระทบ�น�า�ร�ม

ข�งม�า�ิทยาลัย�น��้นที่รับผิด��บ แยก�ามระดับ�ักย�า�ข�ง�ำบล �� ระดับ� และรายจัง��ัด 
3. ระดับภูมิภาค : จัดทำรายงาน�ร�ปผลการดำเนินงานโครงการและผลกระทบ�น�า�ร�มข�ง

��าบัน��ดม�ึก�า�าย���เคร��ข�ายราย�ำบล 
4. ���ั��า���ัด�ระ�ร���าร��ดม����า �ิ��า�า��ร� �ิ�ั���ะ��ั��รรม : ประม�ลผล

การดำเนินงานโครงการและผลกระทบ�น�า�ร�มระดับประเท�  
 

4. �าร�ั��า�����าร���า�ร��ม�ั������บ���ะม�า�ิ��า�ั�  

การดำเนินการโครงการยกระดับเ�ร��กิจและ�ังคมราย�ำบลแบบบ�ร�าการ ม��ง�ร�างการ

เปลี่ยนแปลง 4 ���น ค��  

(1) ผลการแก�ป���าค�ามยากจนแบบกำ�นดเป�า�มาย�ัดเจน �นกล��มประ�ากรเป�า�มาย

และกล��มทาง�ังคม �งค�กรที่เกี่ย�ข��ง �น�ำบล �ึ่งค�รแ�ดง���เ��นการเปลี่ยนแปลง�ด��ัดเจน  

(2) บทบาทข�ง�งค�กร�น�ำบล ��งค�กรปกคร�ง���นท��ง�ิ่น ท��งที่ กล��มทาง�ังคม��งค�กร

��ม�น และ �น��ยงานรั��น��้นที่� �นการแก�ป���าค�ามยากจนแบบกำ�นดเป�า�มาย�ัดเจน  

(3) บทบาทข�งม�า�ิทยาลัย�นการระดม�งค�ค�ามร�� เทคโนโลยี ร��ม�นับ�น�นกระบ�นการ

แก�ป���าค�ามยากจนแบบกำ�นดเป�า�มาย�ัดเจนข�ง�ำบล �Targeted Poverty Alleviation)   

(4) บทบาทและแน�ทางข�ง�น��ยงาน�นับ�น�น�ิ�าการและเทคโนโลยีเ��่�แก�ป���าค�าม

ยากจน �นการเ�่ิม�ักย�า��ำบล  

ทั้งนี้ ร�มทั้งผลข�งการจ�างงานบั��ิ� นัก�ึก�า และประ�า�นเข�าร��มป�ิบั�ิงาน�น�ำบล 

�นระยะข�งการดำเนินการโครงการ� ด��ย 

ดังนั้น จึง���งกำ�นดบทบาทการทำงานร��มม��กัน����ย�างเป�นระบบ����ำบลเป�น Platform 

�นการทำงานร��มกัน โดยม�า�ิทยาลัยมีบทบาท�ำคั��นการเป�น System integrator และมีการจัดการที่มี

เป�า�มาย�ัดเจน �นเบ�้�ง��นค�รมีการจัดการ�ย�างน��ย 4 ���น ค�� การจัดการข��ม�ล การจัดการกำลังคน การ

จัดการงาน และการจัดการกล�กขับเคล�่�นงาน ดัง�ั��ย�าง  

1. �าร�ัด�าร���มู��าร�����ระดับ��บ�  ���งมีการ�ร�จ��บข��ม�ล�าร�นเท�ที่มี�ย�าง

�ลาก�ลาย�นระดับ�ำบล และนำมา��กแบบการ�ิเคราะ�����เ�มาะ�ม �ามาร�นำ����ด��ามค�าม���งการ

Text

Text
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�����������ก�น��ก������น ในก�������ก����น��น����ก�����ก��จ���������น�����ก�����ป�������

���จ���������� ป��ก�������������น����� ����ก�  

1.1 ก�����������������นฐ�น�������น������น�������� จ�ก���������������� �ช�น 

จปฐ. กชช 2�. ������น������ JHCIS �������������ก�ปก�������น�������น ����น�����น��ฐใน���น��� 

น�กจ�ก น��น ���������������น�����������ก�������� ��������จ�ก TPMAP ������ AGRIMAP ��������น���

�������� (GISTDA) ������ ��.��. ���������� �TCNAP� ������ก����จ��ช��ชน �RECAP� ���������จ�ก

��������น� ����������������������� �����น��������������ก����������� �����������น���น����� จ����

�����น�������ก�ป������������������  ���ป�����นก�����น�นก������ก������ป 

1.2 ก������������������น����������ก����ก���������น�����ก�� ��น 

ก�จก��� ���ก�� ������������������ใ���ก��ก���ก�ป����������กจน ������ก�ป����������ในก�����ชน�

������กจน ���������จ���� น�.ป����� ���� ���� 16 �ป������ �ช�น ������ก����ป��ช�ก�����ป�น�ป������

�����น ก�จก��� ���ก�� ก����นก�����น�นก�� ��ก�������������ช���� ������ก������������ ����ก� 

�น�����น ����ป�น���ป������ก�����ก �Key Actors� ��� ��น ก�จก��� ���ก�� �������������น����� ������

������น�������������������ในก������จ��ก�� ��น ก�จก��� ���ก�� ก������ ��������ก������ ��น 

ก�จก��� ���ก�� �� ������ก�������ก���ก�ป����������กจนในก�� ��ป��ช�ก��� �ก��น� ����������

��������� ����น���������ก��ใช�����น���� ��������ก�������������������� �ป�น��น  

1.3 ก������������������น��� ���������������น���น�นก�����ป������น ���� ��� 

����������� ����� ��น��ป�ป�น������ป��ก��ก��ป�����น�ก�������ก�������������������ก��                  

ใน 3 ก����  

1.4 ก���ก�����������นฐ�น������ก��จ�����น����ก��������������จ����������

����������������ก��ก��ป���ก�น COVID-�� ������������ใ��� ���น� �������   

 
����� � ��������ก��ปก�����������น �������������น�ก�น 

Text

Text



คู่่�มืือ หััวหัน้้าโคู่รงการ
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�����������ก�น��ก������น ในก�������ก����น��น����ก�����ก��จ���������น�����ก�����ป�������

���จ���������� ป��ก�������������น����� ����ก�  

1.1 ก�����������������นฐ�น�������น������น�������� จ�ก���������������� �ช�น 

จปฐ. กชช 2�. ������น������ JHCIS �������������ก�ปก�������น�������น ����น�����น��ฐใน���น��� 

น�กจ�ก น��น ���������������น�����������ก�������� ��������จ�ก TPMAP ������ AGRIMAP ��������น���

�������� (GISTDA) ������ ��.��. ���������� �TCNAP� ������ก����จ��ช��ชน �RECAP� ���������จ�ก

��������น� ����������������������� �����น��������������ก����������� �����������น���น����� จ����

�����น�������ก�ป������������������  ���ป�����นก�����น�นก������ก������ป 

1.2 ก������������������น����������ก����ก���������น�����ก�� ��น 

ก�จก��� ���ก�� ������������������ใ���ก��ก���ก�ป����������กจน ������ก�ป����������ในก�����ชน�

������กจน ���������จ���� น�.ป����� ���� ���� 16 �ป������ �ช�น ������ก����ป��ช�ก�����ป�น�ป������

�����น ก�จก��� ���ก�� ก����นก�����น�นก�� ��ก�������������ช���� ������ก������������ ����ก� 

�น�����น ����ป�น���ป������ก�����ก �Key Actors� ��� ��น ก�จก��� ���ก�� �������������น����� ������

������น�������������������ในก������จ��ก�� ��น ก�จก��� ���ก�� ก������ ��������ก������ ��น 

ก�จก��� ���ก�� �� ������ก�������ก���ก�ป����������กจนในก�� ��ป��ช�ก��� �ก��น� ����������

��������� ����น���������ก��ใช�����น���� ��������ก�������������������� �ป�น��น  

1.3 ก������������������น��� ���������������น���น�นก�����ป������น ���� ��� 

����������� ����� ��น��ป�ป�น������ป��ก��ก��ป�����น�ก�������ก�������������������ก��                  

ใน 3 ก����  

1.4 ก���ก�����������นฐ�น������ก��จ�����น����ก��������������จ����������

����������������ก��ก��ป���ก�น COVID-�� ������������ใ��� ���น� �������   

 
����� � ��������ก��ปก�����������น �������������น�ก�น 

Text

Text
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2. การจัดการกำลังคน ��ง�ั�ง��า�ต�บ���ะ��า�ม�า�ิ��า�ั� 

2.1 ในการ�ับเค����นปฏิบัตกิารในต�บ� ก��ังคน��คั� ค�รเป�นบ�ค�ากร�ร�����น��าก 4 

�งค�กร��ัก ����ก� �งค�กรปกคร�ง���น���ง�ิ�น ���ง��� ก���ม�าง�ังคม��งค�กร��ม�น ��ะ�น���งานรั�ใน���น��� 

เ����เป�นการเ�ริม�ัก��า�ก��ก��งระบบการ�ั�การ���น���ระ�ับต�บ� �ันเป�น���น�น��ง��ง��กระ�บ��ง

โครงการ โ��เน�นการเ�ิ�ม�ัก�ะในการเป�น���ปฏิบัติการ��ัก �Key Actors� ��ง�ต��ะงาน กิ�กรรม บริการ 

��ัก��ะงาน �ก�ป���า น�ัตกรรม �ั�นา�ัก��า� เ�ิ�ม���ค�าม�ามาร�� �ั�งน��ใ��ค�าม��คั�กับบ�บา�ใน

การก��น��ิ��าง��งการ�ับเค����นงาน กิ�กรรม บริการ ����น� ���ร��ม ����นับ�น�น� ��ะบ�บา�ในการ�ร�าง

ปฏิบัติการ��งงาน กิ�กรรม บริการ ��� �บริ�าร �� ��ิเคราะ����ะ��ก�บบการ��งาน �� ��ั�การ���ม�� ���

ประ�านงาน��ะ�����าร ����ั�กระบ�นการ�   

2.2 ในการ�ับเค����นการ�ั�นาต�บ�ในการ�ก�ป���าค�าม�าก�น�บบก��น�เป�า�มา�

�ั�เ�น��งม�า�ิ��า�ั� น�� ก��ังคน ค�รมา�าก ค�ะ��า�า�ิ�า���น�����าบัน ในการบริ�าร�ั�การค�าม

ร��มม��กับต�บ�ใน��ก�ั�นต�น ตั�ง�ต� การร�บร�ม���ม�����น�าน��ะการประเมิน�ัก��า�ต�บ� การ��ก�บบ

การ��เนินการเ�����ก�ป���าค�าม�าก�นตาม��ักเป�า�มา�ต�บ�ในการเ�า�นะค�าม�าก�น ��ะ การ

ประเมินโครงการ โ��เ��าะ���าง�ิ�ง การ�ั�การ���ม�� การ�ิเคราะ��ป���า การ�าง��น�ก�ป���า การ�า

ค�ามร��มม���าก�น����ร���� �เ�� ����า��ากค�ะ��า�า�ิ�า���น�����าบัน�� �น�ในม�า�ิ��า�ั�ตน�ร��

ม�า�ิ��า�ั����น�ร���น���งาน���น��� ��ะการ�ร�ป��การ��เนินการ��งงาน กิ�กรรม ��ะ บริการ โ��

�า�าร�� นัก�ิ�ั� ��ะ นัก��ก�า �ากค�ะ��า�า�ิ�า���น�����าบัน�ามาร�เร��นร� ���ะ���ประโ��น��าก

กระบ�นการ��งโครงการน������  

2.3 การ�ั�การบั��ิต นัก��ก�า ประ�า�น ���เ��าร��มโครงการโ��การ��างงาน ต��งม�การ

ก��น�บ�บา� �น�า��� ��ะงาน���ต��ง��เนินการใ������เ�ร�� ����ั�เ�น �ังตั����าง 

2.3.1 �าน��าน���ม�� ปฏิบัติงานในการ 1� ��บ�าน ��ะ�ิเคราะ�����ม��ม����ง�าก

�าน���ม�����น�าน��งต�บ��าก��ก�น���งาน���เก�������ง ��ั�งระ�ับครั�เร��น��ะระ�ับ�ม��บ�าน���ม�น� ������ง

ประ�ิ��ิ�า� ��ะ�ัก��า���ง��ม�น ร�ม�ั�งเก�บ���ม��เ�ิ�มเติม��ะ ปรับปร�ง���ม�����น�าน��งต�บ� ใ��

�ัน�มั� 2) �ั�เก�บ บัน��ก ��ะ��บ�าน���ม��ก���ม�าง�ังคม ��นมน���� �งค�กร��ม�น ���ม�ปฏิบัติการในการ

�ก�ป���าค�าม�าก�นใน���น�����ะเป�น���ปฏิบัติการ��ัก �Key Actors� ��งงาน กิ�กรรม บริการ ในการ

�ก�ป���าค�าม�าก�น 3� �ั�เก�บ บัน��ก ��ะ��บ�าน ���ม��ประ�ิ��ิ�า���ะ�ัก��า�โครงการ�ั�นา

ต�บ����ร��มม��กับ�น���งาน�า�น�ก��ะ�งค�กร���น 

2.3.2 �าน��านว��ค�า����������น 1) ��การ�ิเคราะ�����ม�����งประ�ิ��ิ�า�

��ะ�ัก��า�ต�บ�ในการ�ก�ป���าค�าม�าก�น 2� ��การ�ิเคราะ�����ม�����งประ�ิ��ิ�า���ะ�ัก��า�

โครงการ�ั�นาต�บ�ในการ�ก�ป���าค�าม�าก�น 3) ��การ�ิเคราะ�����ม����ะก��น���น��เนินการงาน 

กิ�กรรม ��ะ บริการเ�������น��เ�ร��กิ���ะ�ังคมใน���น��� เ���บเค��งกับ��ักเป�า�มา�ต�บ�ในการเ�า�นะ

ค�าม�าก�น ��ง�า�ตรา�าร�� น��ประเ�� �ะ�� ร�ม�ั�งการ�ั�กระบ�นการ�ร�างการม����นร��ม �ร�างการ

เร��นร�� ร��มกับ���ปฏิบัติการ��ัก �Key Actors� ��งต�บ� ��ะ���รับ�ิ���บ�ากค�ะ��า�า�ิ�า���น�����าบัน 

Text

Text
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2.3.3 �าน��านว��า�า������า������ค�น���� 1� ร���งาน กิจกรร� บริการ ที�เ��น

การนำ�งค�ค�า�ร�� เทคโนโลยี น�ัตกรร� ด�านต�าง� เกี�ย�กับ ทัก�ะการ�า�ีพต�าง� ทัก�ะด�านดิจิทัล ทัก�ะ

ด�าน�า�า และ ทัก�ะการบริ�ารการจัดการและการ�ร�าง��ิบัติการ �การพัฒนา�ินค�าและบริการ การตลาด 

