
 ๑

(ร่าง) 
แนวทางการดําเนินการ  

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ  
(๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย)  

 
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถขับเคลื่อนปฏิบัติการร่วมกับองค์กรหลักในตําบลได้ตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) และเกิดประโยชน์
ท่ีการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการแก้ปัญหาความยากจนในตําบลได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการระดมพลัง
ของหน่วยท่ีมีศักยภาพ ๒ หน่วย คือ ตําบล และมหาวิทยาลัย โดยมีการกําหนดเป้าหมายการทํางานร่วมมือกัน
ท่ีชัดเจน จึงได้จัดทําแนวทางการดําเนินการนี้ข้ึน ประกอบด้วยเนื้อหา ๔ ส่วน คือ  

ส่วนท่ี ๑ การประเมินศักยภาพตําบล  
ส่วนท่ี ๒ การออกแบบการดําเนินการเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนตามหลักเป้าหมายตําบลในการเอา 

ชนะความยากจน ของศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ วะสี  
ส่วนท่ี ๓ การประเมินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการและตัวชี้วัด 
ส่วนท่ี ๔ การพัฒนากลไกการทํางานร่วมมือกันระหว่างตําบลและมหาวิทยาลัย  

 
ส่วนที่ ๑ การประเมินศักยภาพตําบล  

 
มีองค์ประกอบของการประเมิน ๒ ชุด คือ การประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพการบริหารจัดการท่ีดี 

และ การประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพของโครงการพัฒนาตําบล โดย 
ชุดท่ี ๑ การประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพการบริหารจัดการท่ีดี  
ด้วยการนําขององค์กรหลักในพ้ืนท่ี ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ร่วมกับ ท้องท่ี หน่วยงานรัฐใน

พ้ืนท่ี และองค์กรภาคประชาชน โดยการประเมิน อย่างน้อย ๖ องค์ประกอบ คือ  
(๑) มีข้อมูลพ้ืนฐานครอบคลุมทุกด้านท่ีเก่ียวกับคุณภาพชีวิตประชาชนในพ้ืนท่ี เช่น ข้อมูลด้าน

โครงสร้างทางประชากรรวมท้ังระดับการศึกษาและทักษะอาชีพ ข้อมูลด้านรายได้และ
เศรษฐกิจรวมท้ังอาชีพของคนในตําบล ข้อมูลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมรวมท้ังการจัดการ
ของตําบล ข้อมูลทุนมนุษย์ของตําบล (คนดี คนเก่ง คนสําคัญ) ข้อมูลสภาพปัญหาของตําบล 
การสื่อสาร การมีส่วนร่วม เป็นต้น  

(๒) สามารถใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ประชากรกลุ่มเป้าหมายของปัญหาความยากจน หรือ ความ
ยากลําบาก เช่น ครัวเรือนยากจน ครัวเรือนเสี่ยงต่อความยากจน ครัวเรือนท่ีมีประชากรกลุ่ม
เปราะบาง หรือปัจจัยเหตุของความยากจน ตลอดจนครัวเรือนท่ีอาจมีปัญหาหากเกิดภัยพิบัติ
หรือโรคระบาด เป็นต้น  

(๓) มีข้อมูลปฏิบัติการท่ีได้ผลดีของผู้ปฏิบัติการหลักในพ้ืนท่ี (Key Actors) ท่ีเป็นงานหรือบริการ
ท่ีเก่ียวกับการแก้ปัญหาความยากจนท้ังทางตรงและทางอ้อม เช่น กลุ่มทางสังคม องค์กร
ชุมชน ภาคเอกชน หน่วยงานรัฐท้ังใน (กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ สถาบันการเงินชุมชน กลุ่ม
ออมทรัพย์ วิสาหกิจชุมชน และอ่ืนๆ) และนอกพ้ืนท่ี (หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชนท่ีมีงานใน
พ้ืนท่ี)  



 ๒

(๔) มีแผนพัฒนาตําบลท่ีมีเป้าหมายชัดเจนในการแก้ปัญหาความยากจนและปัจจัยสาเหตุใน
ระดับหมู่บ้านหรือชุมชน  

(๕) มีการจัดบริการสาธารณะท่ีสนับสนุนการแก้ปัญหาความยากจนแบบกําหนดเป้าหมายชัดเจน
ของหน่วยงาน องค์กร ในตําบล  

(๖) มีการทํางานหรือโครงการพัฒนาตําบลท่ีดําเนินการร่วมมือกับภาคเอกชน หน่วยงาน องค์กร
ภาครัฐจากกระทรวงต่างๆ องค์กรร่วมพัฒนาเอกชน รวมท้ังมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 
การศึกษา  

เป็นต้น     
 

ชุดท่ี ๒ การประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพของโครงการพัฒนาตําบล  
เน้นการประเมินผลกระทบของโครงการพัฒนาตําบล ต่อประชากรกลุ่มเป้าหมายของการแก้ปัญหา

