
ก 
 

02/12/63 

 

  
 

- ร่าง - 
แนวทางการบริหารโครงการ 

ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ  
(1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 

 
 

ส าหรับสถาบันอุดมศึกษา 
 
 
 
 
 
 

โดย ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



1 
 

02/12/63 

 

ค าน า 
 

  แนวทางการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล                          
1 มหาวิทยาลัย) จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมโครงการน าไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการโครงการ                       
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ ประกอบด้วย รายละเอียดขั้นตอนและกระบวนการ
ด าเนินงาน การบริหารจัดการโครงการ การติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งการรายงานผลการด าเนินงาน 
รวมถึงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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- ร่าง - 
แนวทางการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ  

(1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 
ส าหรับสถาบันอุดมศึกษา 

1. หลักการและวัตถุประสงค์ 
ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ด าเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่เป็นหน่วย
บูรณาการโครงการ (System Integrator) การจ้างงาน การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความครอบคลุมใน
ประเด็นต่างๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน  และการจัดท าข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน 
(Community Big Data) โดยมีแนวทางการบริหารโครงการ ดังนี้ 

1) การด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปด าเนินการในพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบ ให้ด าเนินการโครงการในรูปแบบการบริการวิชาการ 

2) ขอให้สถาบันอุดมศึกษาแม่ข่าย (เครือข่ายอุดมศึกษา 9 เครือข่าย (Regional System 
Integrator)) แต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือก ากับ ติดตาม ประเมินผลโครงการ และบูรณาการการด าเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาภายใต้เครือข่ายทีร่ับผิดชอบ 

3) ขอให้สถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบการด าเนินการรายต าบล (System Integrator) 
ด าเนินการดังนี้ 

3.1) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในระดับนโยบาย ซึ่งควรเป็นผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย 
3.2) จัดท าโครงสร้างการบริหารระบบงานส าหรับด าเนินงานโครงการที่แสดงให้เห็นความ

เชื่อมโยงและความรับผิดชอบ ตั้งแต่ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ (คณะ ศูนย์ หน่วยต่างๆ) และควรมีหน่วย
บริหารจัดการโครงการที่มีความเชี่ยวชาญในการท างานกับชุมชนในพื้นท่ีด้วย 

3.3) แต่งตั้งคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย (System Integrator) เพ่ือด าเนินการก ากับ
ดูแล ติดตาม ประเมินผลโครงการและบูรณาการการด าเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

4) มอบหมายผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) 
ของแต่ละมหาวิทยาลัยท าหน้าที่ดูแลการจัดท า Community Big Data 
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2. แนวทางการบริหารโครงการ 
แบ่งการด าเนินงานเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

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

2.1 การจ้างงาน (20 อัตรา ต่อ 1 ต าบล รวมทั้งสิ้น 60,000 อัตรา)  
การจ้างงาน อัตรา/ต าบล 

1. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) จากข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของ 
โครงการพัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย)  

- นักศึกษา 2 อัตรา 
- บัณฑิตจบใหม่ 1 อัตรา 

2. การเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของ COVID-
19 และโรคระบาดใหม่ (ร่วมกับ ศบค.) 

- บัณฑิตจบใหม่ 1 อัตรา 
- ประชาชน 2 อัตรา 

3. การจัดท าข้อมูลราชการในพ้ืนที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitalizing 
Government Data) (ร่วมกับ กพร.) 

- บัณฑิตจบใหม่ 2 อัตรา 
 

4. การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอ่ืนๆ) 
การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์
ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) และการส่งเสริม
ด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพ่ิมรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่
ชุมชน ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปด าเนินการในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

- นักศึกษา 2 อัตรา 
- บัณฑิตจบใหม่ 2 อัตรา 
- ประชาชน 1 อัตรา 

5. การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 

- นักศึกษา 1 อัตรา 
- บัณฑิตจบใหม่ 2 อัตรา 
- ประชาชน 1 อัตรา 

6. การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

- บัณฑิตจบใหม่ 2 อัตรา 
- ประชาชน 1 อัตรา 

ทั้งนี้ ส าหรับหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สถาบันอุดมศึกษา
สามารถก าหนดแนวทางการบริหารจัดการได้ตามความเหมาะสมและตามบริบทของพ้ืนที่  โดยอิงตาม
คุณสมบัติเบื้องต้นที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก าหนด 
(รายละเอียดตามประกาศกระทรวงฯ ดังภาคผนวก.....) 
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2.2 การด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมท่ีจะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ                    
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 

2.3 การบริหารจัดการโครงการ 
การด าเนินการโครงการฯ มีรูปแบบการบริหารจัดการแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่  
2. 3 .1  ระดับ  National System Integrator (ส านั กงานปลัดกระทรวงการ อุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)  
- บริหารจัดการด าเนินงานในภาพรวม 
- ก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ 
- ประเมินผลโครงการในภาพรวม 
- จัดท า Community Big Data 