การเงินและการคลัง การพัฒนาเทคโนโลยีและ�ิ�ง�ำน�ยค�า��ะด�ก�ำ�รับการดำเนิน�ี�ิตและการ�ระก�บ

�า�ีพ การท��งเที�ย� การ�น�รัก��ร��แบบต�าง� การจัดการน้ำ Smart Farming เก�ตร�ล�ด�ัย การจัดการ

�ยะ����น เ�ร��กิจ�ร�าง�รรค� และค�ณ�าพ�ี�ิต�ระ�ากรกล���เ�ราะบาง� �า��ายท�ด ��ก�บร�ใ��กล���

�ระ�ากรเ��า��าย กล����า�ีพ�ร��กล���ทาง�ังค��ร���งค�กร����น �ร�� ร���ทำงาน จัดกิจกรร� จัดบริการ 

กับกล���ทาง�ังค� �งค�กร����น �น��ยงาน เพ�����งเ�ริ�และ�นับ�น�นการแก�����าค�า�ยากจน��งตำบล  

2.3.4 �าน��าน����า��าธา��� 1� ร���จัดงาน กิจกรร� �ร��บริการ ที�เ��น���น��ง

บริการ�า�ารณะที��น��ยงาน �งค�กรจัดใ��กับ�ระ�า�นในพ�้นที� 2� ร���จัด งาน กิจกรร� และบริการเกี�ย�กับ

การยกระดับเ�ร��กิจและ�ังค�ตา�แ�นพัฒนาตำบลและโครงการพัฒนาต�าง� ��ง�งค�กร�กคร�ง���น

ท��ง�ิ�น �น��ยงานรั�ที�เกี�ย����ง �งค�กร����น �าคเ�ก�น และ��า�ิทยาลัย ในพ�้นที� 3� ร���เ��น����ระ�าน

�����ลและค�า����ยเ�ล���ร��การเพิ��ทัก�ะใ��กับ�ระ�า�น กล����ระ�ากรและครั�เร��น �ยากจน เ�ราะบาง 

ยากลำบาก ����ีราย�ด� ����ีงาน ����ีที�ทำกิน ����ี�ิท�ิ�ในการรัก�าและ��ั�ดิการ� ที�เ��นเ��า��าย��งงาน 

กิจกรร� บริการ ที�เกิด��้น��งโครงการ� �เ��นเจ�า��ง cases) โดยร���กับ�าจารย� นัก��ก�า จากคณะ/

�า�า�ิ�า/��นย�/��าบัน ที�รับ�ิด��บและ�����ิบัติการ�ลัก��งตำบล  

2.3.5 �า����น����าน��������ว�า���ว����� ��งงานโดยทำ���ตกลงร���กัน 3 

��าย ค�� �งค�กร�ลักที�รับ�ิด��บ��งตำบล คณะ/�า�า�ิ�า/��นย�/��าบัน และ �����กจ�างงาน เ��นต�น   

3. การจัดการงาน �งาน กิจกรร� บริการ ที�ใ��แก�����าค�า�ยากจนตา��ลักเ��า��าย

ตำบลในการเ�า�นะค�า�ยากจน ��ง�า�ตราจารย� นพ��ระเ�� �ะ�ี� เน�นการ��กแบบและ�างแ�นการ

ดำเนินการ�ย�างเ��น�ั้นต�น การ��กแบบงาน กิจกรร� บริการ �ร��น�ัตกรร� ร��ทั้งกำ�นดบทบาท���

��ิบัติการ�ลัก �Key Actors� และ���ร���ดำเนินการ ด��ยการพัฒนาค�����และแน�ทางการทำงานใ��คร�บคล��

ท�ก�ั ้นต�นร����งการ�ร��และการ�ระเ�ิน การ�ิเคราะ��จัดกล��� การ�ิเคราะ��เร� ��งเด�น เ��น งานเด�น 

น�ัตกรร�เด�น �ระบบ กระบ�นการ เทคนิค� คนเด�น เทคโนโลยีเด�น �ลิต�ัณ��เด�น �ล�ลิตเด�น เ��นต�น    

4. การจัดการกลไกขับเคลื่อนงาน เพ���ใ��เกิดการทำงานเ������ระ�านกัน�ด��ากที���ด  

4.1 ใน 1 ตำบล ค�ร�ีการ��บ��ายใ�� �ี���รับ�ิด��บ�ลัก จาก 2 ��าย ค�� ��ายตำบล 

และ ��าย��า�ิทยาลัย โดยเ��น��ตา����เ�น���ง�า�ตราจารย� นพ��ระเ�� �ะ�ี ที�ใ�� คณะ/�า�า�ิ�า/

��นย�/��าบัน ที��ี�ารกิจครบ���น��ง��า�ิทยาลัย �ี�ลัก��ตรและการจัดการเรียนการ��น นัก��ก�า �าจารย� 

แ�นการ�ิจัยและนัก�ิจัย �ีโครงการบริการ�ิ�าการแก��ังค� เ��น���รับ�ิด��บ�ลักในการดำเนินการร���กับแต�

ละตำบล  

4.2 ���น���รับ�ิด��บ��งตำบล ที��ี�ารกิจและ�ี�ักย�าพในการจัดการ ที��ีโครง�ร�าง �ี

บ�คลากร �ีทรัพยากร �ี�����ล �ีการจัดบริการ�า�ารณะที�เ��นพ�้น�านการแก�����าค�า�ยากจน��ง�ระ�า�น

ในพ�้นที�เ�ตค�า�รับ�ิด��บ�ย��แล�� �ด�แก� �งค�กร�กคร�ง���นท��ง�ิ�น ���ง�า�าร�เ������ระ�าน ค�า�ร������

กับ ท��งที� กล���ทาง�ังค�และ�งค�กร����น ร��ทั้ง�น��ยงานรั�ในพ�้นที��ด�ด��ย 
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Text



คู่่�มืือ หััวหัน้้าโคู่รงการ

โคู่รงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคู่มืรายตำำาบลแบบบ่รณาการ
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2.3.3 �าน��านว��า�า������า������ค�น���� 1� ร���งาน กิจกรร� บริการ ที�เ��น

การนำ�งค�ค�า�ร�� เทคโนโลยี น�ัตกรร� ด�านต�าง� เกี�ย�กับ ทัก�ะการ�า�ีพต�าง� ทัก�ะด�านดิจิทัล ทัก�ะ

ด�าน�า�า และ ทัก�ะการบริ�ารการจัดการและการ�ร�าง��ิบัติการ �การพัฒนา�ินค�าและบริการ การตลาด 

การเงินและการคลัง การพัฒนาเทคโนโลยีและ�ิ�ง�ำน�ยค�า��ะด�ก�ำ�รับการดำเนิน�ี�ิตและการ�ระก�บ

�า�ีพ การท��งเที�ย� การ�น�รัก��ร��แบบต�าง� การจัดการน้ำ Smart Farming เก�ตร�ล�ด�ัย การจัดการ

�ยะ����น เ�ร��กิจ�ร�าง�รรค� และค�ณ�าพ�ี�ิต�ระ�ากรกล���เ�ราะบาง� �า��ายท�ด ��ก�บร�ใ��กล���

�ระ�ากรเ��า��าย กล����า�ีพ�ร��กล���ทาง�ังค��ร���งค�กร����น �ร�� ร���ทำงาน จัดกิจกรร� จัดบริการ 

กับกล���ทาง�ังค� �งค�กร����น �น��ยงาน เพ�����งเ�ริ�และ�นับ�น�นการแก�����าค�า�ยากจน��งตำบล  

2.3.4 �าน��าน����า��าธา��� 1� ร���จัดงาน กิจกรร� �ร��บริการ ที�เ��น���น��ง

บริการ�า�ารณะที��น��ยงาน �งค�กรจัดใ��กับ�ระ�า�นในพ�้นที� 2� ร���จัด งาน กิจกรร� และบริการเกี�ย�กับ

การยกระดับเ�ร��กิจและ�ังค�ตา�แ�นพัฒนาตำบลและโครงการพัฒนาต�าง� ��ง�งค�กร�กคร�ง���น

ท��ง�ิ�น �น��ยงานรั�ที�เกี�ย����ง �งค�กร����น �าคเ�ก�น และ��า�ิทยาลัย ในพ�้นที� 3� ร���เ��น����ระ�าน

�����ลและค�า����ยเ�ล���ร��การเพิ��ทัก�ะใ��กับ�ระ�า�น กล����ระ�ากรและครั�เร��น �ยากจน เ�ราะบาง 

ยากลำบาก ����ีราย�ด� ����ีงาน ����ีที�ทำกิน ����ี�ิท�ิ�ในการรัก�าและ��ั�ดิการ� ที�เ��นเ��า��าย��งงาน 

กิจกรร� บริการ ที�เกิด��้น��งโครงการ� �เ��นเจ�า��ง cases) โดยร���กับ�าจารย� นัก��ก�า จากคณะ/

�า�า�ิ�า/��นย�/��าบัน ที�รับ�ิด��บและ�����ิบัติการ�ลัก��งตำบล  

2.3.5 �า����น����าน��������ว�า���ว����� ��งงานโดยทำ���ตกลงร���กัน 3 

��าย ค�� �งค�กร�ลักที�รับ�ิด��บ��งตำบล คณะ/�า�า�ิ�า/��นย�/��าบัน และ �����กจ�างงาน เ��นต�น   

3. การจัดการงาน �งาน กิจกรร� บริการ ที�ใ��แก�����าค�า�ยากจนตา��ลักเ��า��าย

ตำบลในการเ�า�นะค�า�ยากจน ��ง�า�ตราจารย� นพ��ระเ�� �ะ�ี� เน�นการ��กแบบและ�างแ�นการ

ดำเนินการ�ย�างเ��น�ั้นต�น การ��กแบบงาน กิจกรร� บริการ �ร��น�ัตกรร� ร��ทั้งกำ�นดบทบาท���

��ิบัติการ�ลัก �Key Actors� และ���ร���ดำเนินการ ด��ยการพัฒนาค�����และแน�ทางการทำงานใ��คร�บคล��

ท�ก�ั ้นต�นร����งการ�ร��และการ�ระเ�ิน การ�ิเคราะ��จัดกล��� การ�ิเคราะ��เร� ��งเด�น เ��น งานเด�น 

น�ัตกรร�เด�น �ระบบ กระบ�นการ เทคนิค� คนเด�น เทคโนโลยีเด�น �ลิต�ัณ��เด�น �ล�ลิตเด�น เ��นต�น    

4. การจัดการกลไกขับเคลื่อนงาน เพ���ใ��เกิดการทำงานเ������ระ�านกัน�ด��ากที���ด  

4.1 ใน 1 ตำบล ค�ร�ีการ��บ��ายใ�� �ี���รับ�ิด��บ�ลัก จาก 2 ��าย ค�� ��ายตำบล 

และ ��าย��า�ิทยาลัย โดยเ��น��ตา����เ�น���ง�า�ตราจารย� นพ��ระเ�� �ะ�ี ที�ใ�� คณะ/�า�า�ิ�า/

��นย�/��าบัน ที��ี�ารกิจครบ���น��ง��า�ิทยาลัย �ี�ลัก��ตรและการจัดการเรียนการ��น นัก��ก�า �าจารย� 

แ�นการ�ิจัยและนัก�ิจัย �ีโครงการบริการ�ิ�าการแก��ังค� เ��น���รับ�ิด��บ�ลักในการดำเนินการร���กับแต�

ละตำบล  

4.2 ���น���รับ�ิด��บ��งตำบล ที��ี�ารกิจและ�ี�ักย�าพในการจัดการ ที��ีโครง�ร�าง �ี

บ�คลากร �ีทรัพยากร �ี�����ล �ีการจัดบริการ�า�ารณะที�เ��นพ�้น�านการแก�����าค�า�ยากจน��ง�ระ�า�น

ในพ�้นที�เ�ตค�า�รับ�ิด��บ�ย��แล�� �ด�แก� �งค�กร�กคร�ง���นท��ง�ิ�น ���ง�า�าร�เ������ระ�าน ค�า�ร������

กับ ท��งที� กล���ทาง�ังค�และ�งค�กร����น ร��ทั้ง�น��ยงานรั�ในพ�้นที��ด�ด��ย 

Text

Text
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4.3 ใน���น���การดำเนินการ กิ�กรรมเพื่�พัฒนา�กร�ดับเ�ร��กิ��ล��ั��มรา�ตำบล

�บบบ�ร�าการน�ก�ากม�า�ิท�าลั�ที่รับ�ิด��บในตำบลนั้น ��ต����ร�เมิน�ล��ิเ�รา�����าพ����า���

ตำบลน้ัน �าก���ม�ลต�า�ๆ เ��น TPMAP  AGRIMAP ���ม�ล��นที่ดา�เที�ม �GISTDA� เ��นต�น �ล���มา

�ิท�าลั���ร��ต���ทราบ�����น�าน กิ�กรรม การพัฒนา�ด��น����าน�ื่นๆ เ��น ��ท� ท����ิ่น กล��ม�ั��ม 

����กร��ม�น �กล��มเก�ตรกร กล��ม�า�ีพ ��าบันการเ�ิน ��ม�น กล��ม��มทรัพ�� �ิ�า�กิ���ม�น �ล��ื่นๆ) 

�น����าน�า�รั� �า�เ�ก�น ��มา�ม ��า��ต�า�กรรม บริ�ัทเ�ก�น� เพ่ื�บ�ร�าการการพัฒนาร��มกัน 

4.4 ในการติดตามการดำเนินการ���ตำบล �ล� �����า�า�ิ�า���น�����าบัน 

ม�า�ิท�าลั��า�กำ�นดใ��มี���กรรมการติดตามการดำเนินการด��� �ด�เน�นการใ���ำ�ร�ก�าการ�ับเ�ลื่�น

��ร�การ��ล�การดำเนินการตาม��น พร��มทั้��ร�า�การเรี�นร��ตำบลที่มีเรื่��เด�น �ามาร��กร�ดับเ��น��น��

เรี�นร��การ�ก�����า��าม�าก�นในร���บบ�ล��ร�เด�นต�า�ๆ  

4.5 การกำ�นดกล�กการ�ับเ�ลื่�น�าน ใน�ลา�ร���บบ �ด��ก�  

(1) ���กรรมการ เ��น ���กรรมการบริ�าร��ร�การ�กร�ดับเ�ร��กิ��ล�

�ั��ม�บบบ�ร�าการใน�ต�ล�ตำบล ที ่ม ี� � �ร ับ�ิด��บ�าก ��า�ม�า�ิท�าลั� �ล���า�ตำบล ร��มเ��น

���กรรมการ ���กรรมการดำเนินการ�าน กิ�กรรม บริการ �ที่กำ�นดตาม �าน กิ�กรรม บริการที่��ก�บบ

���� ���กรรมการ�ร�เมินการดำเนินการ��ร�การ� เ��นต�น   

(2) � ��ตกล���ามร ��มม ื� �MOU�  ร��� �า� ตำบล ��ด���� �กร�ล ัก� กับ

ม�า�ิท�าลั� ��ด������า�า�ิ�า���น�����าบัน� �ล��น����านที่เกี่�������ื่นๆ ทั้��า�รั��ล�เ�ก�น ที่

ดำเนินการพัฒนาในพ้ืนที่น้ันๆ  

(3) ��นการดำเนินการ�����ร�การ�ล���นการ�ัด�าน กิ�กรรม บริการ ในการ

�ก�����า��าม�าก�น �ตาม�ลักเ��า�มา�ตำบลในการเ�า�น���าม�าก�น ����า�ตรา�าร�� นพ��ร�เ�� 

���ี�   

เ��นต�น  
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โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
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ก�ร�ร��มิ����ร�ม������������������������������������������������������������ 

ม�า�ิท�าลั� ....................................................................... 