ความยากจนโดยตรง และต่อกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชนท่ีมีงาน กิจกรรม บริการท่ีตอบสนองต่อการ
แก้ปัญหาความยากจน ท้ังท่ีเป็นการจัดบริการสาธารณะ เป็นไปตามแผนการแก้ปัญหา และแผนการพัฒนา
ตําบล รวมท้ังโครงการพัฒนาท่ีดําเนินการร่วมกับองค์กร หน่วยงานอ่ืน ส่วนนี้ดําเนินการวิเคราะห์เทียบเคียง
กับหลักเป้าหมายตําบลในการเอาชนะความยากจน ของ ศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ วะสี ๑๖ เป้าหมาย  

การประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพโครงการพัฒนาตําบล อาจประกอบด้วย   
(๑) การวิเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการโครงการ เช่น เป้าหมายการแก้ปัญหาความยากจน

ของชุมชน ประชากรกลุ่มเป้าหมายและความครอบคลุม งานและกิจกรรมในการแก้ปัญหา 
เทคโนโลยีท่ีใช้ การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน องค์กรชุมชน กลุ่มทางสังคม (หน่วยงานรัฐ 
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา มูลนิธิ องค์กรภาคประชาชน) บทบาทหน้าท่ีของหน่วยงาน
หรือกลุ่มองค์กรท่ีรับผิดชอบหลักและท่ีร่วมปฏิบัติการ ผลปฏิบัติการและการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึน เป็นต้น  

(๒) การวิเคราะห์ความต้องการการเพ่ิมทักษะเพ่ือการแก้ปัญหาความยากจนท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม สําหรับกําหนดหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ ท้ังทักษะการอาชีพต่างๆ และทักษะการ
บริหารจัดการ เช่น การพัฒนาสินค้าและบริการ การตลาด การเงินและการคลัง การพัฒนา
เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ การ
ท่องเท่ียว การอนุรักษ์รูปแบบต่างๆ เป็นต้น  

 
ท้ังนี้ต้องมีการพัฒนาเครื่องมือการประเมินตามองค์ประกอบรวมท้ังข้ันตอนและกระบวนการประเมินท่ี

เหมาะสม เพ่ือใช้เป็นฐานของการออกแบบงาน กิจกรรม และบริการ ในการแก้ปัญหาความยากจนร่วมกันกับ
มหาวิทยาลัย และ ใช้ในการจัดกลุ่มศักยภาพของตําบล ซ่ึงอาจมีตัวชี้วัด ดังนี้  
 
 
 
 
 
  



 ๓

ตารางท่ี ๑ ตัวช้ีวัดการจัดกลุ่มศักยภาพตําบล 
 

ตัวช้ีวัด 

กลุ่มศักยภาพ 
ตําบลท่ีพ่ึงพาตนเอง

ได้อย่างย่ังยืน 
ตําบลท่ีสามารถ

จัดการตนเองยกระดับ
สู่ความพอเพียง 

ตําบลอยู่รอดจาก
ความยากลําบาก 

 
ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลประสิทธิภาพและ
ศักยภาพการบริหารจัดการท่ีดี 

(๑) ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 
 

ร้อยละ ๘๐-๑๐๐ 

 
 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ 

 
 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐ 
(๒) ข้อมูลประชากรเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐ 
(๓) ข้อมูลปฏิบัติการของผู้ปฏิบัติการ

หลักในตําบล 
ร้อยละ ๑๐๐ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐ 

(๔) แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน และ 
ตําบล 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

(๕) บริการสาธารณะของ อปท. 
หน่วยงานรัฐ  

ร้อยละ ๘๐-๑๐๐ ร้อยละ ๖๐-๘๐ ร้อยละ ๔๐-๖๐ 

(๖) โครงการความร่วมมือกับ
หน่วยงานรัฐ องค์กรภาคเอกชน 
องค์กรร่วมพัฒนาเอกชน 
มหาวิทยาลัย และอ่ืนๆ 

ร้อยละ ๘๐-๑๐๐ 
ท่ีสัมพันธ์กับการ

แก้ปัญหาความยากจน 

ร้อยละ ๖๐-๘๐ ร้อยละ ๔๐-๖๐ 

ส่วนท่ี ๒ ประสิทธิภาพและศักยภาพของ
การพัฒนาตําบลท้ังท่ีเป็นการจัดบริการ
สาธารณะ ตามแผนการแก้ปัญหา และ 
แผนการพัฒนาตําบล รวมท้ังโครงการ
พัฒนา (วิเคราะห์เทียบเคียง ๑๖ เป้าหมาย) 

๑๔-๑๖ เป้าหมาย ๑๑-๑๓ เป้าหมาย ๘-๑๐ เป้าหมาย 

 
  



 ๔

ส่วนที่ ๒ การออกแบบการดําเนินการเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน  
 

