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ร่าง รายงานการประชุมหารือ 

แนวทางการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  
(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น.   
ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

================================== 

รายชื่อผู้มาประชุม 

  รศ.ชวลิต ถ่ินวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ 

 นายพิบูลชัย ศรสีม   ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลเมืองศรีไค 

  นายธนากร ชาววัง   เลขานุการนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเมืองศรไีค 
  จ่าสิบเอกจตุรภฎั คงเพชร เจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลตำบลเมืองศรีไค 

  นายสุรพล สุกใส    นักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลธาตุ 
  นายวันชัย อุพันทา   ปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคำขวาง 

  นายจำรสั ทองลือ   นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารสว่นตำบลโพธ์ิใหญ ่

  นางสริิรตัน์ วราพรม นักพัฒนาชุมชน  องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 

  นายถวิล แสงสุกวาว นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลขามป้อม 

  นายสนั่น โกศลัวิตร   เลขานุการนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเขมราฐ 

  นางวันเพ็ญ ศิริผลา  นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหนองนกทา 

นายภูริวัจน์ พรมลาย ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองผือ 

นายสมบตัิ พิมโพด   เลขานุการนายกองค์การบรหิารสว่นตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลเจียด 

  นางสาวสนธยา แท่นคำ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนตำบลเจียด 

  นางสาวนันทิดา ลืมนาม  หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง 

  นางสาวนภาพร พรมภา ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง 

  นายถวิล ยังม ี  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม 

  นายประสิทธ์ิ อ่ินคำ  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสมิ 
  นายธนากร แสงชัย   พนักงานธุรการ องค์การบริหารสว่นตำบลช่องเม็ก 

   

ผู้ไม่มาประชุม   

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง 

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ 

 

เร่ิมประชุมเวลา  9.45 น. 
 

 

  หลังเริม่ประชุม  ประธานท่ีประชุมไดด้ำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี ้
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องเพื่อทราบ  
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   1.1 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลยั) 
  รศ.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์  ประธานท่ีประชุม  ช้ีแจ้งที่มาของการเชิญประชุมและแนะนำแนวทางการดำเนินโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)  โดยสรุปดังนี้ 
  ที่มาของโครงการ 

   โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)  เป็นโครงการตาม
นโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถาการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่ง
ดำเนินงานต่อเนื่องจากการจ้างงานประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับอนุมัติให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการ รวม 3,000 ตำบลทั่ว
ประเทศ  
      กิจกรรมการดำเนินโครงการ 

   กิจกรรมการดำเนินโครงการแบ่งเป็น 2 กิจกรรมหลัก คือ  
    1) การจ้างงานประชาชน บัณฑิตจบใหม่และนักศึกษา จำนวน 20 คน/ตำบล เพื ่อปฏิบัติงานตามภารกิจที่
มหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายจากกระทรวง อว.    
   2) กิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนท่ีตำบลนั้น ๆ ประกอบด้วย 4 กิจกรรมย่อยได้แก่ การพัฒนาสัมมาชีพ
ใหม่หรือยกระดับผู้ประกอบการโอทอป  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  การนำความรู้ของมหาวิทยาลัยไปถ่ายทอดแก่ชุมชนและการ
ดำเนินการเศรษฐกิจหมุนเวียน  
  ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี (12 เดือน) โดยไม่อิงตามรอบปีงบประมาณ 

 

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับผิดชอบดำเนินโครงการ 15 ตำบล ในพ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานี  
ตำบล อำเภอ กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง 

เมืองศรีไค วารินขำราบ การพัฒนาสัมมาชีพด้านการเกษตร การดำเนินการเศรษฐกิจหมุนเวียน  
ธาตุ วารินขำราบ การพัฒนาสัมมาชีพด้านการเกษตร การดำเนินการเศรษฐกิจหมุนเวียน  
คำขวาง วารินขำราบ การพัฒนาสัมมาชีพด้านการเกษตร การดำเนินการเศรษฐกิจหมุนเวียน  

โพธิ์ใหญ่ วารินขำราบ การพัฒนาสัมมาชีพด้านการเกษตร การดำเนินการเศรษฐกิจหมุนเวียน  
สระสมิง วารินขำราบ การพัฒนาสัมมาชีพด้านการเกษตร การดำเนินการเศรษฐกิจหมุนเวียน  
คูเมือง วารินขำราบ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ยกระดับผู้ประกอบการโอทอป  