จำน�นกิจกรรมท่ีดำเนนิการ ...............................................กิจกรรม 

������������ร�ม���� กิจกรรม 1 กิจกรรม 2 ………… 
กิจกรรม 

ก�ร����ร����COVID 

Community 
Data 

1.เป�น�จท��การพั�นาเพ่ื�แก���ป���าค�าม�ากจน�า�ใต� 

16 เป�า�มา� เป�า�มา�ใดบ�าง 

-ระบุเป�า�มา�

ท่ีตรง 

-ระบุเป�า�มา�

ท่ีตรง 

…………   

1.1 พั�นาชุมชนใ��มี�มรร�นะในการจัดการ��ง      

1.2 ใ��เกิดการจัดการทรัพ�ากร���างเป�นระบบ      

1.3 ช���ใ���ามาร��ิเคราะ���ิ�า�กิจชุมชนและ��าบัน

การเงินชุมชน 
     

1.4 ช���ในการ�ร�าง�ัมมาชีพในพ้ืนท่ี      

1.5 ��งเ�ริมเก�ตรพ�เพี�งและ�า�ารปล�ด�ั�      

1.6 ช���ใ��มีแ�ล�งน้ำประจำคร�บครั�      

1.7 ช���จัดการ�ิ�า�กิจชุมชน      

1.8 ��ก�บรมทัก�ะ�าชีพ      

1.9 มีการจัดการ�ครง�ร�างพ้ืน�าน กา��าพ �ิ่งแ�ดล��ม 

พลังงาน 

     

1.10 ��งเ�ริมค�ามปล�ด�ั�ในพ้ืนท่ี      

1.11 พั�นาคุ��าพกลุ�มเปราะบาง      

1.12 พั�นาระบบ�ุ��าพคนในพ้ืนท่ี      

1.13 ��งเ�ริม��น��เรี�นร��ตำบล      

1.14 ��งเ�ริมระบบ�ุติ�รรมในชุมชน      

1.15 ��งเ�ริมระบบการ�ื่��ารชมุชน      

1.16 ��งเ�ริมตำบลทำค�ามดี      

2.ประชากรเป�า�มา�      

3.���ท่ีเป�น���ปฏิบัติการ�ลัก �Key actors) และ����ับเคลื่�น

ปฏิบัติการในพ้ืนท่ี 

     

4.เทค�น�ล�ีและเครื่�งมื�ท่ีใช��ด��ลดี      

5.น�ัตกรรมการแก�ป���า �เชงิระบบ เชิงกระบ�นการ เชิง

เทคนิค) 

     

6.การมี���นร��ม��งประชากรกลุ�มเป�า�มา�และ 4 �งค�กร�ลัก

ในตำบล ��ปท. ท��งท่ี �งค�กรชุมชน �น���งานรั� และเ�กชน) 

     

7. �ลการมี���นร��มในการแก�ป���า��งกลุ�มประชากร

เป�า�มา� 

     

8. เรื่�งเด�น �กิจกรรม บริการ �ลิต�ั��� �ล�ลิต)      

9. คนเด�น �Champions)      

Text

Text
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ก�ร�ร��มิ����ร�ม������������������������������������������������������������ 

ม�า�ิท�าลั� ....................................................................... 

จำน�นกิจกรรมท่ีดำเนนิการ ...............................................กิจกรรม 

������������ร�ม���� กิจกรรม 1 กิจกรรม 2 ………… 
กิจกรรม 

ก�ร����ร����COVID 

Community 
Data 

1.เป�น�จท��การพั�นาเพ่ื�แก���ป���าค�าม�ากจน�า�ใต� 

16 เป�า�มา� เป�า�มา�ใดบ�าง 

-ระบุเป�า�มา�

ท่ีตรง 

-ระบุเป�า�มา�

ท่ีตรง 

…………   

1.1 พั�นาชุมชนใ��มี�มรร�นะในการจัดการ��ง      

1.2 ใ��เกิดการจัดการทรัพ�ากร���างเป�นระบบ      

1.3 ช���ใ���ามาร��ิเคราะ���ิ�า�กิจชุมชนและ��าบัน

การเงินชุมชน 
     

1.4 ช���ในการ�ร�าง�ัมมาชีพในพ้ืนท่ี      

1.5 ��งเ�ริมเก�ตรพ�เพี�งและ�า�ารปล�ด�ั�      

1.6 ช���ใ��มีแ�ล�งน้ำประจำคร�บครั�      

1.7 ช���จัดการ�ิ�า�กิจชุมชน      

1.8 ��ก�บรมทัก�ะ�าชีพ      

1.9 มีการจัดการ�ครง�ร�างพ้ืน�าน กา��าพ �ิ่งแ�ดล��ม 

พลงังาน 

     

1.10 ��งเ�ริมค�ามปล�ด�ั�ในพ้ืนท่ี      

1.11 พั�นาคุ��าพกลุ�มเปราะบาง      

1.12 พั�นาระบบ�ุ��าพคนในพ้ืนท่ี      

1.13 ��งเ�ริม��น��เรี�นร��ตำบล      

1.14 ��งเ�ริมระบบ�ุติ�รรมในชุมชน      

1.15 ��งเ�ริมระบบการ�ื่��ารชมุชน      

1.16 ��งเ�ริมตำบลทำค�ามดี      

2.ประชากรเป�า�มา�      

3.���ท่ีเป�น���ปฏิบัติการ�ลัก �Key actors) และ����ับเคลื่�น

ปฏิบัติการในพ้ืนท่ี 

     

4.เทค�น�ล�ีและเครื่�งมื�ท่ีใช��ด��ลดี      

5.น�ัตกรรมการแก�ป���า �เชงิระบบ เชิงกระบ�นการ เชิง

เทคนิค) 

     

6.การมี���นร��ม��งประชากรกลุ�มเป�า�มา�และ 4 �งค�กร�ลัก

ในตำบล ��ปท. ท��งท่ี �งค�กรชุมชน �น���งานรั� และเ�กชน) 

     

7. �ลการมี���นร��มในการแก�ป���า��งกลุ�มประชากร

เป�า�มา� 

     

8. เรื่�งเด�น �กิจกรรม บริการ �ลิต�ั��� �ล�ลิต)      

9. คนเด�น �Champions)      

Text

Text
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������������ร�ม���� กิจกรรม 1 กิจกรรม 2 ………… 
กิจกรรม 

ก�ร����ร����COVID 

Community 
Data 

10����ม�ล �การ��ร�จการ���าระ��ง COVID-19 และ 

Community Data) 

     

11�การ��ง��ริมการ�ร�าง��รกิจ��ม� �Start-up / Social 

Enterprise) 

     

12�ร��แ��การแก�����าค�าม�ากจน�นระ������ลจาก

การ�ร�����รี�นและ�ระ��การ���นโครงการ 

     

13�ร��แ��การ�ริ�ารจ��การ�ร���ากร��คคลและ�งค�กร

�า��น���ล�����แก�����าค�าม�ากจน �Resource 

Mobilization) จากโครงการนี ้

     

14�แ�ล�ง�รี�นร�� และ�ล�ก���รการ�รี�นร����ง��ม�น�ี�มาจาก

�ร���ง���น คน���น จน���ร��การ��มร�����น��น���รี�นร����าน

การแก�����าค�าม�ากจน 

     

�ม��������� แ��ละกิจกรรม�ม�จ����น���งมี����้ี���คร� 14 ��� 

   �มา���ง มี����แล�� 

    �มา���ง  คา���าจะ�กิ��ม������นินกิจกรรมน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text

Text



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
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Checklist �จท��ก�ร�����เ�����ก���ป�������ม��กจ�ภ������16 เป���ม�� 
ม�า�ิทยาลัย ………………………………………… 

ตำบล ..........................................................  ย่ังยืน  ��เ�ียง   ยากลำบาก 

จำน�นกิจกรรมท่ีดำเนินการ ………………………กิจกรรม 

ประเภทกิจกรรม กิจกรรมเ�����กระ�����ก�ภ������ 
กิจกรรม 1 กิจกรรม 2 กิจกรรม 3 

ก. การ�ั�นา�ัมมาชี��ล��ร�าง�าชี���ม� เช�น การยกร�ดับ OTOP �ล��าชี��่ืน ๆ    
ข. การ�ร�าง�ล��ั�นา Creative Economy �การยกร�ดับการท��งเท่ีย�)    
ค. การนำ�งค�ค�ามร����ช��ยบริการชุมชน �Healthcare / เทค�น�ลยีด�านต�างๆ)    
ง. การ��งเ�ริมด�าน�ิ่ง��ดล��ม/Circular Economy �การเ�่ิมราย�ด��มุนเ�ียน����ก�

ชุมชน) 
   

จ. �่ืน ๆ ���รดร�บุ) .......................................................    
���ก����16 เป���ม��    

1. �ั�นาชุมชน���มี�มรร�น��นการจัดการ��ง    

2. ���เกิดการจัดการทรั�ยากร�ย�างเ��นร�บบ    

3. ช��ย����ามาร��ิเครา����ิ�า�กิจชุมชน�ล���าบันการเงินชุมชน    

4. ช��ย�นการ�ร�าง�ัมมาชี��น�ื�นท่ี    

5. ��งเ�ริมเก�ตร��เ�ียง�ล��า�าร�ล�ด�ัย    

6. ช��ย���มี��ล�งน�ำ�ร�จำคร�บครั�    

7. ช��ยจัดการ�ิ�า�กิจชุมชน    

8. ��ก�บรมทัก���าชี�    

9. มีการจัดการ�ครง�ร�าง�ื�น�าน กาย�า� �ิ่ง��ดล��ม �ลังงาน    

10. ��งเ�ริมค�าม�ล�ด�ัย�น�ื�นท่ี    

11. �ั�นาคุ��า�กลุ�มเ�รา�บาง    

12. �ั�นาร�บบ�ุข�า�คน�น�ื�นท่ี    

13. ��งเ�ริม��นย�เรียนร��ตำบล    

14. ��งเ�ริมร�บบยุติ�รรม�นชุมชน    

15. ��งเ�ริมร�บบการ�ื่��ารชุมชน    

16. ��งเ�ริมตำบลทำค�ามดี    

�ม��เ��� �) �ต�ล�กิจกรรม�ม�จำเ��นต��งมีครบทุกด�าน  

 2) �าก�นการ�ำร�จข��ม�ล�นตำบล�บ��า�นตำบลมีบาง�ลักงาน�ล�����ร�บุด��ย 

  

 

 

 

 

Text

Text
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Checklist �จท��ก�ร�����เ�����ก���ป�������ม��กจ�ภ������16 เป���ม�� 
ม�า�ิทยาลัย ………………………………………… 

ตำบล ..........................................................  ย่ังยืน  ��เ�ียง   ยากลำบาก 

จำน�นกิจกรรมท่ีดำเนินการ ………………………กิจกรรม 

ประเภทกิจกรรม กิจกรรมเ�����กระ�����ก�ภ������ 
กิจกรรม 1 กิจกรรม 2 กิจกรรม 3 

ก. การ�ั�นา�ัมมาชี��ล��ร�าง�าชี���ม� เช�น การยกร�ดับ OTOP �ล��าชี��่ืน ๆ    
ข. การ�ร�าง�ล��ั�นา Creative Economy �การยกร�ดับการท��งเท่ีย�)    
ค. การนำ�งค�ค�ามร����ช��ยบริการชุมชน �Healthcare / เทค�น�ลยีด�านต�างๆ)    
ง. การ��งเ�ริมด�าน�ิ่ง��ดล��ม/Circular Economy �การเ�่ิมราย�ด��มุนเ�ียน����ก�

ชุมชน) 
   

จ. �่ืน ๆ ���รดร�บุ) .......................................................    
���ก����16 เป���ม��    

1. �ั�นาชุมชน���มี�มรร�น��นการจัดการ��ง    

2. ���เกิดการจัดการทรั�ยากร�ย�างเ��นร�บบ    

3. ช��ย����ามาร��ิเครา����ิ�า�กิจชุมชน�ล���าบันการเงินชุมชน    

4. ช��ย�นการ�ร�าง�ัมมาชี��น�ื�นท่ี    

5. ��งเ�ริมเก�ตร��เ�ียง�ล��า�าร�ล�ด�ัย    

6. ช��ย���มี��ล�งน�ำ�ร�จำคร�บครั�    

7. ช��ยจัดการ�ิ�า�กิจชุมชน    

8. ��ก�บรมทัก���าชี�    

9. มีการจัดการ�ครง�ร�าง�ื�น�าน กาย�า� �ิ่ง��ดล��ม �ลังงาน    

10. ��งเ�ริมค�าม�ล�ด�ัย�น�ื�นท่ี    

11. �ั�นาคุ��า�กลุ�มเ�รา�บาง    

12. �ั�นาร�บบ�ุข�า�คน�น�ื�นท่ี    

13. ��งเ�ริม��นย�เรียนร��ตำบล    

14. ��งเ�ริมร�บบยุติ�รรม�นชุมชน    

15. ��งเ�ริมร�บบการ�ื่��ารชุมชน    

16. ��งเ�ริมตำบลทำค�ามดี    

�ม��เ��� �) �ต�ล�กิจกรรม�ม�จำเ��นต��งมีครบทุกด�าน  

 2) �าก�นการ�ำร�จข��ม�ล�นตำบล�บ��า�นตำบลมีบาง�ลักงาน�ล�����ร�บุด��ย 
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1. บทนำ 

�������น�� 
��ะ���������������� ����������� �����และ�������������������������������ะ���

�������� ����� ������ลแ���������� � ���ล � ��������ล�� �OTOU) ������������ะ���� ������ 

1) ���ะ�����������และ�����������ลแ���������������������ล������ System 

Integrator 

2) �������������ล���������������� �Community Big Data)  

3) �������������������ะ���������� ���������� และ�������� ����������และ������

������������� 

4) �����������������������และ������������������� 

����������ะ����������� ����������������������ะ����������������������������������

������� � ���ล � ��������ล�� ���������������ะ������ ��������� �����������ล���������แ��ละ

�������������������������ะ�������������� ����������������แ��������ล���ะ����������� �Region) และ

�ะ�����������ล�� �University) 

2. ��������น��บบ 

2.1 ������������บบ 

1) ������������������������� � ���ล � ��������ล�� �OTOU Tracker) 

 