การแก้ปัญหาความยากจนตามหลัก ๑๖ เป้าหมายตําบลในการเอาชนะความยากจน ตามแนวทาง
ของศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ วะสี มีความซับซ้อนและหลายหลากมิติในการศึกษาและทําความเข้าใจ ไม่ว่า
จะเป็นปัญหาและความต้องการ กลุ่มประชากรเป้าหมาย แนวทางการดําเนินงาน รวมท้ังผู้ท่ีเข้ามาร่วม
ดําเนินงาน จึงต้องการการวิเคราะห์อย่างละเอียด ถ่ีถ้วนและรอบด้าน เพ่ือให้ “ตนเอง” คือ พ้ืนท่ีปฏิบัติการ 
โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นเจ้าภาพหลัก และมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ ท่ีเป็นภาคีร่วมสนับสนุน
องค์ความรู้ด้านวิชาการ สามารถประสานความร่วมมือในการออกแบบการดําเนินงาน เพ่ือ “จัดการแก้ไข
ปัญหา” ให้สอดคล้อง และเหมาะสม สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการ โดยเฉพาะกลุ่ม
เปราะบางในชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากความยากจน รวมท้ังสามารถพัฒนาสมรรถนะ เสริมศักยภาพของผู้
ดําเนินงานหลัก คือ กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน ซ่ึงเป็นคนทํางานจริงหรือกลไกหลัก ในพ้ืนท่ีให้สามารถ
พัฒนางานและกิจกรรม ท่ีสามารถตอบสนองการแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

การออกแบบการดําเนินการเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน เป็นการออกแบบงาน กิจกรรม บริการท่ี
สามารถตอบสนองการแก้ปัญหาท่ีมีความเฉพาะของแต่ละกลุ่มประชากรเป้าหมาย โดยอย่างน้อยต้องสามารถ
เทียบเคียงได้กับเป้าหมายตําบลในการเอาชนะความยากจนของศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ วะสี จํานวน ๑๖ 
เป้าหมาย จึงต้องอาศัยผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและศักยภาพการบริหารจัดการของชุมชนท้องถ่ิน และ
ประสิทธิภาพและศักยภาพของโครงการพัฒนาตําบล ตามท่ีแสดงเป็นตัวอย่างในส่วนท่ี ๑  

การออกแบบการดําเนินการเป็นการวิเคราะห์ ๑) ความครอบคลุมของ งาน กิจกรรม บริการ ๒) ผล 
กระทบต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ๓) ความสอดคล้องในการตอบสนองการแก้ปัญหาและเหตุปัจจัยของ
ปัญหา ๔) บทบาทของกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน หน่วยงานท่ีเป็นผู้ปฏิบัติการหลักในแต่ละงาน กิจกรรม 
หรือบริการ ๕) การบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากร ๖) การประสานความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ 
๗) ความสอดคล้องกับเป้าหมายตําบลในการเอาชนะความยากจน ๑๖ เป้าหมาย และ ๘) แผนปฏิบัติการ เป็นต้น 
โดยเน้นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องในตําบล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชากรกลุ่ม เป้าหมาย 
และกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน หรือหน่วยงาน ท่ีเป็นผู้สร้างปฏิบัติการหลักในตําบลและเป็นผู้จัดลําดับ
ความสําคัญของงาน กิจกรรม และบริการตามท่ีออกแบบไว้ อีกท้ังยังจัดกิจกรรมในกระบวนการให้เป็นการ
เรียนรู้ด้วย มหาวิทยาลัยโดยคณะ/สาขาวิชา/ศูนย์/สถาบัน ท่ีเป็นเจ้าภาพหลักต้องวิเคราะห์จับคู่กับหลัก
วิชาการท่ีสัมพันธ์กันและผู้เชี่ยวชาญท่ีจะสามารถนําวิทยาการและเทคโนโลยีมาถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติการ
หลักในตําบลได้ ท้ังนี้โดยทําการสรุบบทเรียนและประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติการหลักและผู้เก่ียวข้องเพ่ือเป็น
แนวทางในการแก้ปัญหาอ่ืนต่อไปด้วย  

  
 
  



 ๕

ส่วนที่ ๓ การประเมินการดําเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบ
บูรณาการและตัวช้ีวัด 

 
การประเมินโครงการฯในแต่ละตําบล เน้นการสร้างการมีส่วนร่วม สร้างการเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยกับ 

องค์กรหลักในตําบล ไปพร้อมกับการสร้างการเปลี่ยนแปลง จากกิจกรรม งาน บริการ ท่ีโครงการได้ออกแบบ
และดําเนินการแก้ปัญหาความยากจนแบบกําหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน ดังนั้นอาจใช้แนวทางการประเมิน
ประสิทธิภาพและศักยภาพของโครงการพัฒนาตําบลโดยใช้องค์ประกอบการดําเนินการตามหลักเป้าหมาย
ตําบลในการเอาชนะความยากจน ของศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ วะสี ท้ัง ๑๖ เป้าหมาย มากําหนดวิธีการ
และกระบวนการประเมินได้  

