ประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินการ
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม รำยตำบลแบบบูรณำกำร

๑ ตำบล ๑ มหำวิทยำลัย
1 ม.ค. 2563 โดย ทีม อว.

เนื้อหา
1
2
3
4
5

6

ภาพรวมโครงการ OTOU

คู่มือ
Digitalizing Government Data
การวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูล
ฝึกอบรม (Financial Literacy)

สรุปประเด็น/หารือ/แจ้งเพื่อทราบ

2

ภำพรวมโครงกำร OTOU

1

ขับเคลื่อนการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม รายตาบลแบบบูรณาการ
(๑ ตาบล ๑ มหาวิทยาลัย)
วัตถุประสงค์ (OKR)
Fislm ,

ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการโดยมหาวิทยาลัยเป็น

System Integrator

การจัดทาข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data)
Films

ให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณทิตใหม่ และ นักศึกษา
ให้มีงานทาและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน non massa quis tincidunt.
ให้เกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชน
3
1 ม.ค. 2563 โดย ทีม อว.

เป้าหมายตาบล ๑๖ ประการ
๑

๒

๓

องค์กรชุมชน ตาบล
การจัดสรรทรัพยากร
มีสมรรถนะในการจัดการสูง อย่างเป็นธรรม

๕
เกษตรทฤษฎีใหม่

๙
การจัดการโครงสร้าง
พื้นฐาน

๑๓
ศูนย์เรียนรู้ตาบล
11 พ.ย. 2563 โดย ที่ปรึกษา : นิสากร

ภำพรวมโครงกำร OTOU

๖

ความสามารถวิเคราะห์
รายรับ-รายจ่าย

๗

สระน้าประจาครอบครัว

๑๐

การจัดการวิสาหกิจ

๑๑

ตาบลปลอดภัย

การพัฒนาคุณภาพ

๑๔

๑๕

ระบบความยุติธรรมชุมชน

ระบบสื่อสารชุมชน

1

4

๔
สัมมาชีพ เต็มพื้นที่

๘
การฝึกอบรมด้านสังคม

๑๒
ระบบสุขภาพตาบล

๑๖

การศึกษา
ประชาธิปไตย

๑๖ ๑๕

สุขภาพ

๑๔
๕ ๓
๑ ๑๓
๑๒ วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ ๖
๒
๑๑
๗
๘ ๙ ๑๐
จิตใจ
สิ่งแวดล้อม

ตาบลทาความดี

ศักยภาพของตาบลตามเป้าหมาย 16 ประการ (อ้างอิง : นพ. ประเวศ วะสี)

๔

สังคม

ผลลัพธ์ ของโครงกำร
(มุมมองในกำรประเมินศักยภำพพืน้ ที่)

2

1

Sustainable
Sufficiency
ตาบลมุ่งสู่ความพอเพียง
ตาบลมุ่งสู่ความยั่งยืน
25 % [750 ตาบล]

50 % [1,500 ตาบล]

สามารถพึ่งตนเองเป็นตาบลต้นแบบ

มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5

14-16 เป้าหมาย
11 พ.ย. 2563 โดย ที่ปรึกษา : นิสากร

สามารถยกระดับเป็น

ตาบลพอเพียง

11-13 เป้าหมาย

ศักยภาพของตาบลตามเป้าหมาย 16 ประการ (อ้างอิง : นพ. ประเวศ วะสี)

ภำพรวมโครงกำร OTOU

1

3
Survive
ตาบลที่อยู่รอด
25 % [750 ตาบล]
สามารถอยู่รอดจาก

ความยากลาบากได้ระดับหนึ่ง
มีโอกาส

8-10 เป้าหมาย
5

รูปแบบบริหารโครงการ OTOU
Tambon

University

Regional

System Integrator

System Integrator

System Integrator

3,000 TSI

76 USI

9 RSI

1 Data Analytic
2 เฝ้ าระวัง ติดตาม สถานการณ์ COVID
3 พัฒนาทักษะอาชีพ
4 ถ่ ายทอดความรู้ KM
5 ยกระดับรายตาบล
(OTOP Creative economy
Health care Circular economy)
6 Digitalizing Government
Data

- ดาเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนอง
เป้ าประสงค์
- เชื่อมประสานการดาเนินงานในพืน้ ที่
กับหน่ วยงานอื่น ๆ
- กากับดูแลการทางานให้ เป็ นไปตาม
เป้ าประสงค์
- จัดทารายงานและอื่น ๆ ตาม
ข้ อกาหนด RSI และ NSI
.