���นท���3  
��������น��บบ�Project Based Management 

Text Text

Text

การใช้งานระบบ Project Based Management

Text Text



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
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2) ลง�������าระบบ �ด�กร�ก username และ password ����ด��าก���ด�แลระบบ �าก����กด���� 

 

3) ��������าระบบ���ร���ะแ�ดง���ารา�การ��รงการ �าก������ร���ะ����แ��ง�ต��� Invalid 

Username or Password ��า�ากล��ร�����า� ���ติดต�����ด�แลระบบ�������ร�����า����� 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 โครงการ 
1) �������การ���าระบบ���ร���ะแ�ดงรา�การ��รงการตา��ิ��ิ�การ���งา���ง��������าระบบ 

�ด�แบ�ง��ก���� 

• University System Integrator (USI) �ร�� ��า�ิ��าล����������� 

• Regional System Integrator (RSI) �ร�� ��ร����า���ด���ก�า 

• National System Integrator (NSI) �ร�� ������ 

�า�าร�ด���รงการ�ด� � แบบ ��� รา�การ (List) และแบบตารางกริด (Grid) 

 

 

 

 

 

 

Text
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2) ลง�������าระบบ �ด�กร�ก username และ password ����ด��าก���ด�แลระบบ �าก����กด���� 

 

3) ��������าระบบ���ร���ะแ�ดง���ารา�การ��รงการ �าก������ร���ะ����แ��ง�ต��� Invalid 

Username or Password ��า�ากล��ร�����า� ���ติดต�����ด�แลระบบ�������ร�����า����� 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 โครงการ 
1) �������การ���าระบบ���ร���ะแ�ดงรา�การ��รงการตา��ิ��ิ�การ���งา���ง��������าระบบ 

�ด�แบ�ง��ก���� 

• University System Integrator (USI) �ร�� ��า�ิ��าล����������� 

• Regional System Integrator (RSI) �ร�� ��ร����า���ด���ก�า 

• National System Integrator (NSI) �ร�� ������ 

�า�าร�ด���รงการ�ด� � แบบ ��� รา�การ (List) และแบบตารางกริด (Grid) 
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2) ระบบล็อค (Lock Types) ����ระบบ�ลือ��คร���ร�����ล������ล���ร�����ล�ละ��ร

�รอ���อ��ล���� � ����ระ���ล็อค���ระบ���� �บ��ออ����� � �ระ��� 

• Unlock คือ �คร���ร����ร��������อ��ล��� 

• Open All Plan คือ �คร���ร����ร��ร�บ��อ��ล�����ร�����������������ือ� 

• Open All Result คือ �คร���ร�������ร���������� �������ร�����ล��อ��ล�� �����

�ร�����ร������ล�ล����������ล�� (�อ������ 

• Lock คือ �คร���รล็อค������������ �ละร������ล����ค���ือ������บ�� 

• Open Plan Forward คือ �คร���รล็อค���อ�����������������ะ����������อ��ค� ���

���ร�������อ���ร�ร�บ�����ร������������� 

 

Text

Text
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3) เล��ก��รงการ���ต��งการ �ละกดป��ม �รา�ละเ���ด� �นตั����างเล��กพ��น���ตำบลกก�ก��

บ�รพา �ำเ��บาง��ร �ัง��ัดพระน�ร�ร������า � ม�า�ิ��าลั�รา��ั���ล��ลงกรณ� �นพระบรมรา��ป�ัม�� 

 

4) กดป��มรา�ละเ���ด�ล��ระบบ�ะ��ดง���ม�ลการติดตาม�ั�ง�มด��ง��รงการ ดังน�� 

• การดำเนินงาน 

• งบประมาณ 

• การพัฒนา�ัก�ะ 

• กิ�กรรม ���รงการ����� 

• การพัฒนาตำบล 

• ประเมิน 16 ประเด็น 

• เ����ม��งตั�����ัด 

Text

Text



คู่่�มืือ หััวหัน้้าโคู่รงการ

โคู่รงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคู่มืรายตำำาบลแบบบ่รณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ) 45
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3) เล��ก��รงการ���ต��งการ �ละกดป��ม �รา�ละเ���ด� �นตั����างเล��กพ��น���ตำบลกก�ก��

บ�รพา �ำเ��บาง��ร �ัง��ัดพระน�ร�ร������า � ม�า�ิ��าลั�รา��ั���ล��ลงกรณ� �นพระบรมรา��ป�ัม�� 

 

4) กดป��มรา�ละเ���ด�ล��ระบบ�ะ��ดง���ม�ลการติดตาม�ั�ง�มด��ง��รงการ ดังน�� 

• การดำเนินงาน 

• งบประมาณ 

• การพัฒนา�ัก�ะ 

• กิ�กรรม ���รงการ����� 

• การพัฒนาตำบล 

• ประเมิน 16 ประเด็น 

• เ����ม��งตั�����ัด 

Text

Text
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2.2.1 การดำเนนิงาน 
การดำเนินงาน เ��น�ั�นต�นการ�าง��น�ล�รา�งาน�ลการดำเนินงาน �ด���การตั�ง��รงการ�

กิ�กรร��ั�นต�น���เร��บร����ล�� ดังน�� 

1) ��างงาน - ��รงการ�กิ�กรร� �น���น���ด��าง��นตั�งต�นเร��บร����ล�� 

2) ดำเนินงานพัฒนาตำบล - เบ���งต�น����กิ�กรร������ั�ง��ด � กิ�กรร� ��า�ากต��งการเพิ��

กิ�กรร�ต��งกด����เพิ��กิ�กรร��นกิ�กรร��ลัก �ล�ต��งดำเนินการ�าง��นเ�ง 

3) บริ�าร�ัดการ - ต��งดำเนินการ�าง��นเ�ง 

 

 
 

Text

Text



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ)46
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การวางแผน/รายงานผล 
1) 

 

 

2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text

Text



คู่่�มืือ หััวหัน้้าโคู่รงการ

โคู่รงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคู่มืรายตำำาบลแบบบ่รณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ) 47
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การวางแผน/รายงานผล 
1) 

 

 

2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text

Text
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การเพิ่มกิจกรรม 
�������การ��เ�ิ��า�พ���า����  

1)  

 

 

2) เ��ร�เ��������ม�

(%)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text

Text



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ)48
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2.2.2 งบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวางแผน/รายงานผล 
1)  

 

 

 

 

 

Text

Text



คู่่�มืือ หััวหัน้้าโคู่รงการ

โคู่รงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคู่มืรายตำำาบลแบบบ่รณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ) 49
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2.2.2 งบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวางแผน/รายงานผล 
1)  

 

 

 

 

 

Text

Text
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2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 ������������� 
 

1) Digital Literacy 

2) English Literacy 

3) Financial Literacy 

4) Social Literacy 

 

 

 

 

 

Text



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ)50
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การวางแผน/รายงานผล 
1)  

 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text

Text



คู่่�มืือ หััวหัน้้าโคู่รงการ

โคู่รงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคู่มืรายตำำาบลแบบบ่รณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ) 51
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การวางแผน/รายงานผล 
1)  

 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text

Text
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2.2.4 กิจกรรม ���ร�ก�ร����� 
������� ������������� ���������������������ล�������������ะ���������� ����������������

�����������������ะ������������������������������������������� ����������������������ะ��������������������� 

������������ะ��� COVID และ Community Data 

 

��ิ�มกิจกรรม ���ร�ก�ร����� 
1) ������������������ ������������� 

 

2) ���������������และ������������  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text

Text



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ)52
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เพิ่มตัวชี้วัด 
1)  

 

 

2)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text

Text



คู่่�มืือ หััวหัน้้าโคู่รงการ

โคู่รงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคู่มืรายตำำาบลแบบบ่รณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ) 53
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เพิ่มตัวชี้วัด 
1)  

 

 

2)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text

Text
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คำอธบิายการ��ิ����อ�ู���������� 

 คำอธบิาย รูปแบบในการกรอก

��อ�ู� 
���อย�า� 

�. ��่อต���ี���ด ��่อต���ี���ด กรอก��่อต���ี���ด�น

ร�ป���ข�อค�าม 

��น�นผ��ประกอ�การ�ี่

�ด�ร��การพ��นา 

�. รายละเอียดต���ี���ด รายละเอียดเพ่ิมเติมของ

ต���ี���ด 

กรอกรายละเอียด

ต���ี���ด�นร�ป���

ข�อค�าม �ามาร�

ตก�ต�งค�าม��ยงาม�ด� 

เป�นต���ี���ด�ี่����น

ป�ง�ประมาณ ��6� 

3. ประเ��ต���ี���ด ประเ��ต���ี���ด เล�อกประเ��ต���ี���ด มี

���ง�มด � ประเ�� ค�อ 

ปริมาณ ร�อยละ �ละ 

Milestone 

ปริมาณ 

�. �น��ย �น��ยของต���ี���ด กรอกข�อม�ล�น��ย�น

ร�ป���ของข�อค�าม 

คน 

�. ค�าเป�า�มาย ค�าเป�า�มายของต���ี���ด กรอกค�าเป�า�มาย�น

ร�ป���ของต��เลข 

200 

6. ผล รายงานผลของต���ี���ด รายงานผลของค�า

เป�า�มาย�นร�ป���ของ

ต��เลข 

200 

 

3) �ร�างต���ี���ด��เร���ามาร�กดเข�า�ปเพ�่อด�รายละเอียด �ละ�ก��ข�ล� ต���ี���ด�ด� ���า�าก

ต�องการล��ะ�ม��ามาร�ก��ค�นข�อม�ล�ด�� 

 

 

Text

Text



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ)54
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2.2.5 การพัฒนาตำบล 
การพัฒนาตำบล�����������กับ��ร�การ�ก��กรร��นการ�ำ�น�น�าน�ร���บ�ร��า���������

การพัฒนาตำบล 

 

การเชื่อมโยงตัวชี้วัด 
1) ก�����ก��กรร�����ร�การ���������ต���การ���������ตั�����ั� 

 

 

2) �ล��ก��ร�การ�ก��กรร�การพัฒนาตำบล������������กับก��กรร���ากนั�นก�����บัน��ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Text

Text



คู่่�มืือ หััวหัน้้าโคู่รงการ

โคู่รงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคู่มืรายตำำาบลแบบบ่รณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ) 55
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2.2.5 การพัฒนาตำบล 
การพัฒนาตำบล�����������กับ��ร�การ�ก��กรร��นการ�ำ�น�น�าน�ร���บ�ร��า���������

การพัฒนาตำบล 

 

การเชื่อมโยงตัวชี้วัด 
1) ก�����ก��กรร�����ร�การ���������ต���การ���������ตั�����ั� 

 

 

2) �ล��ก��ร�การ�ก��กรร�การพัฒนาตำบล������������กับก��กรร���ากนั�นก�����บัน��ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Text

Text
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2.2.6 ประเมินเป�า�มา� 16 ประเด็น 
 

– 4  

 

การประเมิน 
1)  

 

2)  

 

 

 

 

 

Text

Text



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ)56
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3)  

•  

•  

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text

Text



คู่่�มืือ หััวหัน้้าโคู่รงการ

โคู่รงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคู่มืรายตำำาบลแบบบ่รณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ) 57
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3)  

•  

•  

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text

Text
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2.2.7 เชื่อมโยงตัวชี้วัด 
�ือการเชื่อมโยงกิจกรรมก�����ช��������ง 1� ��อ �น��อ�รก�องการเชื่อมโยง���ช����� จะเป�นการ

เช่ือมโยงจากการประเมิน 16 ประเ��นโ�ยเ�นอประเ��น���ร�������อเกิ����น����จากการ��เนินการกิจกรรมน�� 

��ะ�า���าจะเกิ����นเมื่อ��เนินกิจกรรมน�� เ��าน��น 

 

การเชื่อมโยงตัวชี้วัด 
1) เ�ือกกจิกรรม �โ�รงการย�อย� ��่��องการเช่ือมโยง���ช����� จากน��นก�ป��มเช่ือมโยง���ช����� 

 

 

 

 

 

 

TextText

Text



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ)58
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2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text

Text



คู่่�มืือ หััวหัน้้าโคู่รงการ

โคู่รงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคู่มืรายตำำาบลแบบบ่รณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ) 59
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2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text

Text

 
 

1 | ห น้ า  
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณ 1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย มทร.ล้านนา ปรับปรุง 18 มกราคม 2564 

 

 

 
 

 
 
 

แนวปฏิบัติการเบิกจายงบประมาณ 
 
 
 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 
 ( ๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
 
 
 

 
โดย สถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

ปรับปรุงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ)60

 
 

2 | ห น้ า  
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณ 1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย มทร.ล้านนา ปรับปรุง 18 มกราคม 2564 

 

หลักเกณฑการกําหนดอัตราคาใชจายการลงพ้ืนที่ , การถายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมสูชุมชน 
ก ำหนดหลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม สัมมนำ ตำมกฎหมำย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ที่

เกี่ยวข้อง ดังนี้  
1. ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ   

(ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๒ 
2. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๖ ตำมหนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที ่นร 

๐๕๐๖/ว ๒๔ ลงวันที่ ๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง มำตรกำรบรรเทำผลกระทบจำกกำรปรับอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำ 
และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs)  

3. หนังสือกระทรวงกำรคลัง ที ่กค ๐๔๐๖.๔/๘๔๐ ลงวันที่ ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๖ เรื่อง มำตรกำรบรรเทำ
ผลกระทบจำกกำรปรับอัตรำค่ำจ้ำงข้ันต่ ำ และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรธุรกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม (SMEs) 

4. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๕๙ ตำมหนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที ่นร 
๐๕๐๖/ว ๑๖๐ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภำคม ๒๕๕๙ เรื่อง กำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐโดยกำรจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมของหน่วยงำนต่ำง ๆ  

5. หนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค ๐๔๐๘.๔/ว ๒๖ ลงวันที่ ๑ มีนำคม ๒๕๖๐ เรื่อง พระรำช
กฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในเดินทำงไปรำชกำร (ฉบับที ่๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

6. หนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ที ่กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว 
๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนำคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทำงปฏิบัติในกำรด ำเนินกำรจัดหำพัสดุที่เกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมของหน่วยงำนของรัฐ 

7. หนังสือคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรใช้จ่ำยเงิน ส ำนักงำนสภำพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ 
นร ๑๑๐๖/(คกง.) ๓๒๕ ลงวนัที่ ๖ ตุลำคม ๒๕๖๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

8. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๑๖๔๑ ลงวันที่ ๘ ตลุำคม ๒๕๖๓ 
9. หนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว๗๕ ลงวันที่ ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 
10. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำนหรือโครงกำรภำยใต้พระรำชก ำหนดให้

อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปญหำ เยียวยำ และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจำก
กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

11. ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
12. บันทึกข้อควำม กองคลัง ที่ ศธ ๐๕๘๓.๐๑๒/ว๙๙ ลงวันที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๕๕ เรื่อง แนวปฏิบัติด้ำน

กำรเงินของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
13. ประกำศมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เรื่อง กำรปรับปรุงอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบัติรำชกำร 
 
 
 
 
 