สําหรับตัวชี้วัดของโครงการ ในแต่ละระดับปฏิบัติการมีความสอดคล้องกับและเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัด
โครงการใหญ่ท่ีรับผิดชอบโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยต้อง
กําหนดตัวชี้วัดในเบ้ืองต้นให้สอดรับกับบริบทการทํางานร่วมมือกันกับตําบล และเสนอกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือเห็นชอบต่อไป  
 

ตัวอย่างตัวชี้วัดโครงการ แบ่งตามระดับของการสร้างปฏิบัติการ ได้แก่   
๑) ตําบล ซ่ึงรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพหลักโดยคณะ/สาขาวิชา/ศูนย์/สถาบัน (Key Responders) ในการ

บริหารจัดการความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัยกับตําบล (ข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนแก้ปัญหา 
การหาความร่วมมือจากหน่วยหรือผู้เชี่ยวชาญ การสรุปผลการดําเนินการ) (Tambon System Integrator)  

๒) มหาวิทยาลัย รับผิดชอบบูรณาการวิทยาการและเทคโนโลยีสนับสนุนกลุ่มตําบลและจัดการความรู้ 
(University System Integrator)  

๓) มหาวิทยาลัย ทําหน้าท่ีเป็นศูนย์จัดการเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภูมิภาค (Regional System 
Integrator) จํานวน ๙ แห่ง ครอบคลุมท้ังประเทศ   

 
ตารางท่ี ๒ ตัวชี้วัดโครงการแบ่งตามระดับของการสร้างปฏิบัติการ 
 

ระดับ ตัวช้ีวัด 
ระดับท่ี ๑  
ตัวชี้วัด ๑ ตําบล (Tambon 
System Integrator) 
(๑ คณะ/สาขาวิชา/ศูนย์/
สถาบัน) 

๑) โจทย์การพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนภายใต้ ๑๖ เป้าหมาย  
๒) โครงการพัฒนาตําบลแบบกําหนดประชากรเป้าหมายและงานท่ีชัดเจน  
๓) ผู้ปฏิบัติการหลัก (Key Actors) และผู้ขับเคลื่อนปฏิบัติการในพ้ืนท่ี    
๔) เทคโนโลยีและเครื่องมือ ท่ีได้ผลดี   
๕) นวัตกรรมการแก้ปัญหา (เชิงระบบ เชิงกระบวนการ เชิงเทคนิค) 
๖) การมีส่วนร่วมของประชากรกลุ่มเป้าหมายและ ๔ องค์กรหลักในตําบล (องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ท้องท่ี องค์กรชุมชน และหน่วยงานรัฐ)   
๗) ผลการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของกลุ่มประชากรเป้าหมาย  
๘) เรื่องเด่น (กิจกรรม บริการ ผลิตภัณฑ์ ผลผลิต)  
๙) คนเด่น (Champions) 
๑๐) ข้อมูล (การสํารวจการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

ข้อมูลการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม)  



 ๖

ระดับ ตัวช้ีวัด 
๑๑) การก่อร่างสร้างตัวเป็นธุรกิจเพ่ือสังคม (Startups)  
๑๒) รูปแบบการแก้ปัญหาความยากจนในระดับตําบลจากกระบวนการสรุปบทเรียน

และประสบการณ์ของโครงการนี้  
๑๓) รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและองค์กรภายในตําบลเพ่ือ

แก้ปัญหาความยากจน (Resource mobilization) จากโครงการนี้   
๑๔) แหล่งเรียนรู้ และหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชนท่ีมาจากเรื่องเด่น คนเด่น จน

ได้รับการยอมรับเป็น ศูนย์เรียนรู้ด้านการแก้ปัญหาความยากจน  
ระดับท่ี ๒  
ตัวชี้วัด ๑ มหาวิทยาลัย 
(University System 
Integrator)  
สําหรับกลุ่มตําบล 

๑) วิเคราะห์โจทย์การพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนนําไปสู่การออกแบบบริการ
วิชาการท่ีสอดคล้องกับความจําเป็นของตําบล  

๒) บริการวิชาการตามความต้องการของ ๔ องค์กรหลัก (องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ท้องท่ี องค์กรชุมชน และหน่วยงานรัฐ)   

๓) ผู้ปฏิบัติการหลัก (Key Actors) และผู้ขับเคลื่อนปฏิบัติการในตําบล   
๔) การถ่ายทอดเทคโนโลยีของกลุ่มนวัตกรรมในกลุ่มตําบล (Transfer technologies) 
๕) สถานะของกลุ่มประชากรเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาความยากจนสอดรับกับ 

๑๖ เป้าหมาย  
๖) วิเคราะห์จัดกลุ่มตามศักยภาพของตําบลออกเป็น ๓ กลุ่ม (ตําบลมุ่งสู่ความยั่งยืน 