เขมราฐ เขมราฐ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ยกระดับผู้ประกอบการโอทอป  
เจียด เขมราฐ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ยกระดับผู้ประกอบการโอทอป  

ขามป้อม เขมราฐ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ยกระดับผู้ประกอบการโอทอป  
หนองผือ เขมราฐ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ยกระดับผู้ประกอบการโอทอป  
หนองสิม เขมราฐ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ยกระดับผู้ประกอบการโอทอป  
หนองนกทา เขมราฐ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ยกระดับผู้ประกอบการโอทอป  

นาแวง เขมราฐ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ยกระดับผู้ประกอบการโอทอป  
แก้งเหนือ เขมราฐ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ยกระดับผู้ประกอบการโอทอป  

ช่องเม็ก สิรินธร การพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับ
ผู้ประกอบการโอทอป 

การนำความร ู ้ของมหาว ิทยาล ัยไป
ถ่ายทอด 

 

 แผนการดำเนินงาน 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้เกี่ยวข้อง 

กำหนดแผนการดำเนินงาน พ.ย. 63 มอบ. 

รับสมคัรผูจ้้างงาน พ.ย. - ธ.ค. 63 มอบ. 
สอบคัดเลือกผู้จา้งงาน ธ.ค. 63 มอบ. และ นายก อปท. 
พัฒนาทักษะผู้จ้างงาน ธ.ค. 63  เม.ย. 64 ส.ค. 64 มอบ. 
เก็บรวบรวมข้อมูลชุมชน ธ.ค. 63 เป็นต้นไป ผู้จ้างงาน มอบ. และอปท. 
วิเคราะหศ์ักยภาพชุมชน ก.พ. 64 เป็นต้นไป ผู้จ้างงาน มอบ. และอปท. 

ดำเนินกิจกรรมใยกระดับเศรษฐกจิและสังคม ก.พ. - พ.ย. 64 ผู้จ้างงาน มอบ. และอปท. 
ติดตามและสรปุผลการดำเนินงาน ส.ค. 64  ธ.ค. 64 ผู้จ้างงาน มอบ. และอปท. 

ประเมินผลการดำเนินงาน ส.ค. 64  ธ.ค. 64 มอบ. และอปท. 
   

 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารนำเสนอการประชุม 

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อรับรองรายงานการประชุม 

  ไม่ม ี

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

  ไม่ม ี

 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา  

   4.1 บทบาทความร่วมมือในการดำเนินโครงการขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

  ประธาน  เสนอผู้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะถึงบทบาทความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในพื้นที่ท่ีมหาวิทยาลัยจะไปดำเนนิการโดยเบื้องต้น มหาวิทยาลัยได้เสนอกรอบความร่วมมือในการดำเนินงานของทั้งสองฝ่าย ดังน้ี  
 

บทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประสานการดำเนินโครงการจ้างงานตามโครงการเงินกู้ทุกภาค
ส่วนในพ้ืนท่ี  

ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินโครงการ 

คัดสรรบุคคลเพื่อจ้างงานตามภารกิจของโครงการ     ร่วมมอบหมายการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้จ้างงาน      

พัฒนาทักษะผู้ไดร้ับการจ้างงานเพื่อให้สามารถออกไป
ปฏิบัติงานได้อย่างมีคณุภาพ 

ร่วมกำหนดแผนการปฏิบัติงานและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายใน
พื้นที ่

กำหนดแผนกิจกรรมในการดำเนินงานร่วมกับ อปท.  ร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อส่งเสรมิการดำเนินโครงการให้
บรรลเุป้าหมาย 

สนับสนุนทรัพยากรเพื่อส่งเสริมการดำเนินโครงการให้บรรลุ
เป้าหมาย 

ร่วมติดตามให้คำแนะนำ ประเมินผลการดำเนินโครงการ 

ร่วมติดตามให้คำแนะนำ ประเมินผลการดำเนินโครงการ  

  
   ที่ประชุมอภิปรายและให้ขอเสนอแนะ ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  
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  การบริหารจัดการโครงการ 

• ควรมีคณะกรรมการอำนวยการ โดยมีนายกเทศมนตรีหรือนากยกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่งร่วมเป็น
คณะกรรมการ  

• คณะกรรมการระดับตำบล จำนวน 7-8 คน ทำหน้าที่ประสานการดำเนินงานในพ้ืนท่ี อาจประกอบด้วย นายก 
อปท.  ปลัด  กำนัน ผู้อำนวยการ รพสต.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการำดเนินโครงการ เช่น นักพัฒนาชุมชน 
นักวิชาการเกษตร นักพัฒนาการท่องเที่ยว 

