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ส าหรับสถาบันอุดมศึกษา 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้เกิดปัญหาทาง

เศรษฐกิจของประเทศ ประชาชนว่างงานและบัณฑิตจบใหม่ไม่สามารถหางานท าได้ รวมถึงนักศึกษาที่ได้รับ
ผลกระทบอย่างรุนแรง ประชาชนที่ว่างงานย้ายกลับถิ่นฐานจ านวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา  
นโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงมุ่งเน้นที่การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทั้งการสร้าง
งาน การพัฒนาอาชีพในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือให้
เกิดการบูรณาการโครงการในพ้ืนที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการของพ้ืนที่อย่างแท้จริง ควรมี
หน่วยงานในพ้ืนที่ที่ท าหน้าที่ในการบูรณาการกระบวนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ 
(Area Based System Integrator) ซึ่งมหาวิทยาลัยของรัฐกว่า 80 แห่งที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของ
ประเทศ สามารถที่จะท าหน้าที่เป็น System Integrator ในระดับต าบลได้ โดยที่มหาวิทยาลัยในพื้นที่สามารถ
ใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีอยู่ ท างานประสานและร่วมงานกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือให้การท างานบูรณาการนี้ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลที่สามารถ
น าไปสู่การลดความยากจนอย่างมีเป้าหมายชัดเจน (Targeted Poverty Alleviation) ในการด าเนินการของ
มหาวิทยาลัยในพื้นที่จะประกอบด้วยองค์ประกอบหลักๆ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยจะท าหน้าที่หน่วยงานบูรณาการโครงการ (System Integrator) รายต าบล 
โดยใน 1 ต าบล จะมี 1 มหาวิทยาลัยท าหน้าที่ดูแล 

2. มหาวิทยาลัยด าเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล ตามปัญหาและ  
ความต้องการของชุมชน อาทิ การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอ่ืนๆ) 
การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน 
(Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพ่ิมรายได้
หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปด าเนินการในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

3. มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยจ้างงานในการด าเนินโครงการของหน่วยงานต่างๆ ในต าบลที่ท า
หน้าที่ดูแล โดยจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 คนในแต่ละต าบล 

4. มหาวิทยาลัยท าหน้าที่ประสานงานและท างานร่วมกับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการด าเนินการโครงการภายในพ้ืนที่ 

5. มหาวิทยาลัยท าหน้าที่บูรณาการและสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ที่ไปด าเนินการโครงการ
ภายในต าบล ในด้านองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

6. มหาวิทยาลัยจัดท าฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชนรายต าบล (Community Big Data) 
เพ่ือให้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน 
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นอกจากนี้ เพ่ือให้การด าเนินการบูรณาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จะมีการจัดท าระบบการบูรณาการ
โครงการต่างๆ ในอีก 2 ระดับคือระดับภูมิภาค (Regional System Integrator) และระดับประเทศ (National 
System Integrator)  โดยเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา 9 ภูมิภาค ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม  ได้แก่ เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคใต้ตอนบน และ
ภาคใต้ตอนล่าง จะท าหน้าที่ในการ บูรณาการโครงการต่างๆระหว่างชุมชนหรือต าบลในพ้ืนที่ (Regional 
System Integrator) ทั้งด้านการใช้ทรัพยากรโครงการร่วมกัน การแบ่งปันองค์ความรู้และเทคโนโลยีร่วมกัน 
รวมถึงการเชื่อมต่อกันในโซ่คุณค่า (Value Chain) ของสินค้าและบริการ เช่นการผลิตวัตถุดิบ การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ การบริโภคสินค้าและบริการ การท่องเที่ยวที่เชื่ อมต่อกันระหว่างพ้ืนที่ เป็น
ต้น และในระดับประเทศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะร่วมกับ ส านักงานสภา
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าหน้าที่เป็น National System Integrator 
เพ่ือท าหน้าที่บูรณาการโครงการและข้อมูลต่างๆในภาพรวม การประเมินผลกระทบ และการวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ของชุมชน เพ่ือใช้ในการจัดท านโยบายและกลยุทธ์ในการลดปัญหา ความยากจนแบบมีเป้าหมาย
ชัดเจน (Targeted Poverty Alleviation) การด าเนินการบูรณาการต่างๆเป็นไปดังแผนภาพ โดยในโครงสร้าง
การด าเนินการนี้จะเป็นโครงสร้างที่จะต่อเนื่องถึงแม้จะสิ้นสุดโครงการตาม พ.ร.ก. เงินกู้แล้วก็ตาม เนื่องจากว่า 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีนโยบายในการส่งเสริมและปรับเปลี่ยน
มหาวิทยาลัยของรัฐ เพ่ือสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมแก่ชุมชนท้องถิ่นที่
มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ โครงการนี้จึงเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการปรับเปลี่ยนบทบาทของมหาวิทยาลัยเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น (Area Based University)  
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่เป็น 