ตําบลมุ่งสู่ความพอเพียง ตําบลพ้นความยากลําบาก) 
๗) ยกระดับตําบลท่ีมีศักยภาพเป็นศูนย์เรียนรู้ท่ีมีความเชี่ยวชาญ สอดรับกับ ๑๖ 

เป้าหมาย  
๘) วิเคราะห์จัดกลุ่ม บริการ กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมท่ีเก่ียวกับการ

แก้ปัญหาความยากจน เพ่ือเป็นข้อมูลสําคัญของประเทศ  
๙) จัดทําฐานข้อมูลนักวชิาการเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาความยากจนท้ังในมหาวิทยาลยั 

และหน่วยงานอ่ืน (Mapping and Matching) เพ่ือเป็นข้อมูลสําคัญของประเทศ  
๑๐) กรณีตัวอย่างสู่การนําใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  
๑๑) ตําบลเป็นพ้ืนท่ีจัดการศึกษารายวิชาท่ีนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการในสถานการณ์จริง  
๑๒) ความรู้ท่ีสรุปจากประสบการณ์ของพ้ืนท่ี (เทคโนโลยีท่ีได้ผลดี รูปแบบและงานท่ี

ตอบสนองการแก้ปัญหาความยากจน) ท่ีมีการนํามาประยุกต์หรือผนวกใช้ใน
การดําเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย   

๑๓) เกิดหลักสูตรเพ่ิมสมรรถนะผู้รับจ้างงาน (นักศึกษา บัณฑิต และประชาชน) เช่น 
การจัดการการเงิน การบริหารจัดการงาน การบริหารจัดการอาชีพ ด้านดิจิทัล 
ภาษา และสังคม เป็นต้น   

๑๔) ข้อมูล (การสํารวจการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ข้อมูล
การยกระดับเศรษฐกิจและสังคม) 

ระดับท่ี ๓  
ตัวชี้วัด RSI (Regional 
System Integrator)  
สําหรับกลุ่มมหาวิทยาลัย 

๑) ประมวลตัวชี้วัดระดับตําบลและระดับมหาวิทยาลัยให้อยู่ในสถานะท่ีแสดงความ
ครอบคลุมประชากรเป้าหมายและสอดรับกับ ๑๖ เป้าหมาย  

๒) วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากปฏิบัติการในพ้ืนท่ีกับความสอดคล้องของ
กลุ่มสาขาวิชาเพ่ือจัดทําเป็นข้อเสนอในการปฏิรูปการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  



 ๗

ระดับ ตัวช้ีวัด 
๓) สังเคราะห์นวัตกรรมของพ้ืนท่ีเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
๔) สังเคราะห์ข้อมูล การสํารวจการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 ข้อมูลการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายต่อ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงาน
กลางท่ีรับผิดชอบนโยบายแห่งรัฐ    

 
 
 
ส่วนที่ ๔ การพัฒนากลไกการทํางานร่วมกันของตาํบลและมหาวิทยาลัย  
 

การดําเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลง 
๔ ส่วน คือ  

(๑) ผลการแก้ปัญหาความยากจนแบบกําหนดเป้าหมายชัดเจน ในกลุ่มประชากรเป้าหมายและ
กลุ่มทางสังคม องค์กรท่ีเก่ียวข้อง ในตําบล ซ่ึงควรแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจน  

(๒) บทบาทขององค์กรในตําบล (องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท้องท่ี กลุ่มทางสังคม/องค์กรชุมชน 
และ หน่วยงานรัฐในพ้ืนท่ี) ในการแก้ปัญหาความยากจนแบบกําหนดเป้าหมายชัดเจน  

(๓) บทบาทของมหาวิทยาลัยในการระดมองค์ความรู้ เทคโนโลยี ร่วมสนับสนุนกระบวนการ
แก้ปัญหาความยากจนแบบกําหนดเป้าหมายชัดเจนของตําบล (Targeted Poverty Alleviation)   

(๔) บทบาทและแนวทางของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการและเทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน 
ในการเพ่ิมศักยภาพตําบล  

ท้ังนี้ รวมท้ังผลของการจ้างงานบัณฑิต นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมปฏิบัติงานในตําบล ในระยะ
ของการดําเนินการโครงการฯนี้  

ดังนั้นจึงต้องกําหนดบทบาทการทํางานร่วมมือกันไว้อย่างเป็นระบบ และมีการจัดการท่ีมีเป้าหมาย
ชัดเจน ในเบ้ืองต้นควรมีการจัดการอย่างน้อย ๔ ส่วน คือ การจัดการข้อมูล การจัดการกําลังคน การจัดการ
งาน และการจัดการกลไกขับเคลื่อนงาน ดังตัวอย่าง  
 

