


เทคโนโลยี แก้ปัญหา
รูปแบบ 
ประสิทธิภาพระบบการจัดการของชุมชน
คู่มือการท างาน
มาตรฐานการท างาน

โจทย์แก้ปัญหายากจน
กลุ่มเป้าหมายและผล
ศูนย์เรียนรู้
งาน ทักษะ 
เทคโนโลยีเสริม

เรื่องเด่น
เทคโนโลยีท่ีได้ผล
ผลกระทบการ
แก้ปัญหา

ความมั่นคงของระบบการจัดการของชุมชน

นวัตกรรม เป้าหมายการแก้ไขปัญหา

พื้นฐาน + ครัวเรือนยากจน
วิเคราะห์ศักยภาพในการแก้ปัญหาพื้นฐาน
วิเคราะห์ศักยภาพในการแก้ปัญหายากจน
วิเคราะห์ผลปฏิบัติการของโครงการ
ทรัพยากรสนับสนุนการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

Community Big Data & Analytics

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

เพ่ิมทักษะทุนมนุษย์

Tambon System Integrator
ต าบลท าความดี

เกษตรพอเพียง
อาหารปลอดภัย

ฝึกอบรม
ทักษะอาชีพ

มีสระน  าประจ า
ครอบครัว

จัดการโครงสร้างพื นฐาน 
กายภาพ สิ่งแวดล้อม 

พลังงาน

จัดการ
วิสาหกิจ
ชุมชน

ต าบล
ปลอดภัย

ระบบสุขภาพ
ต าบลดูแล

ประชาชนทุกคน

พัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุ่มเปราะบาง

ระบบ
ยุติธรรม
ชุมชน

ระบบสื่อสาร
ชุมชน

ทรัพยากร
และทุน
มนุษย์

งาน
โครงการ
บริการ

NGOs
อปท.
หน่วยงานต่างๆ

วิสารหกจิ
ชุมชน

เอกชน

ข้อมูล
สารสนเทศ

เปราะบาง
กลุ่ม
เสี่ยง

ยากจน
ชุมชนท้องถิ่น

ศูนย์เรียนรู้
ต าบล

นักศึกษาบัณฑิต

อาจารย์
นักวิจัย

มหาวิทยาลัย

Sciences + Technology

Health
Sciences Social 

Sciences

Human 
Sciences

อาจารย์
รุ่นใหม่

ความรู้
ใหม่

ต าราใหม่

โจทย์วิจัย
+พัฒนา
ต้นแบบ 

ศูนย์เรียนรู้
ต้นแบบ

บัณฑิตมีทักษะ
พร้อม

สินค้า
ผลิตภัณฑ์
บริการ

เทคโนโลยี
ใหม่และได้ผลผู้น า อาจารย์

เชี่ยวชาญชุมชน

หลักสูตรใหม่
หลักสูตร
ต่างๆ

ทุนและศักยภาพของ
ชุมชนท้องถิ่น

ทุนและศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย

อาจารย์

ครัวเรือน
ยากจน

บัณฑิต 50%
นักศึกษา 25%
คนท่ัวไป 25%

หน่วยงาน 
เครือข่ายพัฒนา

บริการ
วิชาการ

๕
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๘

๙

๑๐๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ องค์กรเอกชน

ประสิทธิภาพโครงการต่างๆ



การประเมินศักยภาพต าบล 

การออกแบบการด าเนินการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนตามหลักเป้าหมายต าบลใน
การเอาชนะความยากจน ของ ศาสตราจารย์ นพ. ประเวศ วะสี 

การประเมินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการและตัวชี วัด

การพัฒนากลไกการท างานร่วมมือกันระหว่างต าบลและมหาวิทยาลัย 
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งาน โครงการความร่วมมือภาคเอกชน หน่วยงานรัฐ 
องค์กร มหาวิทยาลัย