2.3.2 ระดับ Regional System Integrator (สถาบันอุดมศึกษาแม่ข่าย เครือข่ายอุดมศึกษา               
9 เครือข่าย)  

- บริหารจัดการด าเนินงานในเครือข่าย 

- ก ากับ ติดตามการด าเนินงานในเครือข่ายให้เป็นไปตามเป้าประสงค ์

- ประเมินผลโครงการในภาพเครือข่าย 

- จัดท า Community Big Data ระดับเครือข่าย  

2.3.3 ระดับ System Integrator (สถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบการด าเนินการรายต าบล)        
- ด าเนินกิจกรรมเพ่ือตอบสนองเป้าประสงค์ 
- เชื่อมประสานการด าเนินงานในพ้ืนที่กับหน่วยงานอื่นๆ 
- ก ากับ ดูแลการจ้างงานให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ 
- จัดท ารายงานและอ่ืนๆ ตามข้อก าหนด RSI และ NSI 
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4. การด าเนินโครงการ 
4.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.1.1 ขั้นตอนการด าเนินโครงการ (ภาพใหญ่) 
ขั้นตอน สป.อว. (NSI) เครือข่าย (RSI) มหาวิทยาลัย (USI) 

 
 
 

เริ่มโครงการ 
และเบิกจ่าย
งบประมาณ 

งวดที่ 1 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
การรายงานผล
การปฏิบัติงาน
และการใช้จ่าย
งบประมาณ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 

เสนอ ปอว. ลงนามในบันทึกข้อตกลง 

(MOU) และอนุมัตจิัดสรรงบประมาณ 

จัดสรรงบประมาณ งวดที่ 1  
(แบ่งจ่าย 50%) 

ครม. อนุมัตโิครงการ 

จัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) 
ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) 

9 เครือข่าย/76 สถาบัน 

งบประมาณค่าบรหิารจดัการของ 

RSI  

- งบประมาณคา่บริหารจัดการของ 
USI 
- งบประมาณด าเนินกิจกรรมราย
ต าบล 

รายไตรมาส 

รายงานผลการปฏิบัติงานและการ

ใช้จ่ายงบประมาณประจ าเดือน  

ใน 3 หมวด (การจ้างงาน กิจกรรม

รายต าบล การบริหารจัดการฯ) 

ผ่านระบบ Project Based 

Management 

ภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป  
 

จัดท าสรุปผลการปฏิบัติงาน              

การใช้จ่ายเงิน ปัญหาและอุปสรรค  

ในภาพรวม (รายเดือน) ส่งส านักงาน

บริหารหนีส้าธารณะ  

ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป  

แม่ข่ายสามารถเข้าถึงการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าเดือน  
ของ ม. ในเครือข่าย ผา่นระบบ               
Project Based Management 

รายงานผลการปฏิบัติงานและ 

การใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรม

ของ RSI ประจ าเดือน ผ่านระบบ  
Project Based Management 

ภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป  

 

จัดท าสรุปผลการด าเนินงานและ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เสนอ 
สงป. และหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

รายเดือน 

จัดท ารายงานตามแผนบริหาร
ความเสีย่งการทุจรติ ส่ง ปปท. 
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ขั้นตอน สป.อว. (NSI) เครือข่าย (RSI) มหาวิทยาลัย (USI) 
การรายงานผล
การประเมิน

ภาพรวมต าบล 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

งวดที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปิดโครงการ
และคืนเงิน
เหลือจ่าย 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาผลการด าเนินงานตาม MOU  
รอบ 6 เดือน และจดัท าสรปุผล 

การด าเนินงาน 

 เสนอหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

6 เดือน 

จัดสรรงบประมาณ งวดที่ 2  
(50%) 

 

งบประมาณค่าบรหิารจดัการของ 

RSI  
- งบประมาณคา่บริหารจัดการของ 
USI  
- งบประมาณด าเนินกิจกรรม 
รายต าบล 

พิจารณาและสรุปผลการด าเนินงาน                

และผลกระทบในภาพรวม 

เสนอ ครม. ปปท. สงป.  

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

12 เดือน  

รายงานผลตามตัวชี้วัดการประเมนิ

ภาพรวมต าบล (14 + 14 ตัวช้ีวัด        

16 เป้าหมาย) ผ่านระบบ Project 

Based Management 

 

ประมวลตามตัวช้ีวัดการประเมิน

ภาพรวมต าบล  ผ่านระบบ 

Project Based Management 

รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 

เดือน ตาม MOU ผ่านระบบ 

Project Based Management 

 
 

สรุปผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัด
การประเมินภาพรวมต าบล 