๑. การจัดการข้อมูล ต้องมีการออกแบบให้เหมาะสมและสามารถนําใช้ได้ตามความต้องการของ
โครงการฯ ประกอบด้วยหลายส่วนสําคัญ ได้แก่  

๑.๑ การรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของตําบล จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น จปฐ. กชช ๒ค. ทะเบียน
ราษฎร์ JHCIS ข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ หน่วยงานรัฐในพ้ืนท่ี หากมีข้อมูล
จากระบบข้อมูลตําบล (TCNAP) การวิจัยชุมชน (RECAP) และข้อมูลจากแหล่งอ่ืนๆ ท่ีตําบล
สามารถเข้าถึงได้ เพ่ือนํามาวิเคราะห์ศักยภาพของตําบล วิเคราะห์แผนพัฒนาตําบล และ 
ประเมินการดําเนินการโครงการนี้  

๑.๒ การรวบรวมข้อมูลระหว่างการออกแบบและพัฒนาโครงการ งาน กิจกรรม บริการ ท่ีสอดรับ
หรือเอ้ือให้เกิดการแก้ปัญหาความยากจน ตามหลักเป้าหมายตําบลในการเอาชนะความยากจน 
ของศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ วะสี ท้ัง ๑๖ เป้าหมาย เช่น ข้อมูลกลุ่มประชากรท่ีเป็น
เป้าหมายของงาน กิจกรรม บริการ กระบวนการดําเนินการ ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ข้อมูล



 ๘

กลุ่มทางสังคม องค์กร หน่วยงาน ท่ีเป็นผู้ปฏิบัติการหลัก (Key Actors) ของ งาน กิจกรรม 
บริการ รวมท้ังบทบาทหน้าท่ี ข้อมูลบทบาทหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยในการร่วมจัดการ งาน 
กิจกรรม บริการ กับตําบล ข้อมูลลักษณะของ งาน กิจกรรม บริการ ท่ีส่งผลกระทบต่อการ
แก้ปัญหาความยากจนในกลุ่มประชากรท่ีกําหนด ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีและผลการ
ใช้เทคโนโลยี ข้อมูลผลกระทบทางตรงและทางอ้อม เป็นต้น  

๑.๓ การรวบรวมข้อมูลสนับสนุนการสรุปบทเรียน ตําบล และ มหาวิทยาลัย 
๑.๔ การเก็บข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดทําแนวทางการเฝ้าระวังและจัดทําข้อมูลสาธารณสุขตาม

มาตรการการป้องกัน COVID-19 รายตําบล   
 

๒. การจัดการกําลังคน ของท้ังฝ่ายตําบลและฝ่ายมหาวิทยาลัย 
๒.๑ ในการขับเคลื่อนปฏิบัติการในตําบล กําลังคนสําคัญ ควรเป็นบุคลากรหรือผู้นําจาก ๔ องค์กร

หลัก ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท้องท่ี กลุ่มทางสังคม/องค์กรชุมชน และหน่วยงานรัฐ
ในพ้ืนท่ี เพ่ือเป็นการเสริมศักยภาพกลไกของระบบการจัดการพ้ืนท่ีระดับตําบล อันเป็นส่วน
หนึ่งของผลกระทบของโครงการ โดยเน้นการเพ่ิมทักษะในการเป็นผู้ปฏิบัติการหลัก (Key 
Actors) ของแต่ละงาน กิจกรรม บริการ (ลักษณะงาน แก้ปัญหา นวัตกรรม พัฒนาศักยภาพ 
เพ่ิมขีดความสามารถ) ท้ังนี้ให้ความสําคัญกับบทบาทในการกําหนดทิศทางของการขับเคลื่อน
งาน กิจกรรม บริการ (ผู้นํา ผู้ร่วม ผู้สนับสนุน) และบทบาทในการสร้างปฏิบัติการของงาน 
กิจกรรม บริการ (ผู้บริหาร ผู้วิเคราะห์และออกแบบการทํางาน ผู้จัดการข้อมูล ผู้ประสานงาน
และสื่อสาร ผู้จัดกระบวนการ)   

๒.๒ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตําบลในการแก้ปัญหาความยากจนแบบกําหนดเป้าหมายชัดเจน
ของมหาวิทยาลัย นี้ กําลังคน ควรมาจาก คณะ/สาขาวิชา/ศูนย์/สถาบัน ในการบริหารจัดการ
ความร่วมมือกับตําบลในทุกข้ันตอน ต้ังแต่ การรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานและการประเมิน
ศักยภาพตําบล การออกแบบการดําเนินการเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนตามหลักเป้าหมาย
ตําบลในการเอาชนะความยากจน และ การประเมินโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดการ
ข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนแก้ปัญหา การหาความร่วมมือจากหน่วยหรือ
ผู้เชี่ยวชาญจากคณะ/สาขาวิชา/ศูนย์/สถาบันอ่ืนๆในมหาวิทยาลัยตนหรือมหาวิทยาลัยอ่ืนหรือ
หน่วยงานอ่ืนได้ และการสรุปผลการดําเนินการของงาน กิจกรรม และ บริการ โดยอาจารย์ 
นักวิจัย และ นักศึกษา จากคณะ/สาขาวิชา/ศูนย์/สถาบันสามารถเรียนรู้และได้ประโยชน์จาก
กระบวนการของโครงการนี้ด้วย  