- บริหารจัดการดาเนินงานในเครือข่ าย
- กากับติดตามการดาเนินงานใน
เครือข่ ายให้ เป็ นไปตามเป้ าประสงค์
- ประเมินผลโครงการ
- Community Big Data
(Region Level)

ภำพรวมโครงกำร OTOU

1

National
System Integrator

NSI
- บริหารจัดการดาเนินในภาพรวม
- กากับติดตามการดาเนินงานให้
เป็ นไปตามเป้ าประสงค์
- ประเมินผลโครงการในภาพรวม
- Community Big Data

Accountability + Transparency
60,000 คน
ตาบลละ 20 คน
ปชช 5 คน นศ 5 คน บัณฑิตจบใหม่ 10 คน
9 พ.ย. 2563 โดย ทีมที่ปรึกษา : นิสากร

มหาวิทยาลัยในพืน้ ที่

เครือข่ ายอุดมศึกษา : B

สป.อว.

6

ภำพรวมโครงกำร OTOU

System Integrator : เชื่อมต่ อระบบ ภำคีเครือข่ ำย เทคโนโลยี นวัตกรรมใน
กำรพัฒนำพืน้ ที่เข้ ำด้ วยกัน ค้ นหำจุดแข็ง ลดควำมซำ้ ซ้ อน

Area-Based มีฐานข้อมูลแบบ Holistic ทุกมิต ิ เป็นเครือ
่ งมือสาค ัญ

อปท.
ท้ องถิ่น

เอกชน
มีเป้ าหมายคือการลดความเหลื่อมลา้ และแก้ ปัญหาความยากจนอย่ างมี Impact และ ยั่งยืน
9 พ.ย. 2563 โดย ทีมที่ปรึกษา : นิสากร

มหาวิทยาลัย / อว.

1

องค์ กร
ชุมชน

หน่ วยงาน
รัฐ
7

ตัวชีว้ ัดในแต่ ละระดับ

คู่มือ

2

TSI 14 ตัวชีว้ ัด
USI 14 ตัวชีว้ ัด

16 เป้ าหมาย

RSI 4 ตัวชีว้ ัด
รายละเอียดคู่มือ แนวทางการดาเนินงาน
9 พ.ย. 2563 โดย ทีมที่ปรึกษา : นิสากร

8

คู่มือ

TSI : Tambon System Integrator

2

14 ตัวชี้วัด
01

โจทย์การพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตาม 16
เป้าหมาย

08

เรื่องเด่น (กิจกรรม บริการ ผลิตภัณฑ์ ผลผลิต)

02

โครงการพัฒนาตาบลแบบกาหนดประชากรเป้าหมาย

09

คนเด่น (Champions)

03

ผู้ที่เป็นผู้ปฏิบัติการหลัก (Key actors) และ
ผู้ขับเคลื่อนปฏิบัติการในพื้นที่

10

ข้อมูล (การสารวจการเฝ้าระวัง COVID-19 และ
Community Data)

04

เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ได้ผลดี

11

การส่งเสริมการสร้างธุรกิจใหม่
(Start-up / Social Enterprise)

05

นวัตกรรมการแก้ปัญหา
(เชิงระบบ เชิงกระบวนการ เชิงเทคนิค)

12

รูปแบบการแก้ปัญหาความยากจนในระดับตาบล
จากการสรุปบทเรียนและประสบการณ์ในโครงการ

06

การมีส่วนร่วมของประชากรกลุ่มเป้าหมายและ 4 องค์กร
หลัก

13

รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและองค์กรภายใน
ตาบลเพื่อแก้ปัญหาความยากจน (Resource Mobilization)

07

ผลการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของกลุ่มประชากร
เป้าหมาย

14

แหล่งเรียนรู้ และหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชนที่มาจากเรื่องเด่น คนเด่น
จนได้รับการยอมรับเป็น ศูนย์เรียนรู้ด้านการแก้ปัญหาความยากจน

9 พ.ย. 2563 โดย ทีมที่ปรึกษา : นิสากร

9

USI : University System Integrator

คู่มือ

2

14 ตัวชี้วัด
01

วิเคราะห์โจทย์การพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน

08

วิเคราะห์จัดกลุ่ม บริการ กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม
ที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากจน

02

บริการวิชาการตามความต้องการของ 4 องค์กรหลัก

09

จัดทาฐานข้อมูลนักวิชาการเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาความ
ยากจน