ติดตามและประเมินผล                   
การด าเนินงานตาม MOU               

รอบ 6 เดือน ของ ม. ในเครือข่าย 
เสนอ สป.อว. เพื่อพิจารณาเบิกจ่าย

เงินงวด 2 

- รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 

12 เดือน ตาม MOU ผ่านระบบ 

Project Based Management 

- รายงานสรุปผลโครงการและ

ผลกระทบรายต าบล 

 

- ติดตามและประเมินผล                   
การด านินงานตาม MOU               
รอบ 12 เดือน 

- รายงานสรุปผลโครงการและ
ผลกระทบในภาพรวมภายใต้
เครือข่ายรายต าบล 

รายไตรมาส 
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4.1.2 ขั้นตอนการด าเนินงานการจ้างงาน 
ขั้นตอน กระทรวงแรงงาน สป.อว. (NSI) เครือข่าย (RSI) มหาวิทยาลัย (USI) ผู้ถูกจ้างงาน 

 
 
 
 
การจ้างงาน 

                                
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

การตรวจรับ
งานและ 

การจ่ายค่าจ้าง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รับสมัคร คัดเลือก  

และน าส่งข้อมูลตาม

แบบฟอร์ม ส่งไปยัง 

สป.อว. ภายใน 15 

ม.ค. 64 (พร้อมทั้ง

ส าเนาให้เครือข่าย) 
* ควรมีการคัดเลือกตัว

ส ารอง กรณีผู้ถูกจ้างตัวจริง

ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ครบ

ตามสัญญา 
 

- จัดท าสัญญาจ้าง  

รับเข้าระบบ 

Labor Platform 
สรุปข้อมลูการจา้งงานส่ง

กระทรวงแรงงาน 

ผู้ถูกจ้างงาน
จัดท ารายงานผล
การด าเนินงาน
ประจ าเดือนส่ง
มหาวิทยาลยั 

ภายในเวลาที่ ม. 
ก าหนด 

สรุปผลการด าเนินงาน 

ส่ง สป.อว. (พร้อมส าเนา

ไปยังเครือข่าย) 

  

จ่ายค่าจ้างงานรายเดือน 
ค่าจ้างรายเดือน

เข้าบัญช ี

ผู้ถูกจ้างงาน 

สป.อว. จัดท ารายงานผล

การด าเนินงาน

ประจ าเดือน 

ในภาพรวมส่งหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 

ส าเนาข้อมลู 

การจ้างงาน 

ส าเนารายงานผลการ

ด าเนินงานประจ าเดือน 

จัดท าแบบฟอร์ม
รายงานและประเมินผล 
* ม. สามารถปรับเพิ่มเติมได้ 
 

โอนเงินค่าจ้างไปยัง ม. 

ก าหนดแนวทาง/วิธีการ 

การประเมินผล การตรวจ

รับงาน และการยกเลิก

สัญญา  
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ขั้นตอน กระทรวงแรงงาน สป.อว. (NSI) เครือข่าย (RSI) มหาวิทยาลัย (USI) ผู้ถูกจ้างงาน 

 
กรณี ลาออก
จากงานหรือ
ยกเลิกสัญญา 

  
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
การออก

หนังสือรับรอง 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การฝึกอบรม 
(Training)  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ร่วมจัดท าหลักสูตรพัฒนาทักษะ 4 modules (Digital Literacy, English 
Competency, Financial Literacy, Social Literacy) 

ฝึกอบรมทักษะ
พ้ืนฐานและ
ทักษะส าคัญ

ต่างๆ 
*รายงานผลการ
ฝึกอบรมใน
แบบฟอร์ม
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานด้วย 

ออกหนังสือรับรอง
การปฏิบัติงานให้กับ

ผู้ถูกจ้างงาน 
* ผู้ถูกจ้างงานต้อง
ปฏิบัติงานต่อเนื่องและ
ผ่านการประเมินผล   
อย่างน้อย 6 เดือน 

ได้รับหนังสือ

รับรองการ

ปฏิบัติงาน 

 

แจ้ง ม. ล่วงหน้า 
อย่างน้อย 1 เดือน 

รับสมคัร คัดเลือก ท า

สัญญาจ้าง (ทดแทน) 

และน าส่งข้อมูลไปยัง 

กระทรวงแรงงาน 

 

รับเข้าระบบ  
Labor Platform 

ส าเนาการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลการจ้างงาน 

ส าเนาการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลการจ้างงาน 
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4.2 ระบบการเงิน 
การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการด าเนินการตาม

แผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  และ
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว75 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 โดยให้มหาวิทยาลัยเปิด
บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “ชื่อหน่วยงาน (โครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา COVID-19)” 

งบด าเนินการรายต าบล (800,000.-) ต้องไม่ใช่การลงทุน/การซื้อครุภัณฑ์/และกิจกรรมที่ไม่ชัดว่าเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน 

ตัวอย่างกิจกรรมที่สามารถใช้งบประมาณและไม่สามารถใช้งบประมาณ เช่น 
กิจกรรมที่สามารถใช้จ่ายงบประมาณ กิจกรรมที่ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณ 