คู่่�มืือ หััวหัน้้าโคู่รงการ

โคู่รงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคู่มืรายตำำาบลแบบบ่รณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ) 61
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หลักเกณฑการกําหนดอัตราคาใชจายการลงพ้ืนที่ , การถายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมสูชุมชน 
ก ำหนดหลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม สัมมนำ ตำมกฎหมำย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ที่

เกี่ยวข้อง ดังนี้  
1. ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ   

(ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๒ 
2. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๖ ตำมหนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที ่นร 

๐๕๐๖/ว ๒๔ ลงวันที่ ๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง มำตรกำรบรรเทำผลกระทบจำกกำรปรับอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำ 
และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs)  

3. หนังสือกระทรวงกำรคลัง ที ่กค ๐๔๐๖.๔/๘๔๐ ลงวันที่ ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๖ เรื่อง มำตรกำรบรรเทำ
ผลกระทบจำกกำรปรับอัตรำค่ำจ้ำงข้ันต่ ำ และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรธุรกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม (SMEs) 

4. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภำคม ๒๕๕๙ ตำมหนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที ่นร 
๐๕๐๖/ว ๑๖๐ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภำคม ๒๕๕๙ เรื่อง กำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐโดยกำรจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมของหน่วยงำนต่ำง ๆ  

5. หนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค ๐๔๐๘.๔/ว ๒๖ ลงวันที่ ๑ มีนำคม ๒๕๖๐ เรื่อง พระรำช
กฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในเดินทำงไปรำชกำร (ฉบับที ่๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

6. หนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ที ่กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว 
๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนำคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทำงปฏิบัติในกำรด ำเนินกำรจัดหำพัสดุที่เกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมของหน่วยงำนของรัฐ 

7. หนังสือคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรใช้จ่ำยเงิน ส ำนักงำนสภำพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ด่วนที่สุด ที่ 
นร ๑๑๐๖/(คกง.) ๓๒๕ ลงวนัที่ ๖ ตุลำคม ๒๕๖๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

8. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๑๖๔๑ ลงวันที่ ๘ ตลุำคม ๒๕๖๓ 
9. หนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว๗๕ ลงวันที่ ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๓ 
10. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำนหรือโครงกำรภำยใต้พระรำชก ำหนดให้

อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปญหำ เยียวยำ และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจำก
กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

11. ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
12. บันทึกข้อควำม กองคลัง ที่ ศธ ๐๕๘๓.๐๑๒/ว๙๙ ลงวันที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๕๕ เรื่อง แนวปฏิบัติด้ำน

กำรเงินของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
13. ประกำศมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เรื่อง กำรปรับปรุงอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบัติรำชกำร 
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ระบบการเงิน 
-  งบด ำเนินกำรรำยต ำบล (๘๐๐,๐๐๐.-) ต้องไม่ใช่กำรลงทุน/กำรซื้อครุภัณฑ์/และกิจกรรมที่ไม่ชัดว่ำเปน

ประโยชน์ต่อชุมชน 
- โครงกำรที่มีกำรจัดหำพัสดุ ให้ปฏิบัติภำยใต้บังคับของกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ

ภำครัฐ รำยกำรค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำตอบแทน ให้ปฏิบัติตำมที่ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรนั้นก ำหนด กำร

เบิกเงินให้ด ำเนินกำรในระบบ GFMIS โดยปฏิบัติตำมข้ันตอนของระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกเงิน

จำกคลัง กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒  
 
กิจกรรมที่สามารถใช้จ่ายงบประมาณ  
๑. ค่ำเบี้ยเลี้ยงในกำรลงพื้นที่ 
๒. ค่ำเดินทำง 
๓. ค่ำท่ีพัก 
๔. ค่ำวิทยำกร 
๕. ค่ำวัสดุใช้สอย 
๖. ค่ำพัฒนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
๗. ค่ำจ้ำงผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
๘. ค่ำใช้ห้องปฏิบัติกำร/โรงงำนต้นแบบ 
๙. ค่ำใช้จ่ำยในกระบวนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมสู่ชุมชน เปนต้น 
 
กิจกรรมที่ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณ 
๑. ซ้ือหรือจ้ำงท ำครุภัณฑ์ 
๒. ลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำน 
๓. ค่ำจ้ำงบุคลำกร (อยู่ในงบกำรจ้ำงงำนแล้ว) 
๔. ค่ำตอบแทนรำยเดือนของผู้ปฏิบัติงำน (เช่น ผู้บริหำรโครงกำร หัวหน้ำโครงกำร นักวิจัย ที่ปรึกษำ เปนต้น) 
๕. ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย 
 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงานมี ๒ ประเภท 
๑. ค่าใช้จ่ายที่เปนดุลพินิจหัวหน้าส่วนราชการ (เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง) 
 (๑) ค่าประกาศนียบัตร (เช่น ค่ำจัดท ำประกำศนียบัตร ค่ำปริ้นส์ประกำศนียบัตร เปนต้น) 
 (๒) ค่าถ่ายเอกสาร ค่ำพิมพ์เอกสำรและสิ่งพิมพ์ (เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำรประกอบกำรบรรยำย หรือค่ำพิมพ์

เอกสำร ประกอบกำรบรรยำยตำมร้ำนจ้ำงถ่ำยเอกสำร) 



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ)62
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 (๓) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (เช่น ชำ กำแฟ และขนมต่ำงๆ ซึ่งแมค่ำใชจ่ำยรำยกำรนี้จะสำมำรถ

เบิกจ่ำยไดเท่ำท่ีจ่ำยจริง ตำมควำมจํำเปน แต่ขณะนี้มำตรกำรประหยัดยังใชบังคับอยู่ จึงตองเปนไปตำมมำตรกำร

ประหยัด) โดยมีแนวทำงปฏิบัติดังนี้ 
“กำรฝึกอบรม” หมำยควำมว่ำ กำรอบรม กำรประชุมทำงวิชำกำรหรือเชิงปฏิบัติกำร กำรสัมมนำทำง

วิชำกำรหรือเชิงปฏิบัติกำร กำรบรรยำยพิเศษ กำรฝึกศึกษำ กำรดูงำน กำรฝึกงำน หรือที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนทั้งใน

ประเทศและต่ำงประเทศ โดยมีโครงกำรหรือหลักสูตรและช่วงเวลำจัดที่แน่นอนท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนำบุคคล

หรือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน โดยไม่มีกำรรับปริญญำหรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
“กำรฝึกอบรมบุคลำกรภำยใน” หมำยควำมว่ำ กำรฝึกอบรมที่ผูเขำรับกำรฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเปน

บุคลำกรของหน่วยงำน ใหเบิกในอัตรำ ดังนี้ 
 ๑. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
  ๑.๑ ในสถำนที่รำชกำร ๓๕ บำท/มื้อ/คน 
  ๑.๒ นอกสถำนที่รำชกำร ๕๐ บำท/คน/มื้อ 
 ๒. ค่ำอำหำรกลำงวัน 
  ๒.๑ ในสถำนที่รำชกำร ไม่เกิน ๑๐๐ บำท/คน/มื้อ 
  ๒.๒ นอกสถำนที่รำชกำร ไม่เกิน ๒๕๐ บำท/คน/มื้อ 
 ๓. ค่ำอำหำรเย็น 
  ๓.๑ ในสถำนที่รำชกำร ไม่เกิน ๑๒๐ บำท/มื้อ/คน 
  ๓.๒ นอกสถำนที่รำชกำร ไม่เกิน ๓๐๐ บำท/มื้อ/คน  
 

 “กำรฝึกอบรมบุคคลภำยนอก” หมำยควำมว่ำ กำรฝึกอบรมที่ผูเขำรับกำรฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งไม่ใช่

บุคลำกรของหน่วยงำน ใหปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑. กำรฝึกอบรมบุคลำกรภำยนอก นอกสถำนที่ตั้งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลลำนนำและอยู่นอก

เขตเศรษฐกิจ ใหเบิกในอัตรำ 
  ๑.๑ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ๒๕ บำท/คน/มื้อ 
  ๑.๒ ค่ำอำหำรกลำงวัน  ๘๐ บำท/คน/มื้อ 
  ๑.๓ ค่ำอำหำรเย็น  ๑๐๐ บำท/คน/มื้อ 
 ๒. กำรฝึกอบรมบุคลำกรภำยนอก ในเขตเศรษฐกิจและที่ตั้งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลลำนนำ ให

เบิกในอัตรำ 
๒.๑ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ๓๕  บำท/คน/มื้อ 

  ๒.๒ ค่ำอำหำรกลำงวัน  ๑๐๐  บำท/คน/มื้อ 
  ๒.๓ ค่ำอำหำรเย็น  ๑๒๐  บำท/คน/มื้อ 
 



คู่่�มืือ หััวหัน้้าโคู่รงการ

โคู่รงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคู่มืรายตำำาบลแบบบ่รณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ) 63
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 (๓) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (เช่น ชำ กำแฟ และขนมต่ำงๆ ซึ่งแมค่ำใชจ่ำยรำยกำรนี้จะสำมำรถ

เบิกจ่ำยไดเท่ำท่ีจ่ำยจริง ตำมควำมจํำเปน แต่ขณะนี้มำตรกำรประหยัดยังใชบังคับอยู่ จึงตองเปนไปตำมมำตรกำร

ประหยัด) โดยมีแนวทำงปฏิบัติดังนี้ 
“กำรฝึกอบรม” หมำยควำมว่ำ กำรอบรม กำรประชุมทำงวิชำกำรหรือเชิงปฏิบัติกำร กำรสัมมนำทำง

วิชำกำรหรือเชิงปฏิบัติกำร กำรบรรยำยพิเศษ กำรฝึกศึกษำ กำรดูงำน กำรฝึกงำน หรือที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนทั้งใน

ประเทศและต่ำงประเทศ โดยมีโครงกำรหรือหลักสูตรและช่วงเวลำจัดที่แน่นอนท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนำบุคคล

หรือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน โดยไม่มีกำรรับปริญญำหรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
“กำรฝึกอบรมบุคลำกรภำยใน” หมำยควำมว่ำ กำรฝึกอบรมที่ผูเขำรับกำรฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเปน

บุคลำกรของหน่วยงำน ใหเบิกในอัตรำ ดังนี้ 
 ๑. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
  ๑.๑ ในสถำนที่รำชกำร ๓๕ บำท/มื้อ/คน 
  ๑.๒ นอกสถำนที่รำชกำร ๕๐ บำท/คน/มื้อ 
 ๒. ค่ำอำหำรกลำงวัน 
  ๒.๑ ในสถำนที่รำชกำร ไม่เกิน ๑๐๐ บำท/คน/มื้อ 
  ๒.๒ นอกสถำนที่รำชกำร ไม่เกิน ๒๕๐ บำท/คน/มื้อ 
 ๓. ค่ำอำหำรเย็น 
  ๓.๑ ในสถำนที่รำชกำร ไม่เกิน ๑๒๐ บำท/มื้อ/คน 
  ๓.๒ นอกสถำนที่รำชกำร ไม่เกิน ๓๐๐ บำท/มื้อ/คน  
 

 “กำรฝึกอบรมบุคคลภำยนอก” หมำยควำมว่ำ กำรฝึกอบรมที่ผูเขำรับกำรฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งไม่ใช่

บุคลำกรของหน่วยงำน ใหปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑. กำรฝึกอบรมบุคลำกรภำยนอก นอกสถำนที่ตั้งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลลำนนำและอยู่นอก

เขตเศรษฐกิจ ใหเบิกในอัตรำ 
  ๑.๑ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ๒๕ บำท/คน/มื้อ 
  ๑.๒ ค่ำอำหำรกลำงวัน  ๘๐ บำท/คน/มื้อ 
  ๑.๓ ค่ำอำหำรเย็น  ๑๐๐ บำท/คน/มื้อ 
 ๒. กำรฝึกอบรมบุคลำกรภำยนอก ในเขตเศรษฐกิจและที่ตั้งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลลำนนำ ให

เบิกในอัตรำ 
๒.๑ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ๓๕  บำท/คน/มื้อ 

  ๒.๒ ค่ำอำหำรกลำงวัน  ๑๐๐  บำท/คน/มื้อ 
  ๒.๓ ค่ำอำหำรเย็น  ๑๒๐  บำท/คน/มื้อ 
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หมายเหตุ:  ๑. หลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำย ใบเสร็จรับเงินหรือบิลเงินสด หำกไม่มีเลขที่ผู้เสียภำษีให้แนบ

ส ำเนำบัตรประชำชน และ ใบลงทะเบียน 
  ๒. กรณีผู้เข้ำร่วมอบรมมีจ ำนวนลดลงจำกท่ีประมำณกำรไว้ และไม่สำมำรถยกเลิกกำรสั่งอำหำร

และอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มจำกผู้รับจ้ำงได้ ให้ท ำหนังสือชี้แจงถึงหัวหน้ำหน่วยเบิกจ่ำย ชี้แจงสำเหตุและรับรองว่ำ

ไม่สำมำรถยกเลิกกำรสั่งอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่มได้กับผู้รับจ้ำงได้ 
 
๒. รายการที่มีอัตรากําหนด 
 (๑) ค่ากระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม เบิกเท่ำที่จ่ำยจริง ไม่เกินอัตรำ   

ใบละ ๓๐๐ บำท (ระเบียบอบรม พ.ศ. ๒๕๔๙ ปรับปรุงถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕) หมำยถึง ค่ำกระเปำหรือสิ่งของ

ที่สำมำรถบรรจุเอกสำรในกำรฝึกอบรมได้ เช่น ค่ำแฟม ถุงผ้ำ กระเปำใส่เอกสำร รวมทั้ง Handy Drive ซึ่งบรรจุ

ข้อมูลในกำรฝึกอบรม และแจกได้เฉพำะผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเท่ำนั้น จะให้เจ้ำหน้ำที่ ประธำน หรือวิทยำกรไม่ได้ 
 (๒) ค่าตอบแทนวิทยากร (หมำยถึง สมนำคุณวิทยำกรเปนค่ำใช้จ่ำยซึ่งสำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบ

ฝึกอบรม (กรณีเบิกค่ำตอบแทนที่ปรึกษำให้ใช้หลักเกณฑเดียวกับระเบียบนี้) หลักเกณฑกำรจ่ำย 
 -  บรรยำยไม่เกิน ๑ คน 
 -  อภิปรำยไม่เกิน ๕ คน  
 -  แบ่งกลุ่ม ฝึกภำคปฏิบัติ อภิปรำย ท ำกิจกรรม ไม่เกินกลุ่มละ ๒ คน หำกวิทยำกรเกินที่ก ำหนดให้เฉลี่ย

จ่ำย 
 กำรนับเวลำบรรยำย ไม่น้อยกว่ำ ๕๐ นำที = ๑ ชั่วโมง  ไม่น้อยกว่ำ ๒๕ นำที แต่ไม่ถึง ๕๐ นำที = ครึ่ง