• ควรแบ่งคณะทำงานชุดต่าง ๆ ตามภารกิจและเน้นใหม้ีส่วนร่วมในการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ 

การจ้างงาน/การปฏิบัติงานของผูจ้้างงาน 

• การกำหนดคณุสมบัติของผู้จา้งงงานและเงื่อนไขการจ้าง  ต้องมีความชัดเจน 

• การจัดทำแนวทางการมอบหมาย การควบคุมการปฏิบตัิงานของผู้จา้งงานเพื่อให้เกิดความคุ้มคา่และ
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 

• การกำหนดสถานท่ีในการทำงาน แนวปฏิบัติในการมาปฏิบัติงานของผู้จ้างงานให้มีความชัดเจน  
• ควรมีผู้แทนจากองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในการคัดเลือกผู้จา้งงานภาคประชาชนเพื่อให้ได้คนในพ้ืนท่ีที่มี

ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม 

• ผู้แทนจากอำเภอเขมราฐ ให้ความเห็นว่า การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในอำเภอเขมราฐ ควรเชื่อมโยงไปยัง
อำเภอนาตาลด้วย เนื่องจากเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์และเกีย่วข้องกับอำเภอเขมราฐโดยตรง   

• กิจกรรมอื่น ๆ ที่สามารถดำเนินการในพื้นที่ เช่น การส่ง เสริมด้านการเกษตร ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็น
รายได้เสริมของชุมชน ซึ่งกิจกรรมด้านการเกษตรนั้น สามารถขยายขอบเขตการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความ
เชื่อมโยงเรื่องการบริหารจัดการน้ำพ้ืนท่ี ซึ่งมีน้ำโขงไหลผ่าน แต่ชุมนสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ไม่มากนัก 

• ในอนาคต ควรพัฒนาพื้นที่เขตอำเภอเขมราฐ นาตาล โพธิ์ไทร ไปสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวทางการ
พัฒนาของรัฐ ที่มีการวางแผนก่อสร้างสานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 6 สามารถย่นระยะทางในการที่จะออกจาก
ประเทศไทย ในด้านการค้าขาย ด้านเศรษฐกิจผ่านประเทศลาวไปที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ระยะทาง
เพียง 137 กม. เท่านั้น และจะสามารถขึ้นไปทางจีนได้ด้วย และจะได้ประโยชนทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคมวัฒนธรรม และด้านความมั่นคง 

 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันในการดำเนินงานต่อไป ดังนี ้
1. คุณสมบัตผิู้จ้างงาน ภาคประชาชน ควรมีคุณสมบตัิเบื้องต้น ดังน้ี 

1) ไม่จำกดัวุฒิ 
2) อายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ป ี

3) มีภูมลิำเนาในพ้ืนท่ีที่ปฏิบัติงานหรอืในพ้ืนท่ีใกล้เคียง 

4) มีความสามารถตรงตามภาระการจ้างงาน 

2. การคัดเลือกผู้จา้งงานภาคประชาชน ให้แต่งตั้งนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเป็นคณะกรรมการ
คัดเลือกด้วย 

3. ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ ระดับคณะกรรมการอำนวยการ โดยมีนายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ร่วมโครงการ ร่วมเปน็คณะกรรมการ 

4. ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระดับตำบล เพื่อบรหิารจดัการการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีตำบล
ประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน  ผู้อำนวยการ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เจ้าหน้าที่ท่ีรับผดิชอบในภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง จำนวน 2 คน และผู้แทนจาก
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี จำนวน 2 คน 

5. ให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่งรายงานการประชุมแจ้งไปยังนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกตำบล เพื่อ
ร ับทราบผลการประชุมและขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น แจ้งรายชื ่อผู ้เก ี ่ยวข้องเพื ่อร่วมเป็น
คณะกรรมการตามข้อ 2-4 ให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการต่อไป 

 
 

ปิดประชุมเวลา 11.30 น. 
 
 

              -นายสุภวัฒน์ โสวรรณี-     ผู้จดบันทึกการประชุม 

      หัวหน้าสำนักงานส่งเสรมิบริหารงานวิจัยฯ 

       
 

  -รศ.ชวลิต ถ่ินวงศ์พิทักษ์-    ผู้ตรวจรายงานการ
ประชุม 

      รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ 
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