1. ค่าเบี้ยเลี้ยงในการลงพ้ืนที่ 
2. ค่าเดินทาง 
3. ค่าที่พัก 
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 าเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราช
ก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม              
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 

 5. อัตราค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 6. การจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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4.3 การติดตาม การประเมินผล และการรายงานผลการด าเนินงาน  
รอบระยะเวลา เครือข่าย (RSI) มหาวิทยาลัย (USI) 

รายเดือน 
 

1. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ 
- การบริหารจัดการของ Regional System 
Integrator (เครือข่าย) 

1. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ 

1.1 การจ้างงาน (รายต าบล) 
1.2 กิจกรรมที่เข้าไปด าเนินการในพื้นท่ี
ที่รับผิดชอบ (รายต าบล) 
1.3 การบริหารจัดการโครงการของ 
System Integrator (มหาวิทยาลัย) 

รายไตรมาส 
(3, 6, 9, 12 เดือน) 
 
 

1. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ 
- การบริหารจัดการของ Regional System 
Integrator (เครือข่าย) 
2. การประเมินภาพรวมต าบลในระดับ RSI  
(4 ตัวชี้วัด 16 เป้าหมาย) 

1. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ 

1.1 การจ้างงาน (รายต าบล) 
1.2 กิจกรรมที่เข้าไปด าเนินการในพื้นท่ี
ที่รับผิดชอบ (รายต าบล) 
1.3 การบริหารจัดการโครงการของ 
System Integrator (มหาวิทยาลัย) 

2. การประเมินภาพรวมต าบล (14 + 14
ตัวชี้วัด 16 เป้าหมาย) 

รอบ 6 เดือน  
(เพ่ือเบิกจ่าย
งบประมาณ งวดที่ 2) 

รายงานการประเมินผลการด าเนินงานตาม 
MOU รอบ 6 เดือน ของ ม. ในเครือข่าย 
เสนอ สป.อว. เพ่ือพิจารณาเบิกจ่ายเงินงวด 2 

รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน 
ตาม MOU  

รอบ 12 เดือน  
(เพ่ือสรุปผลและปิด
โครงการ) 

1. รายงานการประเมินผลการด าเนินงานตาม 
MOU รอบ 12 เดือน ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยในเครือข่าย 
2. รายงานสรุปผลโครงการและผลกระทบใน
ภาพรวมภายใต้เครือข่ายรายต าบล  
 

1. รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 12 
เดือน ตาม MOU  
2. รายงานสรุปผลโครงการและผลกระทบ              
รายต าบล 

หมายเหตุ โปรดรายงานผ่านระบบ Project Based Management (ภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป) 
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5. ค าถามที่พบบ่อย (FAQs) 
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) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
7) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
8) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ภาคผนวก 
1. (ร่าง) ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

ด าเนินการการจ้างงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 
มหาวิทยาลัย) 

2. กฎ ระเบียบ มติ ครม. และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3. (ตัวอย่าง) ขอบเขตของงานและเงื่อนไขการจ้างงาน ข้อตกลงจ้าง และแบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้าง 
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(ร่าง)  
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการการจ้างงาน  
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ  

(1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 
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ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการการจา้งงาน 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 

ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ด าเนินโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) ตามมติคณะรัฐมนตรี                    
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 
เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ให้มีงานท าและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชน และเกิด
การพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชน ดังนั้น เพ่ือให้การสนับสนุนการด าเนิน โครงการดังกล่าว
เป็นไปด้วยความโปร่งใส ชัดเจน จึงก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการด าเนินการจ้างงาน ดังต่อไปนี้ 

1. หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก 
1.1 ประชาชน เป็นประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง ที่ว่างงาน และไม่ได้รับ

ค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอ่ืนของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงาน
จากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่  

1.2 บัณฑิตจบใหม่ เป็นบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี และมีความรู้ ความสามารถ
ที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและ
ภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่ 

1.3 นักศึกษา เป็นนักศึกษาหรือผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา 
จากสถาบันการศึกษาต่างๆ และมีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน ที่ว่างงาน และไม่ไ ด้
รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอ่ืนของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้าง
งานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่ 

1.4 มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
2. วิธีการด าเนินการ 

2.1 ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
จัดท าข้อตกลงกับหน่วยงานจ้างงาน ในการด าเนินการและผลที่คาดว่าจะได้รับ 

2.2 การด าเนินการของมหาวิทยาลัย 
(1) ประกาศคุณสมบัติ ภาระงาน และผลงานที่คาดว่าจะได้รับ ของผู้ที่จะได้รับการ

จ้างงาน และจัดตั้งกรรมการพิจารณาคัดเลือก 
(2) รับสมัครและคัดเลือกบุคลากรตามอัตราที่ได้รับจัดสรร โดยให้สอดคล้องกับ