System Integrator 
2. เพ่ือให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ให้มีงานท าและฟ้ืนฟู

เศรษฐกิจชุมชน 
3. เพ่ือให้เกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชน ได้แก่ การพัฒนาสัมมาชีพ

และสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอ่ืนๆ) การสร้างและพัฒนา Creative Economy               
(การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) และ
การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

4. เพ่ือให้เกิดการจัดท าข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) เพ่ือเป็นข้อมูล
ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน   

 
3. แนวทางการบริหารโครงการ 

แบ่งการด าเนินงานเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
- การจ้างงาน (20 อัตรา ต่อ 1 ต าบล รวมทั้งสิ้น 60,000 อัตรา)  
- การด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปด าเนินการในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
- การบริหารจัดการโครงการ 

 
3.1 การจ้างงาน (20 อัตรา ต่อ 1 ต าบล รวมทั้งสิ้น 60,000 อัตรา)  
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คุณสมบัติเบื้องต้น 
1) ประชาชน เป็นประชาชนที่อยู่ ในพ้ืนที่ หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง ที่ว่างงาน และไม่ได้รับ

ค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอ่ืนของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงาน
จากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่ ในอัตรา 9,000 บาท ต่อเดือน เป็นเวลา 12 เดือน 

2) บัณฑิตจบใหม่ เป็นบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี และมีความรู้ ความสามารถที่ตรง
ต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน ในอัตรา 15,000 บาท ต่อเดือน เป็นเวลา 12 เดือน 

3) นักศึกษา เป็นนักศึกษาหรือผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จาก
สถาบันการศึกษาต่างๆ และมีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน ในอัตรา 5,000 บาท              
ต่อเดือน เป็นเวลา 12 เดือน 

ทั้งนี้ ส าหรับหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สถาบันอุดมศึกษา
สามารถก าหนดแนวทางการบริหารจัดการได้ตามความเหมาะสมและตามบริบทของพ้ืนที่  โดยอิงตาม
คุณสมบัติเบื้องต้นที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก าหนด 

 
3.2 การด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมท่ีจะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ                    
     (เป็นการด าเนินการในลักษณะการบริการวิชาการ ที่ไม่ใช่โครงการวิจัย) 

ประเภทกิจกรรมที่จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ (800,000 บาท ต่อต าบล) 
1) การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอ่ืนๆ)  
2) การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) 
3) การน าองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ)  
4) การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชน 
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3.3 การบริหารจัดการโครงการ 

 
 

การด าเนินการโครงการฯ มีรูปแบบการบริหารจัดการแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่  

3.3 .1 ระดับ National System Integrator (ส านักงานปลัดกระทรวงการ อุดมศึ กษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) โดยสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการในภาพรวม ก าหนดแผนการ
ด าเนินการของโครงการ ก าหนดกลไกการก ากับดูแลผ่านคณะท างานที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบูรณาการโครงการและข้อมูลในภาพรวมของการด าเนินการ ตลอดจนประเมินผล
การด าเนินงาน/ผลกระทบ (25,800 บาท ต่อต าบล รวมทั้งสิ้น 77,400,000 บาท) 