ข้อมูลการมีส่วน
ร่วมของชุมชน

การสื่อสาร

ข้อมูลอาชีพ

รายได้ เศรษฐกิจ

ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

พื นที่ป่า แหล่งน  า 
การจัดการขยะ

การจัดการพลังงานข้อมูลโครงสร้างทางประชากร

ระดับการศึกษา

ข้อมูลทุนมนุษย์
คนดี คนเก่ง คนส าคัญ

กลุ่มทางสังคม 
องค์กรชุมชน

การออม ค่าใช้จ่าย 
ภาระหนี สิน

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน โครงการ กิจกรรม 

งานบริการ

ข้อมูลด้านสุขภาพ ปัญหาสุขภาพ
การให้บริการสุขภาพ 

สิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาล

• กลุ่มเกษตรกร

• สถาบันการเงิน

• กองทุนฯ

• วิสาหกิจชุมชน

• กลุ่มอาชีพ

• กลุ่มออมทรัพย์

งาน บริการ ที่เกี่ยวกับ
การแก้ปัญหาความยากจน

ทางตรง และ ทางอ้อม

ครัวเรือนยากจน

ครัวเรือนที่มีประชากร
กลุ่มเปราะบาง

คนกลุ่มเสี่ยง
ต่อความยากจน

คนไร้ที่พึ่ง

คนไร้ที่ดินท ากิน ไร้ที่อยู่



ศักยภาพต าบล ๓ กลุ่ม
๑ Sustainable

Sufficiency๒ Survived๓
ต าบลมุ่งสู่ความย่ังยืน

ต าบลมุ่งสู่ความพอเพียง ต าบลพ้นความยากล าบาก
(๑)ข้อมูลศักยภาพ

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

๘๐-๑๐๐%๑ ข้อมูลพื นฐาน
๒ ข้อมูลประชากรเป้าหมาย

๑๐๐%

ไม่น้อยกว่า ๖๐% ไม่น้อยกว่า ๔๐%

๑๐๐% ๑๐๐%

องค์กรร่วม
พัฒนาเอกชน

มหาวิทยาลัย
สถาบันการศึกษาภาคเอกชนหน่วยงาน

อว.
หน่วยงานรัฐ
กระทรวงต่างๆ

บริการสาธารณะ/
แผนพัฒนาต าบล

๓ ข้อมูลปฏิบัติการของKey Actors

๔ แผนพัฒนาต าบล
๑๐๐% ไม่น้อยกว่า ๘๐% ไม่น้อยกว่า ๗๐%

๑๐๐% ไม่น้อยกว่า ๘๐% ไม่น้อยกว่า ๗๐%

๕ บริการสาธารณะของ อปท.

๖-๙ โครงการพัฒนาต าบลร่วมกับหน่วยงาน องค์กร ต่างๆ (ระบุงานและความร่วมมือทั งหมด)

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐%



เพ่ิมรายได้ 
ส่งเสริมอาชีพ ลดรายจ่าย

แก้ปัญหา
หนี สิน

ส่งเสริมและ
แลกเปลี่ยน
ช่วยเหลือ

การออม

จัดหา
ที่อยู่อาศัย

ประสาน
การรับสิทธิ

ต่างๆ

เข้าถึงบริการ
การเงิน

ได้สิทธิใน
การศึกษา

จัดการ
สิ่งแวดล้อม

ช่วยเหลือ
ดูแล

อ่ืนๆ

จัดหาพื นที่
ท ากิน

เข้าถึงบริการ
สุขภาพ

กองทุน

กลุ่ม
ออมทรัพย์ 

กลุ่ม
สะสมทรัพย์

กลุ่มอาชีพ

วิสาหกิจ
ชุมชน

สถาบัน
การเงินชุมชน
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๑.๑.



๑.๑.



ข้อมูลสนับสนุน
การสรุปบทเรียน

ต าบล

ข้อมูล
พื นฐานต าบล

ข้อมูลพื นฐาน
การจัดการ
Covid-19

ข้อมูลออกแบบ
งาน กิจกรรม

บริการ โครงการ

Key Actors

หน่วยงานรัฐ
ในพื นที่

อปท. ท้องที่

กลุ่ม
องค์กรชุมชน

-บัณฑิต
-นักศึกษา
-ประชาชน

จัดการ
ข้อมูล

วิเคราะห์
และแผน จัดการ

และถ่ายทอด
บริการ

สาธารณะ
-อาจารย์
-นักศึกษา
-นักวิจัย

วางตาม 
16 เป้าหมาย

กลุ่มประชากร
เป้าหมาย

ขั นตอน
วิธีการ 

กิจกรรม 
บริการ 
นวัตกรรม

บทบาท
ผู้ปฏิบัติหลัก 
และ ผู้ร่วม
ด าเนินการ

สรุป ประเมิน 
วิเคราะห์ 

จัดกลุ่มเรื่องเด่น

คณะ / สาขาวิชา 
ศูนย์ / สถาบัน 
คณะกรรมการติดตาม

MOU
แผนการด าเนินงาน

คณะ
กรรมการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องที่ กลุ่มทางสังคม ศูนย์เรียนรู้
องค์กรชุมชน หน่วยงานรัฐ