๒.๓ การจัดการบัณฑิต นักศึกษา ประชาชน ท่ีเข้าร่วมโครงการโดยการจ้างงาน ต้องมีการกําหนด
บทบาท หน้าท่ี และงานท่ีต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ ไว้ชัดเจน ดังตัวอย่าง 
๒.๓.๑ งานด้านข้อมูล ปฏิบัติงานในการ ๑) สอบทาน และวิเคราะห์ข้อมูลมือสองจาก

ฐานข้อมูลพ้ืนฐานของตําบลจากทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (ท้ังระดับครัวเรือนและ
ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน) ท่ีแสดงประสิทธิภาพ และศักยภาพของชุมชน รวมท้ังเก็บข้อมูล
เพ่ิมเติมและ ปรับปรุงข้อมูลพ้ืนฐานของตําบล ให้ทันสมัย ๒) จัดเก็บ บันทึก และสอบ
ทานข้อมูลกลุ่มทางสังคม ทุนมนุษย์ องค์กรชุมชน ท่ีมีปฏิบัติการในการแก้ปัญหาความ
ยากจนในพ้ืนท่ีและเป็นผู้ปฏิบัติการหลัก (Key Actors) ของงาน กิจกรรม บริการ ใน
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การแก้ปัญหาความยากจน ๓) จัดเก็บ บันทึก และสอบทาน ข้อมูลประสิทธิภาพและ
ศักยภาพโครงการพัฒนาตําบลท่ีร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและองค์กรอ่ืน 

๒.๓.๒ งานด้านวิเคราะห์และทําแผน ๑) ทําการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงประสิทธิภาพและ
ศักยภาพตําบลในการแก้ปัญหาความยากจน ๒) ทําการวิเคราะห์ข้อมูลแสดง
ประสิทธิภาพและศักยภาพโครงการพัฒนาตําบลในการแก้ปัญหาความยากจน ๓) ทํา
การวิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดแผนดําเนินการงาน กิจกรรม และ บริการเพ่ือฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนท่ี เทียบเคียงกับหลักเป้าหมายตําบลในการเอาชนะความ
ยากจน ของศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ วะสี รวมท้ังการจัดกระบวนการสร้างการมี
ส่วนร่วม สร้างการเรียนรู้ ร่วมกับผู้ปฏิบัติการหลัก (Key Actors) ของตําบล และ
ผู้รับผิดชอบจากคณะ/สาขาวิชา/ศูนย์/สถาบัน 

๒.๓.๓ งานด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ๑) ร่วมงาน กิจกรรม บริการ ท่ีเป็นการนําองค์
ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านต่างๆ เก่ียวกับ ทักษะการอาชีพต่างๆ ทักษะด้าน
ดิจิทัล ทักษะด้านภาษา และ ทักษะการบริหารการจัดการและการสร้างปฏิบัติการ 
(การพัฒนาสินค้าและบริการ การตลาด การเงินและการคลัง การพัฒนาเทคโนโลยี
และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ การ
ท่องเท่ียว การอนุรักษ์รูปแบบต่างๆ การจัดการน้ํา Smart Farming เกษตรปลอดภัย 
การจัดการขยะชุมชน เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเปราะบาง) 
มาถ่ายทอด ฝึกอบรมให้กลุ่มประชากรเป้าหมาย กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มทางสังคมหรือ
องค์กรชุมชน หรือ ร่วมทํางาน จัดกิจกรรม จัดบริการ กับกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน 
หน่วยงาน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ปัญหาความยากจนของตําบล  

๒.๓.๔ งานด้านบริการสาธารณะ ๑) ร่วมจัดงาน กิจกรรม หรือบริการ ท่ีเป็นส่วนของบริการ
สาธารณะท่ีหน่วยงาน องค์กรจัดให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี ๒) ร่วมจัด งาน กิจกรรม 
และบริการเก่ียวกับการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตามแผนพัฒนาตําบลและ
โครงการพัฒนาต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้อง องค์กร
ชุมชน ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย ในพ้ืนท่ี ๓) ร่วมเป็นผู้ประสานข้อมูลและความ
ช่วยเหลือหรือการเพ่ิมทักษะให้กับประชาชน กลุ่มประชากรและครัวเรือน (ยากจน 
เปราะบาง ยากลําบาก ไม่มีรายได้ ไม่มีงาน ไม่มีท่ีทํากิน ไม่มีสิทธิ์ในการรักษาและ
สวัสดิการ) ท่ีเป็นเป้าหมายของงาน กิจกรรม บริการ ท่ีเกิดข้ึนของโครงการฯ (เป็น
เจ้าของ cases) โดยร่วมกับอาจารย์ นักศึกษา จากคณะ/สาขาวิชา/ศูนย์/สถาบัน ท่ี
รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติการหลักของตําบล  