03

ผู้ปฏิบัติการหลัก (Key Actors) และผู้ขับเคลื่อน
ปฏิบัติการในตาบล

10

กรณีตัวอย่างสู่การนาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย

04

การถ่ายทอดเทคโนโลยีของกลุ่มนวัตกรรมในกลุ่มตาบล

11

ตาบลเป็นพื้นที่จัดการศึกษารายวิชาที่นักศึกษาได้ฝึก
ปฏิบัติการ

05

สถานะของกลุ่มประชากรเป้าหมายในการแก้ไขปัญหา
ความยากจน

12

ความรู้ที่สรุปจากประสบการณ์ของพื้นที่

06

วิเคราะห์จัดกลุ่มตามศักยภาพของตาบลออกเป็น 3 กลุ่ม

13

เกิดหลักสูตรเพิ่มสมรรถนะผู้รับจ้างงาน

07

ยกระดับตาบลที่มีศักยภาพเป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีความเชี่ยวชาญ

14

ข้อมูล (การสารวจการเฝ้าระวัง COVID-19 และ
Community Data)

9 พ.ย. 2563 โดย ทีมที่ปรึกษา : นิสากร

10

RSI : Regional System Integrator

คู่มือ

2

4 ตัวชี้วัด
01

ประมวลตัวชี้วัดระดับตาบลและระดับมหาวิทยาลัยให้อยู่ในสถานะที่แสดงความครอบคลุม
ประชากรเป้าหมาย และสอดรับกับ ๑๖ เป้าหมาย

02

วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากปฏิบัติการในพื้นที่กับความสอดคล้องของกลุ่มสาขาวิชาเพื่อ
จัดทาเป็นข้อเสนอในการปฏิรูปการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

03

04

9 พ.ย. 2563 โดย ทีมที่ปรึกษา : นิสากร

สังเคราะห์นวัตกรรมของพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

สังเคราะห์ข้อมูล การสารวจการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ข้อมูลการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคม เพื่อจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบนโยบายแห่งรัฐ

11

คู่มือ

ตัวชีว้ ัดระดับโครงการ (ปี 2564)

2

1. เพิ่ม/รักษา การจ้างงาน 60,000 อัตรา
1 Sustainable
(14-16 เป้าหมาย)

2. - พัฒนา/สร้าง สัมมาชีพ (OTOP)
- Creative Economy (การท่องเที่ยว)
- Health Care/Tech อื่นๆ
- Circular Economy

3,000
ตาบล

2

3

3. Community Big Data
9 พ.ย. 2563 โดย ทีมที่ปรึกษา : นิสากร

Sufficiency
(11-13 เป้าหมาย)

Survive

(8-10 เป้าหมาย)
12

คู่มือ

2

เริ่ ม ดาเนินกิจกรรม
ร่ าง

แบบการประเมินภาพรวมตาบล
มีอยูแ่ ล้ ว
คาดว่าจะเกิดเมื่อดาเนินกิจกรรมนี ้
(ต่อ)
10 พ.ย. 2563 โดย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล

13

คู่มือ

2

เริ่ ม ดาเนินกิจกรรม
ร่ าง

แบบการประเมินภาพรวมตาบล

10 พ.ย. 2563 โดย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล

14

คู่มือ

2

หลัง ดาเนินกิจกรรม
ร่ าง

แบบการประเมินภาพรวมตาบล
มีอยูแ่ ล้ ว
คาดว่าจะเกิดเมื่อดาเนินกิจกรรมนี ้
(ต่อ)
10 พ.ย. 2563 โดย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล

15

กำรรำยงำนควำมก้ ำวหน้ ำ

คู่มือ

2

รายงานผลประจาเดือนได้ตั้งแต่ 2 วันสุดท้ายของเดือน - วันที่ 2 ของเดือนถัดไป

เข้าระบบได้ที่ http://otou-tracker.mhesi.go.th
(เปิดให้บริการหลังปีใหม่)
หากมีข้อสงสัย หรือคาถาม ติดต่อ สุพนิดา
• โทร 02-333-3820, 087-595-6457
• Email: supanida@mhesi.go.th
• line id: supanida.a
1 ม.ค. 2563 โดย ทีม อว.

16

ตัวอย่ าง กำรรำยงำนควำมก้ ำวหน้ ำ

คู่มือ

2

17
1 ม.ค. 2563 โดย ทีม อว.

ตัวอย่ าง กำรรำยงำนควำมก้ ำวหน้ ำ

คู่มือ

2

18
1 ม.ค. 2563 โดย ทีม อว.