3.3.2 ระดับ Regional System Integrator (สถาบันอุดมศึกษาแม่ข่าย เครือข่ายอุดมศึกษา               
9 เครือข่าย) โดยสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการในระดับภูมิภาค ก าหนดแผนการด าเนินการของ
โครงการ ก าหนดกลไกการก ากับดูแลผ่านคณะท างานที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือบูรณาการโครงการและข้อมูลในระดับภูมิภาค ตลอดจนประเมินผลการด าเนินงาน/ผลกระทบ                       
(34,400 บาท ต่อต าบล รวมทั้งสิ้น 103,200,000 บาท) โดยสถาบันอุดมศึกษาแม่ข่าย ประกอบด้วย 
 

รายช่ือสถาบันอุดมศึกษาแม่ข่าย เครือข่ายอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคเหนือตอนบน 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาคเหนือตอนล่าง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคกลางตอนบน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาคกลางตอนล่าง 
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รายช่ือสถาบันอุดมศึกษาแม่ข่าย เครือข่ายอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคตะวันออก 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภาคใต้ตอนบน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาคใต้ตอนล่าง 

3.3.3 ระดับ System Integrator (สถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบการด าเนินการรายต าบล)                
ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการโครงการ การก ากับติดตาม และการประเมินการด าเนินการโครงการในแต่ละดับ 
โดยด าเนินกิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปด าเนินการในพ้ืนที่ที่สถาบันอุดมศึกษารับผิดชอบตามบริบท
ของพ้ืนที่ ได้แก่ การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้ OTOP/อาชีพอ่ืนๆ) การสร้างและ
พัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health 
Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพ่ิมรายได้หมุนเวียน
ให้แก่ชุมชน) รวมถึงการจัดท าข้อมูลขนาดใหญ่ชุมชน (Community Big Data) เพ่ือเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหา
ความยากจนแบบ Targeted Poverty (43,000 บาท ต่อต าบล รวมทั้งสิ้น 129,000,000 บาท) โดย
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องด าเนินการ ดังนี้ 

1) สถาบันอุดมศึกษาจะได้รับการจัดสรรงบประมาณการบริหารโครงการในลักษณะ System 
Integrator 

2) สถาบันอุดมศึกษาจัดตั้งกรรมการบริหารโครงการ เพ่ือดูแลทุกพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัย
รับผิดชอบ โดยจะต้องมีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี ที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง รวมถึง
ประสานงานกับหน่วยงานที่เป็น อว. ส่วนหน้าของจังหวัด Regional System Integrators (เครือข่าย B) และ 
National System Integrators (สป.อว.) 

3) ในแต่ละจังหวัดจะมีสถาบันอุดมศึกษาท่ีเป็น อว. ส่วนหน้าในการบูรณาการในภาพรวม 
4) สถาบันอุดมศึกษาสามารถแต่งตั้งผู้จัดการโครงการ หรือ ผู้รับผิดชอบในการบริหารโครงการ

ในพ้ืนที่ได้ 
5) ให้มี Area Manager ในแต่ละต าบล (อาจะเป็น นายอ าเภอ ก านัน หรือ ผู้น าชุมชน) เพ่ือ

ช่วยก ากับดูแลการท างานด้วย 
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4. การด าเนินโครงการ 
4.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.1.1 ขั้นตอนการด าเนินโครงการ (ภาพใหญ่) 
สป.อว. ภูมิภาค (เครือข่าย B) สถาบันอุดมศึกษา 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครม. อนุมัตโิครงการ 

จัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) 
ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) 

9 เครือข่าย/76 สถาบัน 

เสนอ ปอว. ลงนามในบันทึกข้อตกลง 

(MOU) และอนุมัตจิัดสรรงบประมาณ 

จัดสรรงบประมาณ งวดที่ 1 งบประมาณค่าบรหิารจดัการของ 

แม่ข่าย 1% (34,400.-) 

- งบประมาณคา่บริหารจัดการของ 

มหาวิทยาลยั 1.25% (43,000.-) 

- งบประมาณด าเนินกิจกรรม 

800,000.- 

รายเดือน 

จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 

ประจ าเดือน ส่ง สป.อว. และส าเนาถึง 

เครือข่าย B  
 

 

ส าเนารายงานผลการด าเนินงาน

ประจ าเดือน 

จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน              

การใช้จ่ายเงิน ปัญหาและอุปสรรค  

ในภาพรวม (รายเดือน) ส่งส านักงาน

บริหารหนีส้าธารณะ ภายในวันท่ี 7  

ของเดือนถัดไป  

- จัดท ารายงานตามแผนบริหาร

ความเสีย่งการทุจรติ ส่ง ปปท. 