ภาระงานที่จะมอบหมาย 
(3) จัดท าสัญญาจ้างระหว่างหน่วยงานและผู้ที่ได้รับการจ้างงาน 
(4) จัดท ารายละเอียดภาระหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการจ้างงาน 
 (5) เมื่อเริ่มต้นโครงการให้น าส่งข้อมูลการจ้างงานมายัง สป.อว. เพ่ือรวมรวมและ

สรุปส่งไปยังแพลตฟอร์มแรงงาน (Labor Platform) ของกระทรวงแรงงาน 
กรณี มีผู้ถูกจ้างงานลาออกหรือยกเลิกสัญญา มีการจัดจ้างทดแทนให้แจ้งไปยัง
กระทรวงแรงงาน โดยส าเนาข้อมูลมายัง สป.อว. ด้วย  

-ร่าง- 

/(6) ให้ค าปรึกษา... 
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(6) ให้ค าปรึกษาแนะน าในการท างานของผู้ที่ได้รับการจ้างงานระหว่างปฏิบัติงาน 
(7) ก ากับ ติดตามและประเมินผลผู้ได้รับการจ้างงาน และเบิกจ่ายงบประมาณ

ค่าจ้างให้แก่ผู้ที่ได้รับการจ้างงานตามอัตราที่ก าหนด ดังนี้ 
(7.1) ประชาชน ในอัตรา 9,000 บาท ต่อเดือน เป็นเวลา 12 เดือน 
(7.2) บัณฑิตจบใหม่ ในอัตรา 15,000 บาท ต่อเดือน เป็นเวลา 12 เดือน 
(7.3) นักศึกษา ในอัตรา 5,000 บาท ต่อเดือน เป็นเวลา 12 เดือน 

(8) จัดฝึกอบรม/กิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน รวมถึงทักษะด้าน Digital Literacy, 
English Competency, Financial Literacy, Social Literacy 

(9)  รายงานผลปฏิบัติงานแก่ สป.อว. รายเดือน รายไตรมาส และเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

กรณีการรับสมัคร การคัดเลือก การประเมินผล การตรวจรับงาน และเงื่อนไขอ่ืนๆ ในการ
จ้างงานการจัดท าข้อมูลราชการในพ้ืนที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitalizing Government Data) ของหน่วยงาน
ภาครัฐ ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานผู้ใช้ที่ประสงค์รับผู้ถูกจ้างงานไปปฏิบัติงาน 

2.3 การด าเนินการของผู้ที่ได้รับการจ้างงาน 
(1)  ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาจ้างและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
(2)  รายงานผลการปฏิบัติงานต่อสถาบันอุดมศึกษาทุกเดือน 
(3)  กรณี มีความประสงค์ลาออกขอให้แจ้งไปยังหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย ล่วงหน้า 

อย่างน้อย 1 เดือน 
3. ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังของโครงการ 

3.1 เกิดการจ้างงานตามภารกิจและตามกิจกรรมเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล 
ตามบริบทและความต้องการของต าบลนั้นๆ อย่างน้อยในพ้ืนที่ 3,000 ต าบล (ไม่น้อยกว่า 60,000 อัตรา) 

3.2 เกิดการพัฒนาและยกระดับทักษะการประกอบอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ 
นักศึกษา รวมถึงเกิดการถ่ายโอนองค์ความรู้และทักษะด้านการประกอบอาชีพไปสู่ต าบล 

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ ส านักงานบริหารโครงการ                 
ตามนโยบาย สป.อว. โทรศัพท์ 02-610-5330 และ 02-610-5331 

หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่         ธันวาคม  2563 เป็นต้นไป 

 

 

     (ศาสตราจารย์พิเศษ เอนก เหล่าธรรมทัศน์) 
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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กฎ ระเบียบ มติ ครม. และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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กฎ ระเบียบ มติ ครม. และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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 าเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราช

ก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 

5. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 

6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 
 

 
Scan เพื่อ Download เอกสาร 
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(ตัวอย่าง)  
ขอบเขตของงานและเงื่อนไขการจ้างงาน ข้อตกลงจ้าง และ 

แบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้าง 
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- ตัวอย่าง - 
ขอบเขตของงานและเงื่อนไขการจ้างงาน 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 

1. ความเป็นมา 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม โดยส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมด าเนินโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นท่ีเป็นหน่วยบูรณาการโครงการ 
(System Integrator) และจ้างนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไป จ านวน 60,000 อัตรา เพ่ือร่วม
พัฒนาพ้ืนที่ ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ตามปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน  

2. วัตถุประสงค์ 
1)  เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่เป็น System Integrator  
2)  เพ่ือให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ให้มีงานท าและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชน  
3) เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพใหม่ในชุมชน  
4) เพ่ือให้เกิดการจัดท าข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) 

3. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 
3.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 