ชั่วโมง ไม่ต้องหักเวลำพักรับประทำนอำหำรว่ำงออกจำกเวลำบรรยำย 
 อัตราค่าตอบแทนวิทยากร  

- วิทยำกรในสังกัดมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ  ชั่วโมงละไม่เกิน ๓๐๐ บำท 
- วิทยำกรเปนบุคลำกรของรัฐ (รวมถึงบุคลำกรของมหำวิทยำลัยในก ำกับ) ชั่วโมงละไม่เกิน ๖๐๐ บำท 
- วิทยำกรมิใช่บุคลำกรของรัฐ ชั่วโมงละไม่เกิน ๑,๒๐๐ บำท  

หมำยเหตุ :     ๑. เบิกค่ำตอบแทนวิทยำกรได้วันละไม่เกิน ๘ ชั่วโมง 
  ๒. หลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำย หนังสือเชิญวิทยำกร,ก ำหนดกำร,แบบตอบรับ และประวัติ

วิทยำกร 
   (๓) ค่าที่พัก (หมำยถึง ค่ำเช่ำที่พักในกำรจัดกิจกรรมซึ่งผู้จัดเปนผู้จัดให้ และสถำนที่พักจะเปนโรงแรม 

บ้ำนพักของทหำร บ้ำนพักของกรมอุทยำนหรือแม้แต่โฮมสเตยก็ได้) กรณีฝึกอบรมให้เบิกตำมจ่ำยจริง 
 กำรจัดที่พักให้แก่ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม และกำรฝึกอบรมบุคคลภำยนอก ให้พักรวมกันตั้งแต่ ๒ คนข้ึนไป โดย

ให้พักห้องพักคู่ เว้นแต่เปนกรณีที่ไม่เหมำะสมหรือมีเหตุจ ำเปนไม่อำจพักรวมกับผู้อ่ืนได้ ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร 

ผู้จัดกำรฝึกอบรม จัดให้พักห้องพักคนเดียวได้ 
 อัตรำค่ำเช่ำที่พัก (บำท/วัน) ต่ำงจังหวัด พักเดี่ยว ไม่เกิน ๑,๐๐๐/ห้อง พักคู่ ไม่เกิน ๑,๒๐๐ บำท/ห้อง 



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ)64
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หลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยรำยงำนเดินทำง ใบเสร็จรับเงิน  
 (๔) คายานพาหนะ (หมำยถึง ค่ำรถท่ีผู้จัดกำรฝกอบรมจัดให้แก่ผู้เข้ำรับกำรฝกอบรมไม่ว่ำจะเป็นกำรใช้

รถของส่วนรำชกำรผู้จัดหรือส่วนรำชกำรอ่ืนซึ่งผู้จัดยืมมำจำกส่วนรำชกำรอ่ืน หรือค่ำเช่ำเหมำยำนพำหนะ ก็ถือ

เป็นค่ำใช้จ่ำย ที่ผู้จัดกิจกรรม สำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบนี้) 
 - ใช้ยำนพำหนะของส่วนรำชกำรผู้จัด ยืมจำกส่วนรำชกำรอ่ืน/หน่วยงำนอื่น เบิกค่ำน้ ำมันเท่ำที่จ่ำยจริง 
 - ใช้ยำนพำหนะประจ ำทำง เบิกได้เท่ำท่ีจ่ำยจริง ตำมควำมจ ำเป็น และประหยัด ในอ ำเภอเดียวกัน ไม่เกิน

เที่ยวละ ๑๐๐ บำท ต่ำงอ ำเภอ ไม่เกินเที่ยวละ ๒๐๐ บำท 
 - เช่ำเหมำยำนพำหนะ ให้ด ำเนินกำรจัดหำตำมระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 

๒๕๖๐ อัตรำค่ำเช่ำรถตู้โดยสำร วันละ ๑,๘๐๐ บำท เบิกค่ำน้ ำมันเท่ำที่จ่ำยจริง 
 -  ค่ำชดเชยยำนพำหนะส่วนบุคคล ต้องได้รับกำรอนุมัติก่อนกำรเดินทำง มีกำรระบุเจ้ำของรถและ

ทะเบียนรถในเอกสำรที่ได้รับกำรอนุมัติ โดยมีอัตรำกำรเบิกจ่ำยดังนี้ 
๑. รถยนต์ส่วนบุคคล อัตรำ ๔ บำท/ก.ม.  
๒. รถจักรยำนยนต์ ๒ บำท/ก.ม. 

  หมายเหตุ : กรุณาหลีกเลี่ยงการใชยานพาหนะสวนกลางของมหาวิทยาลัย  
หลักฐำน หลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยรำยงำนเดินทำง และแผนที่แสดงระยะทำงของกรมทำงหลวง 

 (๕) คาวัสดุการฝกอบรม/การถายทอดเทคโนโลยี ให้แยกตำมประเภทวัสดุ หลังจำกได้รับกำรอนุมัติให้

ด ำเนินกำรจัดหำตำมระเบียบจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดซือ้ จัดจ้ำงผ่ำนระบบ ERP 
ของมหำวิทยำลัยฯ  
 ตำมหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ด่วนที่สุด กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ 

๗ มีนำคม ๒๕๖๑ ได้ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติในกำรด ำเนินกำรจัดหำพัสดุที่เกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมของหน่วยงำนรัฐ ฯ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงท่ี

เกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนของรัฐกรณีที่เป็นกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในวงเงินเล็กน้อยเป็นไปด้วย

ควำมสะดวก รวดเร็ว ลดข้ันตอนในกำรด ำเนินกำร และมีแนวทำงปฏิบัติเดียวกัน เห็นควรยกเว้นกำรปฏิบัติตำม

ระเบียบ กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ วรรคหนึ่ง 

และก ำหนดแนวทำงปฏิบัติในกำรด ำเนินกำรจัดหำพัสดุ ดังนี้ 
 ๑. ให้ใช้กับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนที่มีวงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงครั้งหนึ่ง ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ 

บำท  
 ๒. ให้เจ้ำหน้ำที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุไปก่อน แล้วรีบรำยงำนขอควำม

เห็นชอบ พร้อมด้วยหลักฐำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงนั้นเสนอต่อหัวหน้ำหน่วยงำนรัฐ ภำยใน ๕ วันท ำกำรถัดไป  
 ๓. เมื่อหัวหน้ำหน่วยงำนรัฐให้ควำมเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ำรำยงำนขอควำมเห็นชอบดังกล่ำว เป็นหลักฐำน

ในกำรตรวจรับโดยอนุโลม 



คู่่�มืือ หััวหัน้้าโคู่รงการ

โคู่รงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคู่มืรายตำำาบลแบบบ่รณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ) 65
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หลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยรำยงำนเดินทำง ใบเสร็จรับเงิน  
 (๔) คายานพาหนะ (หมำยถึง ค่ำรถท่ีผู้จัดกำรฝกอบรมจัดให้แก่ผู้เข้ำรับกำรฝกอบรมไม่ว่ำจะเป็นกำรใช้

รถของส่วนรำชกำรผู้จัดหรือส่วนรำชกำรอ่ืนซึ่งผู้จัดยืมมำจำกส่วนรำชกำรอ่ืน หรือค่ำเช่ำเหมำยำนพำหนะ ก็ถือ

เป็นค่ำใช้จ่ำย ที่ผู้จัดกิจกรรม สำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบนี้) 
 - ใช้ยำนพำหนะของส่วนรำชกำรผู้จัด ยืมจำกส่วนรำชกำรอ่ืน/หน่วยงำนอื่น เบิกค่ำน้ ำมันเท่ำที่จ่ำยจริง 
 - ใช้ยำนพำหนะประจ ำทำง เบิกได้เท่ำท่ีจ่ำยจริง ตำมควำมจ ำเป็น และประหยัด ในอ ำเภอเดียวกัน ไม่เกิน

เที่ยวละ ๑๐๐ บำท ต่ำงอ ำเภอ ไม่เกินเที่ยวละ ๒๐๐ บำท 
 - เช่ำเหมำยำนพำหนะ ให้ด ำเนินกำรจัดหำตำมระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 

๒๕๖๐ อัตรำค่ำเช่ำรถตู้โดยสำร วันละ ๑,๘๐๐ บำท เบิกค่ำน้ ำมันเท่ำที่จ่ำยจริง 
 -  ค่ำชดเชยยำนพำหนะส่วนบุคคล ต้องได้รับกำรอนุมัติก่อนกำรเดินทำง มีกำรระบุเจ้ำของรถและ

ทะเบียนรถในเอกสำรที่ได้รับกำรอนุมัติ โดยมีอัตรำกำรเบิกจ่ำยดังนี้ 
๑. รถยนต์ส่วนบุคคล อัตรำ ๔ บำท/ก.ม.  
๒. รถจักรยำนยนต์ ๒ บำท/ก.ม. 

  หมายเหตุ : กรุณาหลีกเลี่ยงการใชยานพาหนะสวนกลางของมหาวิทยาลัย  
หลักฐำน หลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยรำยงำนเดินทำง และแผนที่แสดงระยะทำงของกรมทำงหลวง 

 (๕) คาวัสดุการฝกอบรม/การถายทอดเทคโนโลยี ให้แยกตำมประเภทวัสดุ หลังจำกได้รับกำรอนุมัติให้

ด ำเนินกำรจัดหำตำมระเบียบจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดซือ้ จัดจ้ำงผ่ำนระบบ ERP 
ของมหำวิทยำลัยฯ  
 ตำมหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ด่วนที่สุด กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ 

๗ มีนำคม ๒๕๖๑ ได้ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติในกำรด ำเนินกำรจัดหำพัสดุที่เกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมของหน่วยงำนรัฐ ฯ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่

เกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนของรัฐกรณีที่เป็นกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในวงเงินเล็กน้อยเป็นไปด้วย

ควำมสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนในกำรด ำเนินกำร และมีแนวทำงปฏิบัติเดียวกัน เห็นควรยกเว้นกำรปฏิบัติตำม

ระเบียบ กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ วรรคหนึ่ง 

และก ำหนดแนวทำงปฏิบัติในกำรด ำเนินกำรจัดหำพัสดุ ดังนี้ 
 ๑. ให้ใช้กับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนที่มีวงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงครั้งหนึ่ง ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ 

บำท  
 ๒. ให้เจ้ำหน้ำที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุไปก่อน แล้วรีบรำยงำนขอควำม

เห็นชอบ พร้อมด้วยหลักฐำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงนั้นเสนอต่อหัวหน้ำหน่วยงำนรัฐ ภำยใน ๕ วันท ำกำรถัดไป  
 ๓. เมื่อหัวหน้ำหน่วยงำนรัฐให้ควำมเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ำรำยงำนขอควำมเห็นชอบดังกล่ำว เป็นหลักฐำน

ในกำรตรวจรับโดยอนุโลม 
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 ค่ำใช้จ่ำยไม่ถือว่ำเป็นกำรจัดจ้ำงตำม พ.ร.บ.กำรซื้อจ้ำงภำครัฐ ตำมหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปญหำ

กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ด่วนที่สุด กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๙๕ ลงวันที่ ๑๐ ตุลำคม ๒๕๖๐ กำรจัดหำอำหำร อำหำรว่ำง

และเครื่องดื่ม และค่ำเช่ำที่พัก ส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝกอบรม ผู้เข้ำร่วมงำนและผู้เข้ำร่วมประชุม ไม่ถือว่ำเป็นกำร

จัดซื้อจัดจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 (๖) ค่าเบี้ยเลี้ยง ปจจุบันอัตรำค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำงไปรำชกำรตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วย

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้ 
 - ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไประดับอำวุโส ลงมำ ต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำรพิเศษ ลงมำ 

ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรระดับต้น หรือต ำแหน่งระดับ ๘ ลงมำ หรือต ำแหน่งที่เทียบเท่ำ อัตรำ ๒๔๐ บำท/คน/

วัน 
 - ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับเชี่ยวชำญ ข้ึนไป 

ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรระดับสูง ต ำแหน่งประเภทบริหำรหรือต ำแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไป หรือต ำแหน่งที่

เทียบเท่ำ (รศ.) อัตรำ ๒๗๐ บำท/คน/วัน 
 
ค่ำเบี้ยเลี้ยงกรณีจัดอำหำร ตำมหลักเกณฑและวิธีกำรที่ก ำหนด ดังนี้ 
 - จัดอำหำรครบทุกม้ือ ให้งดเบี้ยเลี้ยงเดินทำง 
 - จัดอำหำร ๒ มื้อ เบิกได้ ๑ ใน ๓ ของอัตรำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง 
 - จัดอำหำร ๑ มื้อ เบิกได้ ๒ ใน ๓ ของอัตรำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง  
กำรค ำนวนค่ำเบี้ยเลี้ยง 
 - กรณีพักแรม ให้นับ ๒๔ ชั่วโมงเป็น ๑ วัน เกิน ๑๒ ชั่วโมง ให้นับเป็น ๑ วัน  
 - กรณีไม่พักแรม ให้นับ ๒๔ ชม.เป็น ๑ วัน นับได้เกิน ๑๒ ชม. ให้นับเป็น ๑ วัน เกิน ๖ ชั่วโมง นับเป็น

ครึ่งวัน 
 - กรณีเดินทำงล่วงหน้ำหรือภำยหลังเสร็จสิ้นปฏิบัติกำร กรณีผู้เดินทำงมีเหตุส่วนตัวโดยได้รับอนุมัติให้   

ลำกิจหรือลำพักผ่อนตำมระเบียบฯ ว่ำด้วยกำรนั้นแล้ว  กำรเดินทำงล่วงหน้ำ ให้เริ่มนับเวลำตั้งแต่เริ่มปฏิบัติ

รำชกำร กำรเดินทำงกลับภำยหลัง ให้นับเวลำเมื่อสิ้นสุดปฏิบัติรำชกำร 
  
 (๗) การจ้างงาน  
 กำรสรรหำ คัดเลือก และจ้ำงงำน  

- จ้ำงงำนตำมภูมิล ำเนำตำมบัตรประชำชน หรือ มีกำรรับรองที่พักอำศัยในพ้ืนที่จ้ำงงำน  
- จัดท ำ TOR จ้ำงงำน มหำวิทยำลัยรับสมัครคัดเลือก และควรมีกำรคัดเลือกล ำดับส ำรองไว้ด้วย  



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ)66
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- มหำวิทยำลัยจัดท ำสัญญำจ้ำงงำน ตำมระเบียบ กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร

บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ้ำงเหมำบริกำร โดยมีก ำหนดกำรจ้ำงงำน ๑๑ เดือน อัตรำค่ำจ้ำง

ดังนี้ 
๑) บัณฑิตจบใหม่ ไม่เกิน ๓ ปี เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บำท ต ำบลละ ๑๐ คน 
๒) ประชำชน เดือนละ ๙,๐๐๐ บำท ต ำบลละ ๕ คน 
๓) นักศึกษำ เดือนละ ๕,๐๐๐ บำท ต ำบลละ ๕ คน 