-  จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน 

 (Output/Outcome)  

 ส่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 
รายไตรมาส 
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จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 

จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 

ในภาพรวมของภูมิภาค รอบ 6 เดอืน 

จัดท าสรุปผลการด าเนิน 

งานรอบ 6 เดือน (Output/Outcome) 

 เสนอ คกก. สศช.  

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

6 เดือน 

จัดสรรงบประมาณ งวดที่ 2 งบประมาณค่าบรหิารจดัการของ 

แม่ข่าย 1% (34,400.-) 

- งบประมาณคา่บริหารจัดการของ 

มหาวิทยาลยั 1.25% (43,000.-) 

- งบประมาณด าเนินกิจกรรม 

800,000.- 

จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 

รอบ 12 เดือน พร้อมคืนเงินเหลือจ่าย 

จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 

ในภาพรวมของภูมิภาค รอบ 12 เดือน 

พร้อมคืนเงินเหลือจ่าย 

จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน 

รอบ 12 เดือน  

(Output/Outcome/Impact)  

เสนอ ครม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

12 เดือน 
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4.1.2 ขั้นตอนการด าเนินงานการจ้างงาน 

กระทรวงแรงงาน สป.อว. ภูมิภาค (เครือข่าย B) สถาบันอุดมศึกษา ผู้ถูกจ้างงาน 

                                
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รับสมัคร คัดเลือก  

และน าส่งข้อมูลตาม

แบบฟอร์ม ส่งไปยัง 

สป.อว. (พร้อมท้ังส าเนา 

และเครือข่าย B) 

- ท าสัญญาจ้าง  

รับเข้าระบบ Labor Platform 

ค่าจ้างเข้าบัญชีผู้ถูกจา้งงาน 

สรุปข้อมลูการจา้งงานส่ง

กระทรวงแรงงาน 

ผู้ถูกจ้างงานจัดท ารายงาน

ผลการด าเนินงาน

ประจ าเดือนส่ง

สถาบันอุดมศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาสรุปผล

การด าเนินงาน ส่ง สป.อว. 

(พร้อมส าเนาไปยัง

เครือข่าย B) 

จ่ายค่าจ้างงานรายเดือน 
ค่าจ้างรายเดือนเข้าบัญชี 

ผู้ถูกจ้างงาน 

สป.อว. จัดท ารายงานผล

การด าเนินงาน

ประจ าเดือน 

ในภาพรวมส่งหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 

ส าเนาข้อมลูการจา้งงาน 

กรณี เปลี่ยนแปลงข้อมูล           

ผู้ถูกจ้างงานประสงค์ลาออก 

ขอให้แจ้งสถาบันอุดมศึกษา

ล่วงหน้า อย่างน้อย 1 เดือน 

รับสมคัร คัดเลือก ท า

สัญญาจ้าง (ทดแทน) และ

น าส่งข้อมูลไปยัง 

กระทรวงแรงงาน 

 

จ่ายค่าจ้างงานรายเดือน 

ส าเนารายงานผลการ

ด าเนินงานประจ าเดือน 

รับเข้าระบบ Labor Platform 

ส าเนาการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลการจ้างงาน 

ส าเนาการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลการจ้างงาน 
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4.2 ระบบการเงิน 
- มหาวิทยาลัยเปิดบัญชี โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ  
- งบด าเนินการรายต าบล (800,000.-) ต้องไม่ใช่การลงทุน/การซื้อครุภัณฑ์/และกิจกรรมที่ไม่ชัดว่า

เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

ตัวอย่างกิจกรรมที่สามารถใช้งบประมาณและไม่สามารถใช้งบประมาณ เช่น 
กิจกรรมที่สามารถใช้จ่ายงบประมาณ กิจกรรมที่ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณ 

1. ค่าเบี้ยเลี้ยงในการลงพ้ืนที่ 
2. ค่าเดินทาง 
3. ค่าท่ีพัก 
4. ค่าวิทยากร 
5. ค่าวัสดุใช้สอย 
6. ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
7. ค่าจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
8. ค่าใช้ห้องปฏิบัติการ/โรงงานต้นแบบ 
9. ค่าท่ีปรึกษารายครั้ง/รายกิจกรรม 
10. ค่าใช้จ่ายในกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
นวัตกรรมสู่ชุมชน  

เป็นต้น 

1. ซื้อครุภัณฑ์ 
2. ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
3. ค่าจ้างบุคลากร (อยู่ในงบการจ้างงานแล้ว) 
4. ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ปฏิบัติงาน (เช่น 

ผู้บริหารโครงการ หัวหน้าโครงการ นักวิจัย ที่       
ปรึกษา เป็นต้น) 

5. ค่าธรรมเนียมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

หมายเหตุ : 1. หนังสือคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงิน ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
     แห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร 1106/(คกง.) 325 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
  2. หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/31641 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563  
  3. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว75 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 
  4. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชก าหนด   
                     ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม              

ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 
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4.3 การติดตาม การประเมินผล และการรายงานผลการด าเนินงาน พร้อมเอกสารหลักฐานตาม
แบบฟอร์มท่ีก าหนด (ภาคผนวก) 
 1) ระดับ System Integrator จะแบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 
  - การจ้างงาน 
  - การด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ 
  - การบริหารจัดการโครงการ 
    ทั้งนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยจัดบุคลากรส าหรับการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานโครงการด้วย  
 2) ระดับ Regional System Integrator 
  - การด าเนินกิจกรรมในระดับภูมิภาค 
  - การบริหารจัดการโครงการในระดับภูมิภาค  
 3) ระดับ National System Integrator 
  - การด าเนินโครงการในภาพรวมเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. ค าถามที่พบบ่อย (FAQ) 

1) Q : การด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปด าเนินการในพ้ืนที่                         
ที่รับผิดชอบ สามารถท าเป็นโครงการวิจัยได้หรือไม่ 

A : ไม่สามารถด าเนินงานในรูปแบบโครงการวิจัยได้ แต่ต้องเป็นการด าเนินการในลักษณะการ
บริการวิชาการ  

2)  Q : สามารถใช้งบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ได้หรือไม่ 
A : ไม่ได้ เนื่องจากเป็นไปตามมติ ครม. ที่ก าหนดหลักการไม่ให้ อว. น ากรอบวงเงินของ

โครงการฯ ไปด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  
3)  Q : มหาวิทยาลัยสามารถก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ การคัดเลือก และการประเมินผลงาน

ของผู้ถูกจ้างได้เองหรือไม่ 
A : มหาวิทยาลัยสามารถก าหนดแนวทางการบริหารจัดการได้ตามความเหมาะสมและตาม

บริบทของพ้ืนที่ โดยอิงตามคุณสมบัติเบื้องต้นที่ สป.อว. ก าหนด 
4)  Q : ผู้ที่เคยถูกจ้างในโครงการ อว. จ้างงาน ระยะที่ 1 และ 2 สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้หรือไม่ 

A : ผู้ที่เคยถูกจ้างสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ โดยจะต้องเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก
ใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

5)  Q : มหาวิทยาลัยสามารถจ้างงานประชาชน บัณฑิต และนักศึกษา ที่อยู่นอกพ้ืนที่ที่รับผิดชอบได้หรือไม่ 
A : มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการได้ตามความเหมาะสม แต่ขอให้ค านึงถึงศักยภาพของ

บุคคลในพื้นที่เป็นล าดับแรก 
6) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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7) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
8) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