กำรบริหำรโครงกำรในภำพรวม

คู่มือ

2

แนวทางการบริหารโครงการ
1. กิจกรรมที่เข้าไปดาเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ให้ดาเนินการในรูปแบบการบริการวิชาการ
2. ให้สถาบันอุดมศึกษาแม่ข่าย (RSI) แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อกากับ ติดตาม ประเมินผลโครงการ และบูรณาการการดาเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาภายใต้เครือข่าย
3. ให้สถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบการดาเนินการรายตาบล (USI) ดาเนินการดังนี้
 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในระดับนโยบาย ซึ่งควรเป็นผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย
 จัดทาโครงสร้างการบริหารระบบงานสาหรับดาเนินงานโครงการที่แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงและความรับผิดชอบ และควรมีหน่วย
บริหารจัดการโครงการที่มีความเชี่ยวชาญในการทางานกับชุมชนในพื้นที่
 แต่งตั้งคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย เพื่อดาเนินการกากับดูแล ติดตาม ประเมินผลโครงการและบูรณาการการดาเนินงานใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
 มอบหมายผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของแต่ละมหาวิทยาลัยทาหน้าทีด่ ูแล
การจัดทา Community Big Data
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กำรบริหำรโครงกำรในภำพรวม
ลงนาม MOU

จัดสรรงบประมาณ งวดที่ 1
(แบ่งจ่าย 50%)

USI
การจ้างงาน

RSI
(USI+RSI)

กิจกรรม Community พัฒนาทักษะ
รายตาบล Big Data 4 Modules

ประมวลผลโครงการและรายงานรอบ 6 เดือน








จัดสรรงบประมาณ งวดที่ 2
(แบ่งจ่าย 50%)

RSI
(USI+RSI)

ประมวลผลและรายงานรอบ 12 เดือน

ปิดโครงการ
1 ม.ค. 2563 โดย ทีม อว.

2

ขั้นตอนการดาเนินโครงการ

รายงานผลผ่านระบบ PBM (ภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป)

(9 เครือข่าย/ 76 มหาวิทยาลัย)

การดาเนินโครงการ

คู่มือ




รายงานผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
รายเดือน
ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
(USI) (การจ้างงาน/กิจกรรมรายตาบล/การ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย)
ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
(RSI) (การบริหารจัดการเครือข่าย)
รอบ 6 เดือน
ผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือน ตาม MOU (USI)
ผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือน ตาม MOU
ของ ม. ในเครือข่าย (RSI)
รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดาเนินงาน รอบ 12 เดือน
ตาม MOU (USI)
รายงานผลการดาเนินงาน รอบ 12 เดือน
ตาม MOU ของ ม. ในเครือข่าย (RSI)

รายงานผลการประเมินภาพรวมตาบล
ตามตัวชี้วัดแต่ละระดับ
รายไตรมาส
 การประเมินตามตัวชี้วัดแต่ละระดับ
(14 + 14 ตัวชี้วัด 16 เป้าหมาย) (USI)
 การประเมินตามตัวชี้วัดแต่ละระดับ
(4 ตัวชี้วัด 16 เป้าหมาย) (RSI)

รอบ 12 เดือน



รายงานสรุปผลโครงการและผลกระทบ
รายตาบล (USI)
รายงานสรุปผลโครงการและผลกระทบใน
ภาพรวมภายใต้เครือข่ายรายตาบล (RSI)
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กำรบริหำรโครงกำรในภำพรวม

คู่มือ

2

การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการดาเนินการตามแผนงานหรือ
โครงการภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้ รับ ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 และหนั ง สื อกระทรวงการคลั ง
ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว75 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563

มหาวิทยาลัยเปิดบัญชี

ชื่อบัญชี “ชื่อหน่วยงาน (โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19)”
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1 ม.ค. 2563 โดย ทีม อว.

กำรบริหำรโครงกำรในภำพรวม

2

คู่มือ

กำรจัดจ้ ำงเหมำบริกำร

ส่วนที่ 1 การจ้างเหมาบริการ ในบุคลากร 3 ประเภท (บัณฑิต ประชาชน นักศึกษา) ปรากฎในคู่มือการ
บริหารโครงการ อาทิ ตัวอย่างแบบรายงานหน่วยจ้างงาน แบบรายงานการปฏิบัติงานของผูป้ ฏิบัติงาน
รายละเอียดการจ้างงาน (TOR) เป็นต้น
22
1 ม.ค. 2563 โดย ทีม อว.