 (1)  คุณสมบัติทั่วไป 
1) มีสัญชาติไทย 

2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2)  ลักษณะที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการจ้าง 
1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 

2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือโรคที่
ต้องห้ามตามท่ีกฎ ก.พ. ก าหนด 

3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
7) เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า โดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 

9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัย  
10) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณรไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกการจ้างงาน ตามหนังสือ                        

กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5                  
ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 

(3)  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
1) ประชาชน เป็นที่อยู่ในพ้ืนที่ หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จาก

หน่วยงานอ่ืนของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่  
2) บัณฑิตจบใหม่ เป็นบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี และมีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อ

ภารกิจในการปฏิบัติงาน ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอ่ืนของภาครัฐและ
ภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่ 

3) นักศึกษา เป็นนักศึกษาหรือผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จาก
สถาบันการศึกษาต่างๆ และมีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน ที่ว่างงาน และไม่ได้รับ
ค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอ่ืนของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงาน
จากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่ 

4. ขอบเขตและลักษณะของงานที่จ้าง 
4.1  พื้นที่ด าเนินโครงการ จ านวน ต าบล ดังนี้ 

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ ต าบล 
    
    

4.2 ขอบเขตและลักษณะของงาน 
ระบุขอบเขตและลักษณะของงานที่ต้องการให้ผู้ถูกจ้างปฏิบัติ เป็นรายเดือนโดยละเอียด โดยต้อง

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจ้างงานในแต่ละประเภท (ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ก าหนด) 

4.3 เงื่อนไขท่ัวไป  
1) ผู้รับจ้างและผู้ปฏิบัติงานจะต้องปฏิบัติตามค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ ของผู้ว่าจ้าง 
2) ถ้าผู้รับจ้างมีความประสงค์จะยกเลิกการจ้าง  

(1) ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ผู้ว่าจ้าง ไม่น้อยกว่า    วัน เว้นแต่ผู้ว่าจ้าง 
เห็นสมควรและได้อนุญาตให้ยกเลิกการจ้างได้  

(2) ในแต่ละเดือน ถ้าผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงานต่อเนื่องเกิน วัน ผู้ว่าจ้างจะทบทวนการจ้าง
ปฏิบัติงานและยกเลิกสัญญาจ้างหรือข้อตกลง 
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3) ถ้าผู ้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการจ้างข้อหนึ่งข้อใด และเป็นเหตุให้งานราชการเสียหาย              
ผู้ว่าจ้าง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือผู้ควบคุม สามารถยกเลิกการจ้างได้หรือคิดค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับจ้าง
ตามความเป็นจริงหรือตามที่ผู้ว่าจ้าง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือผู้ควบคุมพิจารณา 

5. ระยะเวลาการจ้าง 

ตั้งแตเ่ดือนมกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564  

6. อัตราค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

6.1 อัตราค่าจ้าง 

1) ประชาชน ในอัตรา 9,000 บาท ต่อเดือน  

2) บัณฑิตจบใหม่ ในอัตรา 15,000 บาท ต่อเดือน  

3) นักศึกษา ในอัตรา 5,000 บาท ต่อเดือน  

6.2 การจ่ายเงิน 

ระบุวิธีและขั้นตอนการจ่ายเงินค่าจ้างโดยละเอียด ตัวอย่างเช่น “การจ่ายเงินค่าจ้างประจ าเดือน 

ก าหนดจ่ายเงินเป็นงวด ๆ งวดละหนึ่งเดือน ตามเดือนแห่งปีปฏิทิน โดยจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท างานที่

รับจ้างตามข้อก าหนดในสัญญาและคณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว” 

7. รายละเอียดการส่งมอบ 

7.1 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ผู้ว่าจ้างหรือ          

ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้างก าหนด 

7.2 ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564 ณ พ้ืนที่

ต าบลของจังหวัดที่ตนปฏิบัติงาน 

7.3 ผู้รับจ้างต้องรายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบจากผู้ว่าจ้าง จ านวน      ชุด พร้อมหลักฐาน

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประกอบการตรวจรับ 

8. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

ระบุหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก (ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ก าหนด) 

9.  เงื่อนไขอ่ืน ๆ  

ในระหว่างปฏิบัติงาน ถ้าผู้รับจ้างได้กระท าการใดๆ อันเป็นการละเมิดต่อบุคคล หรือทรัพย์สินของผู้อ่ืน 

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในบรรดาความเสียหายที่ได้กระท าขึ้นนั้นด้วยตนเอง 

ทั้งนี้ การจ้างด าเนินงานครั้งนี้ ไม่ถือเป็นการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการและไม่ถือเป็นการจ้างแรงงาน          

ที่ผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างจะมีนิติสัมพันธ์ในฐานะ “นายจ้าง....ลูกจ้าง”ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมรายละเอียดได้ตามความเหมาะสม 
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- ตัวอย่าง - 
 ข้อตกลงจ้าง 