- มหำวิทยำลัยน ำส่งข้อมูลกำรจ้ำงงำนไปยัง สป.อว. เพื่อสรุปข้อมูลกำรจ้ำงงำนส่งกระทรวงแรงงำน 
กำรประเมินผล กำรตรวจรับงำน และกำรออกหนังสือรับรอง 
- มหำวิทยำลัยจัดท ำแนวทำง/วิธีกำรกำรประเมินผล กำรตรวจรับงำน และกำรยกเลิกสัญญำ 
- ผู้ถูกจ้ำงงำนจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนรำยเดือน ส่งให้มหำวิทยำลัยภำยในระยะเวลำก ำหนด 
- มหำวิทยำลัยจ่ำยค่ำจ้ำงรำยเดือน 
- มหำวิทยำลัยจัดท ำสรุปผลกำรจ้ำงงำนรำยเดือนส่ง สป.อว. ภำยในวันที่ ๒ ของทุกเดือนผ่ำนระบบ 

PBM 
- หน่วยงำนผู้ใช้ออกหนังสือรับรองกำรปฏิบัติงำนให้กับผู้ถูกจ้ำงงำน เมื่อผู้ถูกจ้ำงงำนปฏิบัติงำน

ต่อเนื่องและผ่ำนกำรประเมินผลอย่ำงน้อย ๖ เดือน 
 

* กรณี ผูถูกจางงานประสงคลาออก ควรแจงหนวยงานผูใชและมหาวิทยาลัยลวงหนา อยางนอย ๑ 

เดือน 
 



คู่่�มืือ หััวหัน้้าโคู่รงการ

โคู่รงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคู่มืรายตำำาบลแบบบ่รณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ) 67

 
 

8 | ห น้ า  
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณ 1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย มทร.ล้านนา ปรับปรุง 18 มกราคม 2564 

 

- มหำวิทยำลัยจัดท ำสัญญำจ้ำงงำน ตำมระเบียบ กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร

บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ้ำงเหมำบริกำร โดยมีก ำหนดกำรจ้ำงงำน ๑๑ เดือน อัตรำค่ำจ้ำง

ดังนี้ 
๑) บัณฑิตจบใหม่ ไม่เกิน ๓ ปี เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บำท ต ำบลละ ๑๐ คน 
๒) ประชำชน เดือนละ ๙,๐๐๐ บำท ต ำบลละ ๕ คน 
๓) นักศึกษำ เดือนละ ๕,๐๐๐ บำท ต ำบลละ ๕ คน 

- มหำวิทยำลัยน ำส่งข้อมูลกำรจ้ำงงำนไปยัง สป.อว. เพื่อสรุปข้อมูลกำรจ้ำงงำนส่งกระทรวงแรงงำน 
กำรประเมินผล กำรตรวจรับงำน และกำรออกหนังสือรับรอง 
- มหำวิทยำลัยจัดท ำแนวทำง/วิธีกำรกำรประเมินผล กำรตรวจรับงำน และกำรยกเลิกสัญญำ 
- ผู้ถูกจ้ำงงำนจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนรำยเดือน ส่งให้มหำวิทยำลัยภำยในระยะเวลำก ำหนด 
- มหำวิทยำลัยจ่ำยค่ำจ้ำงรำยเดือน 
- มหำวิทยำลัยจัดท ำสรุปผลกำรจ้ำงงำนรำยเดือนส่ง สป.อว. ภำยในวันที่ ๒ ของทุกเดือนผ่ำนระบบ 

PBM 
- หน่วยงำนผู้ใช้ออกหนังสือรับรองกำรปฏิบัติงำนให้กับผู้ถูกจ้ำงงำน เมื่อผู้ถูกจ้ำงงำนปฏิบัติงำน

ต่อเนื่องและผ่ำนกำรประเมินผลอย่ำงน้อย ๖ เดือน 
 

* กรณี ผูถูกจางงานประสงคลาออก ควรแจงหนวยงานผูใชและมหาวิทยาลัยลวงหนา อยางนอย ๑ 

เดือน 
 

2.งานพัสดุจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง (erp) 
เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ 

3.งานพัสดุจัดท าใบสั่งจ้าง (erp) 
เจ้าหน้าที่/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้รับจ้าง  

ลงนาม 

4.ผู้รับจ้างส่งมอบงาน 
 

5.งานพัสดุจัดท าใบตรวจรับ (erp) 
เสนอกรรมการตรวจรับ ลงนาม 

6.งานพัสดุจัดท าใบตั้งหนี้ (erp) 
ส่งงานการเงิน 

 

 

 

 

 

 

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 

 ( ๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 

กรณีจ้างเหมางานบริการบุคคลธรรมดา เปนรายเดือน 

ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

1. หนังสือที่ กค 0421.4/ว82 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 เรื่อง ซอมความเขาใจแนวทางการ

ปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะยท่ี 2 (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 กรณีการจางเหมาบริการที่เปนการจางบุคคลธรรมดา 

และการจัดทํารางสัญญา) 
2. หนังสือดวนที่สุดที่ กค 0409.3/ว78 ลงวันที่ 27 กันยายน 2549 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการเบิกจายเงิน

คาจางตามสัญญาจางเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา 
  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.หัวหน้าโครงการจัดส่งใบขออนุมัติจ้างพร้อม
ขอบเขตงานจ้าง ระบุงวดงาน และงวดเงิน 

งานพัสดุ งานการเงินเบิกจ่าย 

งานการเงินจัดท าฎีกาเบิกจ่าย ขบ 02 
ระบบ GFMIS 

หลังวันที่ 20 ของเดือน ก่อนวันสิ้นเดือน 

งานการเงินจ่ายเงินโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส  

(KTB) แก่ผู้รับจ้าง 
 งานการเงินจัดท า ขจ 05 ระบบ GFMIS 
 
 
 
 



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ)68

รายละเอียดขั้นตอน 

1. หัวหน้าโครงการจัดส่งใบขออนุมัติจ้างพร้อมเอกสารดังนี้ 
1.1 ขอบเขตงานจ้าง ระบุงวดงาน และงวดเงิน 
1.2 บัตรประจําตัวประชาชน และ ใบแสดงวุฒิการศึกษา(กรณี นศ.จบใหม่) บัตรประจําตัวนักศึกษา (กรณี

นักศึกษา) 
1.3 ใบแจ้งข้อมูลการรับโอนเงินผ่านระบบ KTB และสําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีการเคลื่อนไหว 
1.4 สําเนาโครงการที่ได้รับอนุมัติ จํานวน 2 ฉบับ 

2. งานพัสดุจัดทํารายงานขอซื้อขอจ้าง (erp) เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ 
2.1 เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอรายงานขอซื้อขอจ้าง(ERP) เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และ ผู้มีอํานาจอนุมัติ 

3. งานพัสดุจัดทําใบสั่งจ้าง (erp) เจ้าหน้าที่/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้รับจ้าง  
3.1 จัดทําใบสั่งจ้าง (erp) โดยมีเอกสารแนบท้ายเปนขอบเขตงานจ้าง 
3.2 หัวหน้าเจ้าหน้าที่และผู้รับจ้าง ลงนามใบสั่งจ้างและเอกสารแนบท้าย 

4. ผู้รับจ้างส่งมอบงาน 
4.1 ทุกสิ้นเดือนผู้รับจ้างจะทําหนังสือส่งมอบงาน พร้อมสรุปผลการดําเนินงานประจํางวด (ตัวอย่าง

แบบฟอร์มดังแนบ) 
5. งานพัสดุจัดทําใบตรวจรับ (erp) เสนอกรรมการตรวจรับงานจ้างลงนาม 
6. งานพัสดุจัดทําใบขออนุมัติเบิกจ่าย (erp) ส่งงานการเงิน ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป โดยแนบเอกสารดังนี้ 

งวดแรก  สําเนาโครงการ, รายงานขอซื้อขอจ้าง, ใบสั่งจ้าง, ใบส่งงาน, ใบตรวจรับ, ใบขออนุมัติเบิกจ่าย 
งวดถัดไป สําเนารายงานขอซื้อขอจ้าง, ใบสั่งจ้าง, ใบส่งงาน, ใบตรวจรับ, ใบขออนุมัติเบิกจ่าย 
งวดสุดท้าย สําเนาโครงการ, ต้นฉบับรายงานขอซื้อขอจ้าง, ใบสั่งจ้าง, ใบส่งงาน, ใบตรวจรับ, ใบขออนุมัติ

เบิกจ่าย 
7. งานการเงินเบิกค่าจ้างจากระบบ GFMIS หลังจากวันที่ 20 ของเดือน และก่อนสิ้นเดือนเพื่อเตรียม

จ่ายเงิน   และจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อได้รับเอกสารใบขออนุมัติเบิกจ่ายจากงานพัสดุ โดยผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (KTB) 
8. การยกเลิกใบสั่งจ้าง กรณีท่ีผู้รับจ้างจะขอยกเลิกการสั่งจ้างก่อนครบกําหนด ให้จัดทําหนังสือขอยกเลิกการ

จ้าง พร้อมหนังสือข้อตกลงการยกเลิกการจ้าง เสนอผ่านหัวหน้าโครงการให้ความเห็น   เสนอหัวหน้า

เจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาอนุมัติและลงนามหนังสือข้อตกลงการยกเลิกการจ้าง 

 

 
 

 

 

 

 



คู่่�มืือ หััวหัน้้าโคู่รงการ

โคู่รงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคู่มืรายตำำาบลแบบบ่รณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ) 69

รายละเอียดขั้นตอน 

1. หัวหน้าโครงการจัดส่งใบขออนุมัติจ้างพร้อมเอกสารดังนี้ 
1.1 ขอบเขตงานจ้าง ระบุงวดงาน และงวดเงิน 
1.2 บัตรประจําตัวประชาชน และ ใบแสดงวุฒิการศึกษา(กรณี นศ.จบใหม่) บัตรประจําตัวนักศึกษา (กรณี

นักศึกษา) 
1.3 ใบแจ้งข้อมูลการรับโอนเงินผ่านระบบ KTB และสําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีการเคลื่อนไหว 
1.4 สําเนาโครงการที่ได้รับอนุมัติ จํานวน 2 ฉบับ 

2. งานพัสดุจัดทํารายงานขอซื้อขอจ้าง (erp) เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ 
2.1 เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอรายงานขอซื้อขอจ้าง(ERP) เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และ ผู้มีอํานาจอนุมัติ 

3. งานพัสดุจัดทําใบสั่งจ้าง (erp) เจ้าหน้าที่/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้รับจ้าง  
3.1 จัดทําใบสั่งจ้าง (erp) โดยมีเอกสารแนบท้ายเปนขอบเขตงานจ้าง 
3.2 หัวหน้าเจ้าหน้าที่และผู้รับจ้าง ลงนามใบสั่งจ้างและเอกสารแนบท้าย 

4. ผู้รับจ้างส่งมอบงาน 
4.1 ทุกสิ้นเดือนผู้รับจ้างจะทําหนังสือส่งมอบงาน พร้อมสรุปผลการดําเนินงานประจํางวด (ตัวอย่าง

แบบฟอร์มดังแนบ) 
5. งานพัสดุจัดทําใบตรวจรับ (erp) เสนอกรรมการตรวจรับงานจ้างลงนาม 
6. งานพัสดุจัดทําใบขออนุมัติเบิกจ่าย (erp) ส่งงานการเงิน ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป โดยแนบเอกสารดังนี้ 

งวดแรก  สําเนาโครงการ, รายงานขอซื้อขอจ้าง, ใบสั่งจ้าง, ใบส่งงาน, ใบตรวจรับ, ใบขออนุมัติเบิกจ่าย 
งวดถัดไป สําเนารายงานขอซื้อขอจ้าง, ใบสั่งจ้าง, ใบส่งงาน, ใบตรวจรับ, ใบขออนุมัติเบิกจ่าย 
งวดสุดท้าย สําเนาโครงการ, ต้นฉบับรายงานขอซื้อขอจ้าง, ใบสั่งจ้าง, ใบส่งงาน, ใบตรวจรับ, ใบขออนุมัติ

เบิกจ่าย 
7. งานการเงินเบิกค่าจ้างจากระบบ GFMIS หลังจากวันที่ 20 ของเดือน และก่อนสิ้นเดือนเพื่อเตรียม

จ่ายเงิน   และจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อได้รับเอกสารใบขออนุมัติเบิกจ่ายจากงานพัสดุ โดยผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (KTB) 
8. การยกเลิกใบสั่งจ้าง กรณีท่ีผู้รับจ้างจะขอยกเลิกการสั่งจ้างก่อนครบกําหนด ให้จัดทําหนังสือขอยกเลิกการ

จ้าง พร้อมหนังสือข้อตกลงการยกเลิกการจ้าง เสนอผ่านหัวหน้าโครงการให้ความเห็น   เสนอหัวหน้า

เจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาอนุมัติและลงนามหนังสือข้อตกลงการยกเลิกการจ้าง 

 

 
 

 

 

 

 

การจัดหาพัสดุ 
ตามหนังสือที่ กค(กวจ)0405.2/ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 

คาใช้จายในการบริหารงาน เชน คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาใช้จายในการฝกอบรม กรณีจัดซื้อจัด
จ้างครั้งหนึ่งไมถึง 10,000 บาท 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
(เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้รับมอบหมาย) 

 

1.ด าเนินการซื้อหรือจ้างไปก่อน 
สั่งซ้ือ/สั่งจ้าง รับพัสดุ 

2.จัดท ารายงานขอความเห็นชอบ 
พร้อมด้วยใบขออนุมัติซื้อ และหลักฐาน
การจัดซื้อจัดจ้าง (ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้) 

ให้งานพัสดุภายใน 3 วันท าการ 
 

4.หัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบ 

5.พัสดุจัดท าใบขออนุมัติเบิกจ่าย (ERP) 
ส่งเอกสารเบิกจ่ายให้การเงิน 

3.งานพัสดุเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
ภายใน 2 วันท าการ 

 

6.งานการเงินเบิกจ่ายให้แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ)70

รายละเอียดขั้นตอน 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝกอบรม 
กรณีจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่ถึง 10,000 บาท พิจารณาจากความต้องการใช้วัสดุหรืองานจ้างของงานพร้อมกัน
โดยไม่แยกประเภทของพัสดุ เช่น ต้องการใช้พัสดุในการโครงการฝกอบรม จัดวันท่ี 10 -12 กุมภาพันธ์  จะ
พิจารณาจ านวนวัสดุที่ต้องการใช้ในโครงการท้ังหมดทุกประเภทว่าเกิน 10,000 บาท หรือไม่ หากไม่เกินให้
ด าเนินการตามกรณีนี้ได ้

1. เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย (ต้องขออนุมัติแต่งตั้งผู้จัดหาพัสดุกรณีครั้งละไม่เกิน 
10,000 บาท ในโครงการด้วย) ด าเนินการซื้อหรือจ้างจากผู้ขายหรือผู้รับจ้างที่มีท าเนียบผู้ขายกับมหาวิทยาลัย 
เปนล าดับแรก ซึ่งจะได้รับใบส่งของและพัสดุ ห้ามส ารองเงินจ่ายไปก่อน กรณีเปนของสด ไม่มีผู้ขายที่ให้เครดิต
ได้ ให้ยืมเงินไปจัดซื้อได้วงเงินไม่เกินครั้งละ 5,000 บาท 

2. เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดท ารายงานขอความเห็นชอบพร้อมแนบใบขออนุมัติซื้อ 
(ระบบ ERP และหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ และใบรายงานขอซื้อขอจ้างจากระบบ 
ERP ส่งให้งานพัสดุภายใน 3 วันท าการนับจากวันที่จัดซื้อ/จัดจ้าง 

3. งานพัสดุเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายใน 2 วันท าการ 
4. หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้มีอ านาจอนุมัติ 
5. งานพัสดุจัดท าใบขออนุมัติเบิกจ่าย (ระบบ ERP) ส่งงานการเงิน 
6. งานการเงินเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่่�มืือ หััวหัน้้าโคู่รงการ

โคู่รงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคู่มืรายตำำาบลแบบบ่รณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ) 71

รายละเอียดขั้นตอน 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝกอบรม 
กรณีจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่ถึง 10,000 บาท พิจารณาจากความต้องการใช้วัสดุหรืองานจ้างของงานพร้อมกัน
โดยไม่แยกประเภทของพัสดุ เช่น ต้องการใช้พัสดุในการโครงการฝกอบรม จัดวันท่ี 10 -12 กุมภาพันธ์  จะ
พิจารณาจ านวนวัสดุท่ีต้องการใช้ในโครงการท้ังหมดทุกประเภทว่าเกิน 10,000 บาท หรือไม่ หากไม่เกินให้
ด าเนินการตามกรณีนี้ได ้

1. เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย (ต้องขออนุมัติแต่งตั้งผู้จัดหาพัสดุกรณีครั้งละไม่เกิน 
10,000 บาท ในโครงการด้วย) ด าเนินการซื้อหรือจ้างจากผู้ขายหรือผู้รับจ้างที่มีท าเนียบผู้ขายกับมหาวิทยาลัย 
เปนล าดับแรก ซึ่งจะได้รับใบส่งของและพัสดุ ห้ามส ารองเงินจ่ายไปก่อน กรณีเปนของสด ไม่มีผู้ขายที่ให้เครดิต
ได้ ให้ยืมเงินไปจัดซื้อได้วงเงินไม่เกินครั้งละ 5,000 บาท 

2. เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดท ารายงานขอความเห็นชอบพร้อมแนบใบขออนุมัติซื้อ 
(ระบบ ERP และหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ และใบรายงานขอซื้อขอจ้างจากระบบ 
ERP ส่งให้งานพัสดุภายใน 3 วันท าการนับจากวันที่จัดซื้อ/จัดจ้าง 

3. งานพัสดุเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายใน 2 วันท าการ 
4. หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้มีอ านาจอนุมัติ 
5. งานพัสดุจัดท าใบขออนุมัติเบิกจ่าย (ระบบ ERP) ส่งงานการเงิน 
6. งานการเงินเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบสงงาน 
       ..............ที่อยู่ผู้รับจ้าง..................... 

       ……………………………………………….. 

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

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับ            
 ตามที่ ข้าพเจ้า..............(ชื่อผู้รับจ้าง).................ได้รับจ้างงานกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ข้าพเจ้าขอท าใบส่งงานยื่นต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดังรายการต่อไปนี้ 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคา 
ต่อ

หน่วย 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1 
 
 
 
 

จ้างเหมา........................................................ 
ประจ าเดือน................................................... 
ตามใบสั่งจ้างเลขที่........................................ 
ลงวันที่........................................ 
รายละเอียดงาน 
1..จัดท าแผนปฏิบัติงาน เดือน...... 
2..จัดเตรียมฝึกอบรมโครงการ..... 
3.................................................................... 
4.................................................................... 
ฯลฯ 

1 งวด 
 

xxx 
 

xxx 
 

 

(  จ านวนเงินตัวอักษร  ) รวมทั้งสิ้น xxx  
 

 

       ลงชื่อ....................................................ผู้ส่งงาน

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

  

 

 

 

 



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ)72

หนังสือขอยกเลิกการจ้าง 

เขียนท่ี..................................................... 

วันที่................เดือน.........................พ.ศ.................... 

เรื่อง ขอยกเลิกการจ้าง 

เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

  ด้วยข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...............................................................เปนผู้รับจ้างภายใต้

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ตามใบสั่งจ้างเลขที่............................ลงวันที่..............เดือน..............................พ.ศ

.................เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่................เดือน..........................พ.ศ.........................วงเงินการจ้างทั้งหมด

จํานวน ......................บาท (จาํนวนเงินตัวอักษร) ได้รับค่าจ้างงวดละ.....................บาท (จํานวนเงินตัวอักษร) 

มีความประสงคขอยกเลิกการจ้างเหมา ตั้งแต่วันที่.............เดือน............................. .........พ.ศ...................

เหตุผลเนื่องจาก................................................................ ...................... 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงชื่อ)........................................................... 
(.........................................................) 

 
 

 
 
 
 
 
 

      อนุมัติ           ไม่อนุมัติ 
 
 

(นางสาวอําพรรณ  ไชยวงค) 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

 
หมายเหตุ : ให้ยื่นหนังสือแจ้งความประสงคขอยกเลิกการจ้างเหมาต่อเจ้าของโครงการ โดยยื่นล่วงหน้าก่อน

วันขอยกเลิกการจ้างเหมา ไม่น้อยกว่า 30 วัน และวันที่ขอยกเลิกการจ้างเหมาจะต้องเปนวันที่ 1 ของเดือน

ด้วยเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนเร่งด่วน 

 ความเห็นหัวหน้าโครงการ 
……………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
ลงชื่อ............................................................. 

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



คู่่�มืือ หััวหัน้้าโคู่รงการ

โคู่รงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคู่มืรายตำำาบลแบบบ่รณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ) 73

หนังสือขอยกเลิกการจ้าง 

เขียนที่..................................................... 

วันท่ี................เดือน.........................พ.ศ.................... 

เรื่อง ขอยกเลิกการจ้าง 

เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

  ด้วยข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...............................................................เปนผู้รับจ้างภายใต้

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ตามใบสั่งจ้างเลขที่............................ลงวันที่..............เดือน..............................พ.ศ

.................เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันท่ี................เดือน..........................พ.ศ.........................วงเงินการจ้างทั้งหมด

จํานวน ......................บาท (จาํนวนเงินตัวอักษร) ได้รับค่าจ้างงวดละ.....................บาท (จํานวนเงินตัวอักษร) 

มีความประสงคขอยกเลิกการจ้างเหมา ตั้งแต่วันที่.............เดือน............................. .........พ.ศ...................

เหตุผลเนื่องจาก................................................................ ...................... 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงชื่อ)........................................................... 
(.........................................................) 

 
 

 
 
 
 
 
 

      อนุมัติ           ไม่อนุมัติ 
 
 

(นางสาวอําพรรณ  ไชยวงค) 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

 
หมายเหตุ : ให้ยื่นหนังสือแจ้งความประสงคขอยกเลิกการจ้างเหมาต่อเจ้าของโครงการ โดยยื่นล่วงหน้าก่อน

วันขอยกเลิกการจ้างเหมา ไม่น้อยกว่า 30 วัน และวันที่ขอยกเลิกการจ้างเหมาจะต้องเปนวันที่ 1 ของเดือน

ด้วยเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนเร่งด่วน 

 ความเห็นหัวหน้าโครงการ 
……………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
ลงชื่อ............................................................. 

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

  
บันทึกข้อตกลงยกเลิกการจ้าง 

  
  ข้อตกลงฉบับนี้จัดท าขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตั้งอยู่เลขที่ 128 ถนน
ห้วยแก้ว ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ .......... เดือน ................ พ.ศ.2564 ระหว่าง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย นางสาวอําพรรณ  ไชยวงค  ต าแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ซึ่ง
ต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่า “ฝายที่หนึ่ง” ฝายหนึ่งกับ ....................................... บัตรประจ าตัวประชาชน
เลขที่ ...............................  ออกให้ ณ จังหวัด........... วันออกบัตร วันที่........เดือน........... พ.ศ..........  
บัตรหมดอายุ วันที่ ..........เดือน................... พ.ศ.............อยู่บ้านเลขที่............ หมู่ที่......... ต าบล............ 
อ าเภอ............... จังหวัด............................ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ฝายที่สอง” อีกฝายหนึ่ง 
  ตามที่ฝายที่หนึ่งได้ท าใบสั่งจ้างเหมาบริการรายละเอียดตามใบสั่งจ้างเลขที่......................  
ลงวันที่......................................และเอกสารแนบ ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “การจ้าง” นั้น 
  เนื่องจากทั้งสองฝายมีความประสงคจะยกเลิกการจ้างก่อนครบก าหนด ดังนั้น ทั้งสองฝายจึง
ตกลงกันดังนี้ 
  ข้อที่ 1 ทั้งสองฝายตกลงยกเลิกการจ้าง โดยให้มีผลสิ้นสุดในวันที่......................................... 
เป็นต้นไป 
  ข้อที่  2 ทั้งสองฝายต่างรับทราบและเข้าใจดีว่า การจ้างได้สิ้นสุดลงแล้วนับแต่วันที่
...................................... ดังนั้น ทั้งสองฝายตกลงว่า จะไม่เรียกร้องเงินหรือค่าเสียหายใดๆ หรือด าเนินการใด ๆ 
ทั้งทางแพ่ง และทางอาญาต่อกันอีกท้ังสิ้น 
  ข้อตกลงนี้ท าขึ้นสองฉบับมีข้อความเป็นอย่างเดียวกันทั้งสองฝายได้อ่านเข้าใจข้อความ               
โดยตลอด เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาของตน จึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  ไว้เป็นส าคัญต่อหน้า
พยานและได้เก็บข้อตกลงนี้ไว้ฝายละฉบับ 
 
 
 
(ลงชื่อ).............................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่        (ลงชื่อ)...............................................ผู้รับจ้าง 
         (นางสาวอ าพรรณ  ไชยวงค)                                      (...........................................) 
 
 
(ลงชื่อ)...............................................พยาน                        (ลงชื่อ)...............................................พยาน 
         (...เจ้าหน้าที่พัสดุ............)                                          (......หวัหน้าโครงการ................) 
 
 
 
 
 



โครงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคมรายตำำาบลแบบบูรณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ)74

                   บันทึกขอความ บันทึกขอความ 

สวนราชการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส านักงานอธิการบดี กองคลัง โทร. 1224 
ที ่ อว 0654.16/                                  วันที่     มกราคม  2563                
เรื่อง  รายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
เรียน        

       ด้วยโครงการ...........................................................ได้ด าเนินการจัดซ้ือ/จ้าง.......................
จ านวน...........รายการ เพื่อใช้ส าหรับ.................................................................................  
ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อย โดยมีรายละเอียดหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างดังนี้ 

1. คา.....................................จ านวน............รายการ เปนจ านวนเงิน...... ..........บาท  จาก
ร้าน......................ตามหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างเปน ใบสงของ/ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน  เลมที่
..........................เลขท่ี...................วันท่ี................... 

2. คา.....................................จ านวน............รายการ เปนจ านวนเงิน................บาท  จาก
ร้าน......................ตามหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างเปน ใบสงของ/ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน  เลมที่
..........................เลขท่ี...................วันท่ี................... 
  ทั้งนี้ การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกลาว เปนการด าเนินการตามหนังสือดวนที่สุด ที่ กค
(กวจ)0405.2/ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับ
คาใช้จายในการบริหารงาน คาใช้จายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหนวยงานของรัฐ ตาราง 1 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ถือรายงานนี้เปนหลักฐานการตรวจรับ
พัสดุโดยอนโุลม 

   ลงชื่อ..............................เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 
   (.......................................)  
   ............./............/............ 

 
เรียน หัวหน้าหนวยงาน............ 
       โปรดพิจารณาให้ความเห็นขอบการจัดซื้อ/ 
จัดจ้างดังกลาวข้างต้น 
           ลงชื่อ................................. 
                (.......................................) 
                      หวัหน้าเจ้าหน้าที่ 
                    ............./............./............ 

 
                  เห็นชอบ  และอนุมัติ 
 
             ลงชื่อ............................................ 
                    (.........................................) 
     หัวหน้าหนวยงานของรัฐหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ 
                 .................../................./................. 

 



คู่่�มืือ หััวหัน้้าโคู่รงการ

โคู่รงการยกระดัับเศรษฐกิจและสัังคู่มืรายตำำาบลแบบบ่รณาการ
1 ตำำ�บล 1 มห�วิิทย�ลัย (มห�วิิทย�ลัยสู่่�ตำำ�บล สู่ร้้�งร้�กแก้วิให้ปร้ะเทศ) 75

                   บันทึกขอความ บันทึกขอความ 

สวนราชการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส านักงานอธิการบดี กองคลัง โทร. 1224 
ที ่ อว 0654.16/                                  วันที่     มกราคม  2563                
เรื่อง  รายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
เรียน        

       ด้วยโครงการ...........................................................ได้ด าเนินการจัดซ้ือ/จ้าง.......................
จ านวน...........รายการ เพ่ือใช้ส าหรับ.................................................................................  
ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อย โดยมีรายละเอียดหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างดังนี้ 

1. คา.....................................จ านวน............รายการ เปนจ านวนเงิน...... ..........บาท  จาก
ร้าน......................ตามหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างเปน ใบสงของ/ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน  เลมที่
..........................เลขท่ี...................วันท่ี................... 

2. คา.....................................จ านวน............รายการ เปนจ านวนเงิน................บาท  จาก
ร้าน......................ตามหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างเปน ใบสงของ/ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน  เลมที่
..........................เลขท่ี...................วันท่ี................... 
  ทั้งนี้ การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกลาว เปนการด าเนินการตามหนังสือดวนที่สุด ที่ กค
(กวจ)0405.2/ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับ
คาใช้จายในการบริหารงาน คาใช้จายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหนวยงานของรัฐ ตาราง 1 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ถือรายงานนี้เปนหลักฐานการตรวจรับ
พัสดุโดยอนโุลม 

   ลงชื่อ..............................เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 
   (.......................................)  
   ............./............/............ 

 
เรียน หัวหน้าหนวยงาน............ 
       โปรดพิจารณาให้ความเห็นขอบการจัดซื้อ/ 
จัดจ้างดังกลาวข้างต้น 
           ลงชื่อ................................. 
                (.......................................) 
                      หวัหน้าเจ้าหน้าที่ 
                    ............./............./............ 

 
                  เห็นชอบ  และอนุมัติ 
 
             ลงชื่อ............................................ 
                    (.........................................) 
     หัวหน้าหนวยงานของรัฐหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ 
                 .................../................./................. 

 

ข.อมูลและแบบฟอร;มที่เกี่ยวข.องกับโครงการ 

 

 

 
 

https://chumchons.rmutl.ac.th 