กำรบริหำรโครงกำรในภำพรวม

คู่มือ

2

กำรจัดจ้ ำงเหมำบริกำร

ส่วนที่ 2 การให้ข้อมูลการประกาศจ้างงานและผลการจ้างกับ กระทรวงแรงงาน
1) ไฟล์ excel "ตาแหน่งงานว่างภาครัฐ" สาหรับสถาบันอุดมศึกษากรอกข้อมูลการเปิดรับสมัคร
จ้างเหมาบริการ ใน 3 ประเภทบุคคล (บัณฑิต นักศึกษา ประชาชน) ส่งกลับไปที่ สป. อว. ที่อีเมล
chaiwatjob2020@gmail.com ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เพื่อรวบรวมนาส่งกระทรวงแรงงาน
เป็นข้อมุลเผยแพร่ในเว้บไทยมีงานทาต่อไป
2) ไฟล์ excel "แบบติดตามการจ้างงานหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน"
สาหรับสถาบันอุดมศึกษากรอกข้อมูลการจ้างงานแล้ว ส่งกลับ สป. อว. ทีอ่ ีเมล chaiwatjob2020@gmail.com
ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 เพื่อรวบรวมนาส่งกระทรวงแรงงานเป็นข้อมูลสถิติการจ้างงานภาครัฐต่อไป
23
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กำรบริหำรโครงกำรในภำพรวม
การรับสมัคร/คัดเลือก
 มหาวิทยาลัยรับสมัคร คัดเลือก และ
กรอกข้อมูลในไฟล์ excel "แบบติดตาม
การจ้างงานหน่วยงานภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน“ ส่งให้
สป.อว. ภายในวันที่ 15 ม.ค. 64
 มหาวิทยาลัยจัดทาสัญญาจ้าง

* ควรมีการคัดเลือกลาดับสารอง กรณีผู้ถูก
จ้างตัวจริงไม่สามารถปฏิบัติงานได้ครบ
ตามสัญญา

การตรวจรับงานและ
การจ่ายค่าจ้าง
 มหาวิทยาลัยจัดทาแนวทาง/วิธีการ
ประเมินผล การตรวจรับงานและการยกเลิก
สัญญา
 ผูถ้ ูกจ้างงานจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ประจาเดือนส่งมหาวิทยาลัย ภายในเวลา
ที่ ม. กาหนด
 มหาวิทยาลัยจ่ายค่าจ้างงานรายเดือน
 มหาวิทยาลัยจัดทาสรุปผลการปฏิบัติงาน
ประจาเดือนส่ง สป.อว. ผ่านระบบ PBM

การลาออกหรือ
การยกเลิกสัญญา

คู่มือ

2

ขั้นตอนการจ้างงาน

การออกหนังสือรับรอง

 ผู้ถูกจ้างงานแจ้งความประสงค์ต่อ
มหาวิทยาลัยล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน
 มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัคร หรือคัดเลือก
ลาดับสารอง และทาสัญญาจ้าง (ทดแทน)
พร้อมทั้งนาส่งข้อมูลไปยังกระทรวงแรงงาน
โดยตรง

 มหาวิทยาลัยออกหนังสือรับรองการ
ปฏิบัติงานให้กับผู้ถูกจ้างงาน

* กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ถูกจ้างงาน
ให้สาเนาข้อมูลถึง สป.อว. และเครือข่าย
อุดมศึกษา

* ผู้ถูกจ้างงานจะต้องปฏิบัติงานต่อเนื่องและ
ผ่านการประเมินผลอย่างน้อย 6 เดือน

24
1 ม.ค. 2563 โดย ทีม อว.

Digitalizing Government Data

3

Digitalizing Government Data
การเตรียมการจ้างงาน
• ก.พ.ร. ประสานหน่วยงานภาครัฐ เพื่อ
ยื่นความประสงค์ขอจ้างงาน
• หน่วยงานผู้ใช้กาหนดความต้องการ
สถานที่ปฏิบัติงาน และคุณสมบัติของ
ผูถ้ ูกจ้างงาน โดยหารือร่วมกับ ก.พ.ร.
และ DGA
• สป.อว. รวบรวม และ Mapping
พื้นที่กับหน่วยงานผู้ใช้