เลขที่    
 

ข้อตกลงฉบับนี้ท ำข้ึน ณ         
  เมื่อวันที่       (ลงวันที่ท ำสัญญำ) ระหว่ำง  (หน่วยงำน)    
โดย (ผู้มีอ ำนำจ)    ต ำแหน่ง       
ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้ เรียกว่ำ “ผู้ว่ำจ้ำง” ฝ่ำยหนึ่ง กับ        
อยู่บ้ำนเลขท่ี  หมู่ที ่  ต ำบล/แขวง  อ ำเภอ/เขต     
จังหวัด  ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่ำ “ผู้รับจ้ำง” อีกฝ่ำยหนึ่ง ทั้งสองฝ่ำยได้ตกลงกัน 
มีข้อควำมดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อตกลงนี้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  เป็นต้นไป 
ข้อ 2 ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ้ำง และผู้รับจ้ำงตกลงรับจ้ำงปฏิบัติงำน ณ      

    ตั้งแต่เดือน   ถึงเดือน     

รวม   เดือน ตำมรำยละเอียดและเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลง  

ข้อ 3 เอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงจ้ำงดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงจ้ำงนี้ 
3.1 ผนวก 1 ขอบเขตของงำนและเง่ือนไขกำรจ้ำง จ ำนวน  หน้ำ 
3.2 ผนวก 2 ใบเสนอรำคำและอ่ืน ๆ จ ำนวน  หน้ำ 

ควำมใดในเอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงจ้ำงที่ขัดแย้งกับข้อควำมในข้อตกลงจ้ำงนี้ ให้ใช้ข้อควำม  
ในข้อตกลงจ้ำงนี้บังคับ และในกรณีที่เอกสำรแนบท้ำยข้อตกลงจ้ำงขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำม  
ค ำวินิจฉัยของผู้ว่ำจ้ำง ทั้งนี้ โดยผู้รับจ้ำงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยหรือค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น 

ข้อ 4 ผู้รับจ้ำงต้องมำปฏิบัติงำนตำมสัญญำด้วยตนเอง โดยต้องมำบันทึกเวลำที่มำรับจ้ำงในแต่ละวัน 
และเวลำกลับเมื่อท ำงำนจ้ำงในวันนั้นๆ เสร็จสิ้นด้วยตนเองทุกครั้ง ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถมำปฏิบัติงำน
ด้วยตนเองได้ในวันใด ผู้รับจ้ำงจะจัดให้มีบุคคลอ่ืนมำท ำงำนแทนในวันนั้นๆไม่ได้ เนื่องจำกงำนของผู้รับจ้ำง 
เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถเป็นกำรเฉพำะตัว และจะต้องไม่เอำงำนทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด  
แห่งสัญญำนี้ไปจ้ำงช่วงอีกต่อหนึ่ง 

ข้อ 5 ผู้ว่ำจ้ำงตกลงจ่ำยค่ำจ้ำง และผู้รับจ้ำงตกลงรับค่ำจ้ำง ตั้งแต่เดือน       
ถึงเดือน    รวม  เดือน ในอัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ    บำท 
(   ) เป็นเงิน   บำท (     ) ซึ่ง
ได้รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงด้วยแล้ว และจะจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนครบระยะเวลำในแต่ละเดือน โดยผู้รับ
จ้ำงจะต้องส่งมอบงำนประจ ำเดือนทุกวันสุดท้ำยของเดือนตำมปีปฏิทิน (กรณีตรงกับวันหยุดรำชกำรให้ส่งมอบ
งำนในวันท ำกำรถัดไป) ยกเว้นเดือนกันยำยนให้ส่งมอบงำนในวันท ำกำรสุดท้ำยของเดือน และคณะกรรมกำรตรวจรับ
พัสดุหรือผู้แทนของผู้ว่ำจ้ำงได้ตรวจรับมอบงำนจ้ำงดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว 

หำกเดือนแรกและเดือนสุดท้ำยมีกำรปฏิบัติงำนไม่เต็มเดือนปฏิทิน ให้คิดค่ำจ้ำงเหมำเป็นรำยวัน
เฉพำะวันที่ปฏิบัติงำน ในอัตรำวันละบำท (   )  

/ข้อ ๖... 
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ข้อ 6 ในระหว่ำงที่ผู้รับจ้ำงปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงจ้ำงนี้ หำกผู้ว่ำจ้ำงเห็นว่ำผู้รับจ้ำงไม่มำท ำงำน  
ที่จ้ำงตำมสัญญำ ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิหักค่ำจ้ำงเหมำรำยเดือนของเดือนนั้นๆ เป็นรำยวัน วันละ  บำท  
(   ) ตำมจ ำนวนวันที่ขำดงำน และหำกเดือนใดมีกำรขำดงำนดังกล่ำวเกินกว่ำ 3 วันท ำ
กำร โดยไม่มีเหตุอันสมควรและไม่ได้บอกกล่ำวล่วงหน้ำ ให้ถือว่ำผู้รับจ้ำงผิดข้อตกลงจ้ำง ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิบอก
เลิกข้อตกลงจ้ำงได้ทันที และควำมเสียหำยใดอันจะเกิดขึ้นเนื่องมำจำกผู้รับจ้ำงผิดข้อตกลงจ้ำง ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ
เรียกร้องค่ำเสียหำยได้ 