๒.๓.๕ การกําหนดผลงานและระยะเวลาแล้วเสร็จ ของงานโดยทําข้อตกลงร่วมกัน ๓ ฝ่าย คือ 
องค์กรหลักท่ีรับผิดชอบของตําบล คณะ/สาขาวิชา/ศูนย์/สถาบัน และ ผู้ถูกจ้างงาน  

เป็นต้น   
๓. การจัดการงาน (งาน กิจกรรม บริการ ท่ีใช้แก้ปัญหาความยากจนตามหลักเป้าหมายตําบลในการ

เอาชนะความยากจน ของศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ วะสี) เน้นการออกแบบและวางแผนการดําเนินการอย่าง
เป็นข้ันตอน การออกแบบงาน กิจกรรม บริการ หรือนวัตกรรม รวมท้ังกําหนดบทบาทผู้ปฏิบัติการหลัก (Key 
Actors) และผู้ร่วมดําเนินการ ด้วยการพัฒนาคู่มือและแนวทางการทํางานให้ครอบคลุมทุกข้ันตอนรวมถึงการ



 ๑๐

สรุปและการประเมิน การวิเคราะห์จัดกลุ่ม การวิเคราะห์เรื่องเด่น เช่น งานเด่น นวัตกรรมเด่น (ระบบ 
กระบวนการ เทคนิค) คนเด่น เทคโนโลยีเด่น ผลิตภัณฑ์เด่น ผลผลิตเด่น เป็นต้น    

 
๔. การจัดการกลไกขับเคล่ือนงาน เพ่ือให้เกิดการทํางานเชื่อมประสานกันได้มากท่ีสุด  

๔.๑ ใน ๑ ตําบล ควรมีการมอบหมายให้ มีผู้รับผิดชอบหลัก จาก ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายตําบล และ ฝ่าย
มหาวิทยาลัย โดยเป็นไปตามข้อเสนอของศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ วะสี ท่ีให้ คณะ/
สาขาวิชา/ศูนย์/สถาบัน ท่ีมีภารกิจครบถ้วนของมหาวิทยาลัย มีหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน นักศึกษา อาจารย์ แผนการวิจัยและนักวิจัย มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการดําเนินการร่วมกับแต่ละตําบล  

๔.๒ ส่วนผู้รับผิดชอบของตําบล ท่ีมีภารกิจและมีศักยภาพในการจัดการ ท่ีมีโครงสร้าง มีบุคลากร มี
ทรัพยากร มีข้อมูล มีการจัดบริการสาธารณะท่ีเป็นพ้ืนฐานการแก้ปัญหาความยากจนของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีเขตความรับผิดชอบอยู่แล้ว ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงสามารถ
เชื่อมประสาน ความร่วมมือกับ ท้องท่ี กลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชน รวมท้ังหน่วยงานรัฐใน
พ้ืนท่ีได้ด้วย 

๔.๓ ในการติดตามการดําเนินการของตําบล และ คณะ/สาขาวิชา/ศูนย์/สถาบัน มหาวิทยาลัยอาจ
กําหนดให้มีคณะกรรมการติดตามการดําเนินการด้วย โดยเน้นการให้คําปรึกษาการขับเคลื่อน
โครงการฯและการดําเนินการตามแผน พร้อมท้ังสร้างการเรียนรู้ตําบลท่ีมีเรื่องเด่น สามารถ
ยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้การแก้ปัญหาความยากจนในรูปแบบและประเด็นต่างๆ  

๔.๔ การกําหนดกลไกการขับเคลื่อนงาน ในหลายรูปแบบ ได้แก่  
(๑) คณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบ

บูรณาการในแต่ละตําบล ท่ีมีผู้รับผิดชอบจาก ฝ่ายมหาวิทยาลัย และฝ่ายตําบล ร่วมเป็น
คณะกรรมการ คณะกรรมการดําเนินการงาน กิจกรรม บริการ (ท่ีกําหนดตาม งาน 
กิจกรรม บริการท่ีออกแบบไว้) คณะกรรมการประเมินการดําเนินการโครงการฯ เป็นต้น   

(๒) ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ตําบล (โดยองค์กรหลัก) กับมหาวิทยาลัย (โดย
คณะ/สาขาวิชา/ศูนย์/สถาบัน)  

(๓) แผนการดําเนินการของโครงการและแผนการจัดงาน กิจกรรม บริการ ในการแก้ปัญหา
ความยากจน (ตามหลักเป้าหมายตําบลในการเอาชนะความยากจน ของศาสตราจารย์ 
นพ.ประเวศ วะสี)   

เป็นต้น  
 
 