การสรรหา คัดเลือก
และจ้างงาน
• มหาวิทยาลัยร่วมกับหน่วยงานผู้ใช้จัดทา
TOR จ้างงาน
• มหาวิทยาลัยรับสมัครคัดเลือก โดยหน่วยงาน
ผู้ใช้อาจเข้าร่วมในการคัดเลือกด้วย และควรมี
การคัดเลือกลาดับสารองไว้ด้วย
• มหาวิทยาลัยจัดทาสัญญาจ้างงาน
• มหาวิทยาลัยนาส่งข้อมูลการจ้างงานไปยัง
สป.อว. เพื่อสรุปข้อมูลการจ้างงานส่ง
กระทรวงแรงงาน

* กรณีที่หน่วยงานผู้ใช้จาเป็นต้องมีสัญญาปกปิด
ความลับ (Non-disclosure agreement : NDA)
ให้หน่วยงานผู้ใช้จัดทาสัญญาปกปิดความลับ พร้อม
ลงนามร่วมกันระหว่างหน่วยงานผู้ใช้และ
ผู้ถูกจ้างงาน และจัดส่งให้มหาวิทยาลัยเพื่อแนบท้าย
สัญญาการจ้างงาน
1 ม.ค. 2563 โดย ทีม อว.

การประเมินผล การตรวจ
รับงาน และการออก
หนังสือรับรอง
• มหาวิทยาลัยและหน่วยงานผู้ใช้ร่วมกันจัดทา
แนวทาง/วิธีการการประเมินผล การตรวจรับงาน
และการยกเลิกสัญญา
• ผู้ถูกจ้างงานจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานราย
เดือน ส่งให้หน่วยงานผู้ใช้ภายในระยะเวลากาหนด
• หน่วยงานผู้ใช้จัดทาสรุปผลการประเมิน/ตรวจรับ
งานรายเดือน ส่งมหาวิทยาลัยตามเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
• มหาวิทยาลัยจ่ายค่าจ้างรายเดือน
• มหาวิทยาลัยจัดทาสรุปผลการจ้างงานรายเดือนส่ง
สป.อว. ภายในวันที่ 2 ของทุกเดือน ผ่านระบบ
PBM
• หน่วยงานผู้ใช้ออกหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
ให้กับผู้ถูกจ้างงาน เมื่อผู้ถูกจ้างงานปฏิบัติงาน
ต่อเนื่องและผ่านการประเมินผลอย่างน้อย 6 เดือน
* กรณี ผู้ถูกจ้างงานประสงค์ลาออก ควรแจ้ง
หน่วยงานผู้ใช้และมหาวิทยาลัยล่วงหน้า อย่างน้อย 1
เดือน

การฝึกอบรม (Training)
ทักษะต่างๆ
• ก.พ.ร. ร่วมกับ DGA จัดทาหลักสูตร
พัฒนาทักษะพื้นฐาน
• สป.อว. เครือข่ายอุดมศึกษา และ
มหาวิทยาลัย ร่วมจัดทาหลักสูตรพัฒนา
ทักษะ 4 modules
• ในการจัดอบรมแต่ละครั้ง มหาวิทยาลัย
จะต้องแจ้งหน่วยงานผู้ใช้ทราบล่วงหน้า
โดยหน่วยงานผู้ใช้จะต้องไม่ถือเป็นวันลา
• หน่วยงานผู้ใช้จัดทาหลักสูตรพัฒนา
ทักษะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นๆ โดย
หน่วยงานผู้ใช้ควรจัดให้มีพี่เลี้ยงสอน
งานและมีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง
• หน่วยงานผู้ใช้กากับดูแลให้ผู้ถูกจ้าง
งานให้รายงานผลการฝึกอบรมในเดือน
ที่มีการเข้ารับการอบรมด้วย
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กำรวิเครำะห์ และจัดเก็บข้ อมูล

กำรวิเครำะห์ และจัดเก็บข้ อมูล 4

https://www.tpmap.in.th/
แสดงความยากจน 5 มิติ
สุขภาพ
การเข้าถึง
บริการรัฐ

รายได้

ความ
เป็นอยู่

การศึกษา

9 พ.ย. 2563 โดย NECTEC
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กำรวิเครำะห์ และจัดเก็บข้ อมูล

กำรวิเครำะห์ และจัดเก็บข้ อมูล 4

บูรณาการข้อมูลเพื่อชี้เป้าคนจนที่ต้องช่วยเหลือเร่งด่วน

แสดงความยากจน 5 มิติ

https://www.tpmap.in.th/

สุขภาพ

การเข้าถึง
บริการรัฐ

ความ
เป็นอยู่

รายได้

จังหวัดต่าง ๆ นาไปใช้แก้ปัญหาความยากจน

TPMAP ชี้เป้าได้ในหลายระดับพื้นที่

(ผ่านคณะกรรมการระดับจังหวัด)