ข้อ 7 ผู้รับจ้ำงมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงจ้ำงได้ โดยต้องท ำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ว่ำจ้ำงทรำบล่วงหน้ำ
อย่ำงน้อย 10 วันท ำกำร หำกผู้รับจ้ำงมิได้แจ้งให้ผู้ว่ำจ้ำงทรำบภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ  
คิดค่ำปรับ ในอัตรำร้อยละ 0.10 ของค่ำจ้ำงทั้งหมด (แต่จะต้องไม่ต่ ำกว่ำวันละ 100 บำท) นับตั้งแต่วันที่ 
ผู้ว่ำจ้ำงได้รับหนังสือแจ้งบอกเลิกข้อตกลงจ้ำง จนถึงวันครบก ำหนด 10 วันท ำกำร 

ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลงจ้ำง ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงจ้ำงทันที หำกผู้ว่ำจ้ำง
มิได้ใช้สิทธิบอกเลิกข้อตกลงจ้ำง ผู้รับจ้ำงยินยอมให้ผู้ว่ำจ้ำงระงับกำรจ่ำยค่ำจ้ำงทั้งหมดหรือบำงส่วนตำมที่ผู้ว่ำจ้ำง
เห็นสมควร และผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิคิดค่ำปรับผู้รับจ้ำงเป็นรำยวันในอัตรำร้อยละ 0.10 ของค่ำจ้ำงทั้งหมด (แต่จะต้องไม่
ต่ ำกว่ำวันละ 100 บำท) นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้ำงผิดเงื่อนไขข้อตกลงจ้ำง จนถึงวันที่ผู้รับจ้ำงได้ด ำเนินกำรตำม
ข้อตกลงจ้ำงหรือจนถึงวันที่ผู้ว่ำจ้ำงได้บอกเลิกข้อตกลงจ้ำง ตลอดจนค่ำเสียหำยอ่ืนๆ (ถ้ำหำกมี) ด้วย 

ข้อ 9 ในกรณีที่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงจ้ำงนี้ ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติงำนตำม 
ค ำวินิจฉัยของผู้ว่ำจ้ำง 

ข้อ 10 กำรว่ำจ้ำงตำมบันทึกข้อตกลงนี้ ไม่ท ำให้พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร หรือผู้ รับจ้ำงมีฐำนะเป็น
ลูกจ้ำงของทำงรำชกำร หรือมีควำมสัมพันธ์ในฐำนะเป็นลูกจ้ำงตำมกฎหมำยแรงงำนหรือกฎหมำยว่ำด้วย
ประกันสังคม 

 
ข้อตกลงจ้ำงนี้ท ำขึ้นสองฉบับ มีข้อควำมถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ำยได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในข้อตกลง

โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำนและต่ำงยึดถือไว้ฝ่ำยละฉบับ 
 

(ลงชื่อ)............................................................ผู้ว่ำจ้ำง 
 (…………………………………………………..) 
 

(ลงชื่อ)............................................................ผู้รับจ้ำง 
 (…………………………………………………..) 
 

(ลงชื่อ)............................................................พยำน 
 (…………………………………………………..) 
 

(ลงชื่อ)............................................................พยำน 
 (…………………………………………………..) 
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- ตัวอย่าง - 

แบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้างงาน 

 เดือน..........................  

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 

มหาวิทยาลัย ........................................................................ 

ต าบล ....................................................................................  

รายงาน ณ วันที่ ............... เดอืน ..................... พ.ศ. .................. 

1. ชื่อ – สกุล ................................................................................ 

2. ผลการปฏิบัติงาน 

ล าดับ 
ผลการปฏิบัติงาน 

หมายเหตุ 
รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ต่ ากว่า
แผน 

ตาม
แผน 

สูงกว่า
แผน 

      
      
      
      
      

 
3. การฝึกอบรมทักษะต่างๆ 
............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................  

4. สิ่งที่ได้เรียนรู้ 
............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

5. แผนปฏิบัติงานต่อไป 

....................................................................................................................................................... .......................

............................................................................................................ ..................................................................   

ขอรับรองว่าได้ปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นในเดือน ....................... พ.ศ. ............ จริงทุกประการ 

 

 

 

ลงชื่อ.................................................. 

 (.........................................................) 

                 ผู้รับจ้าง 

วันที่ .................................................. 

 

 

ลงชื่อ.................................................. 

  (.........................................................) 

         ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน  

วันที่ .................................................. 

 