ครัวเรือน

ประเทศ

ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ย. 63

การศึกษา

อาเภอ
จังหวัด

Logbook.tpmap.in.th

ตาบล
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การฝึกอบรม Financial Literacy
โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1 มค 2563 โดย SET

การฝึ กอบรม

5
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การฝึกอบรม Financial Literacy
โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การฝึ กอบรม

5

29

ตารางเวลาการฝึกอบรม Financial Literacy
โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภาค
ภาคเหนือตอนบน
ภาคเหนือตอนล่ าง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง
ภาคกลางตอนบน
ภาคกลางตอนล่ าง
ภาคตะวันออก
ภาคใต้ ตอนบน

ภาคใต้ ตอนล่ าง

รอบที่
1
1
2
3
4
5
6
6
6

5

การฝึ กอบรม

จานวนคน
11880

ระยะเวลา
ม.ค. - ก.พ

7900
6960
9660
11820
11780

ก.พ. - มี.ค.
มี.ค. - เม.ย.
เม.ย. - พ.ค.
พ.ค. - มิ.ย.
มิ.ย. - ก.ค.
30

สรุ ปประเด็น
ส่วนกลาง
จัดตั้งกรรมการบริหารโครงการ
จัดตั้งกรรมการ NSI
จัดทาคู่มือ
จัดระบบข้อมูลการรายงาน
รายงานความก้าวหน้าผลการ
ดาเนินการ
จัดทาข้อมูลด้านตัวชี้วัด
Community Big Data
การพัฒนาระบบสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์
การพัฒนาทักษะ 4 ด้าน
สรุปผลการดาเนินงาน
1 ม.ค. 2563 โดย ทีม อว.

สรุปประเด็น/หารือ/แจ้งเพื่อทราบ 6

9 เครือข่าย B

มหาวิทยาลัย

จัดตั้งกรรมการ RSI
บริหารจัดการดาเนินงานใน
เครือข่าย
ประเมินผลโครงการ
Community Big Data
(Region Level)
รายงานความก้าวหน้าผลการ
ดาเนินการต่อส่วนกลาง

จัดตั้งกรรมการ USI
(รองอธิการบดีเป็นประธานและ
กรรมการประกอบด้วยหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง)
มหาวิทยาลัยจะตั้งกรรมการ TSI
หรือไม่ก็ได้
เสนอรายชื่อ Chief Information
Officer (CIO) ต่อส่วนกลาง
การจัดจ้ าง
ดาเนินงานในพื้นที่
รายงานความก้าวหน้าผลการ
ดาเนินการ
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Timeline : ทัง้ โครงการ
เปิดตัว
โครงการ
4 พย 63

เปิดรับสมัคร
ธ.ค. 63

2563

ต.ค. – ธ.ค.

จ้างงาน
4 ม.ค. 64

รายงาน
ความก้าวหน้า
ทุกวันที่ 2
ของเดือน

ทบทวน
แผน

I

รายงาน
ความก้าวหน้า
ทุกวันที่ 2
ของเดือน

ทบทวน
แผน

II

รายงาน
ความก้าวหน้า
ทุกวันที่ 2
ของเดือน

ทบทวน
แผน

III

รายงาน
ความก้าวหน้า
ทุกวันที่ 2
ของเดือน

ทบทวน
แผน

IV
31 ธค 64

เตรียมการ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทาความเข้าใจบทบาทภารกิจ
จัดเตรียมงานด้านกฏระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
จัดทาคู่มือ
จัดระบบข้อมูลการรายงาน
ความก้าวหน้าผลการดาเนินการ
จัดทาข้อมูลด้านตัวชี้วัด
1 ม.ค. 2563 โดย ทีม อว.

ดาเนินโครงการ

การจัดจ้ าง
ดาเนินงานในพื้นที่
การวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูล
การพัฒนาทักษะ 4 ด้าน
กากับ (Monitoring)
การพัฒนาระบบสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์
ประสานหน่วยงานร่วม

ดาเนินโครงการ

ดาเนินงานในพื้นที่
การวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูล
การพัฒนาทักษะ 4 ด้าน
กากับ (Monitoring)
การพัฒนาระบบสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์
ประสานหน่วยงานร่วม

ดาเนินโครงการ

ดาเนินงานในพื้นที่
การวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูล
การพัฒนาทักษะ 4 ด้าน
กากับ (Monitoring)
การพัฒนาระบบสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์
ประสานหน่วยงานร่วม

ดาเนินโครงการ
การถอดบทเรียน สรุปผล
การดาเนินงาน
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Timeline : เตรี ยมการ
ชี้แจ้ง
76 มหาวิทยาลัย
3 ธ.ค. 63

เปิดตัว
โครงการ
4 พย 63

ชี้แจงเครือข่าย
9 เครือข่าย
11 พ.ย. 63

1 ม.ค. 2563 โดย ทีม อว.

ประชุมคณะ
กรรมการบริหาร
โครงการ
8 ธ.ค. 63

76 มหาวิทยาลัย
เสนอรายชื่อ CIO
14 ธ.ค. 63

76 มหาวิทยาลัย
ส่งข้อมูล"ตาแหน่ง
งานว่างภาครัฐ"
17 ธ.ค. 63

ลงนาม MOU
76 มหาวิทยาลัยและ
เครือข่าย 9 เครือข่าย
22 ธ.ค. 63

เปิดรับสมัคร
ธ.ค. 63

จ้างงาน
4 ม.ค. 63

ธันวาคม
2563
จัดตั้งกรรมการ
NSI/RSI/USI/*TSI
และ อื่นๆ
ธ.ค. 63
*TSI จะมีกรรมการหรือไม่ก็ได้

ชี้แจงข้อมูลใน
ระบบ TPMap
22 ธ.ค. 63
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ประเด็นหำรือ
ประเด็นที่ 1 กำรจัดเก็บข้ อมูล

ฝึ กอบรมการจัดเก็บข้ อมูล (Train the Trainer)

ประเด็นที่ 2 กำรรำยงำนผล
รายงานผ่านระบบการจัดเก็บของ สป.อว. (PBM)

ประเด็นที่ 3 กำรจ้ ำงงำน
1. จ้ างงานตามภูมิลาเนาตามบัตรประชาชน หรื อ
2. มีการรับรองที่พกั อาศัยในพื ้นที่จ้างงาน

1 ม.ค. 2563 โดย ทีม อว.
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แจ้ งเพื่อทรำบ
ประเด็นที่ 1 กำรอบรม

ฝึ กอบรมรอบ 6 เดือน : Soft Skills (เช่น Team work, Networking, Problem solving)

ประเด็นที่ 2 กำรรำยงำนผลในระบบ PBM

รูปแบบการรายงานผลในระบบ PBM (Project based management)

ประเด็นที่ 3 อว.ส่ วนหน้ ำ
(ตามเอกสารหน้ าถัดไป)

ประเด็นที่ 4 Pitching
จัดโดย สป.อว. และ NIA โดยจะคัดเลือกในระดับ ตาบล/ภาค/ประเทศ

ประเด็นที่ 5 กำรส่ งรำยชื่อ CIO
1 ม.ค. 2563 โดย ทีม อว.
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การบูรณาการ อว. เพื่อการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
อว.
ส่ วนหน้ า

จังหวัด
กลุ่มจังหวัด

RSI
9 เครื อข่ าย

76 จังหวัด

USI
76

หน่ วยงานสนับสนุนส่ วนกลาง
วศ.

สวทช.

วว.
9 พ.ย. 2563 โดย ทีมที่ปรึกษา : นิสากร

NIA

สทน. สป.

อื่นๆ ...

มหาวิทยาลัย

TSI
3000
ตาบล
OTOU
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รายชื่อผู้ประสานงาน
งาน
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
การจ้างงาน
การจ้างงาน
พื้นที่
การรายงานผล
PBM
การติดตามและประเมินผล

ชื่อ-นามสกุล
ศศิรัตน์ อินทร์สุวรรณ
พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี
ชัยวัฒน์ อนันต์กาญจนกุล
ศิรัสก์ ศิริสวัสดิ์
โสภณ งอกอ่อน
กีรติ แก้วสัมฤทธิ์
สุพนิดา อารยเมธี
นภาพร อาร์มสตรอง

ติดต่อ
02-610-5273
081-1230087
084-6999767
087-0284823
081-1741987
02-0395547
02-333-3820
085-4855779

E-mail
sasirat2502@gmail.com
punpermsak@windowslive.com
rockmelt13@gmail.com
sirat.ohec@gmail.com
ijew.mua@gmail.com
Geeratik@hotmail.com
Supanida@most.go.th
Armstrongaom@hotmail.com
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๑ ตำบล ๑ มหำวิทยำลัย

1 ม.ค. 2563 โดย ทีม อว.

