
หนา 1

แนวทางการปฏิบัติงานผูปฏิบัติงานประจําตําบล
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ

๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตําบล
(มหาวิทยาลัยสูตําบล สรางรากแกวใหประเทศ)

๑. หลักการดําเนินโครงการ
สถานการณการแพรระบาดของโรค C0VID-19 ดังกลาว สงผลกระทบใหระบบเศรษฐกิจหดตัว

อยางรุนแรง ประกอบกับมาตรการในการปองกันการแพรระบาดของโรคฯ ทําใหสถานประกอบการจํานวน
มาก ปดกิจการชั่วคราว แรงงาน ลูกจาง และผูประกอบอาชีพอิสระอยูในภาวะวางงาน ถือเปนภัยพิบัติ
สาธารณะท่ีสงผลกระทบอยางรุนแรงตอชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชนและสงผลกระทบตอรายได
คุณภาพชีวิตของ ประชาชนเปนอยางมาก ซึ่งกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ไดจัดทําการเก็บขอมูลผาน
“ระบบรายงาน ขอมูลผูเดินทาง เขาหมูบาน/ชุมชน เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) (Thai QM)” มีขอมูลผูเดินทางเขาสูหมูบาน/ชุมชนกวา ๑,๑๙๗,๖๒๕ คน และมีผูไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณ การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จํานวน ๖.๔
ลานคน (ขอมูลอางอิง ณ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓)

คณะรัฐมนตรี ได มีมติ ในคราวประชุม เ ม่ือวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบใหกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และ นวัตกรรม ดําเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการครอบคลุมพ้ืนท่ี ๓,๐๐๐ ตําบลท่ัวประเทศ โดยมี
มหาวิทยาลัย ในพ้ืนท่ีเปนหนวยบูรณาการโครงการ (System Integrator) และจางนักศึกษา บัณฑิตจบใหม
และประชาชนท่ัวไป จํานวนท้ังสิ้น ๖๐๐๐๐ อัตรา รวมพัฒนาพ้ืนท่ี ฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม ท่ีมีความ
ครอบคลุมในประเด็นตาง ๆ ตามปญหาและความตองการของชุมชน รวมท้ังเปนการสรางประสบการณและ
ความเชี่ยวชาญ ทักษะดานตาง ๆ อันนําไปตอยอดและใชประโยชนในการปฏิบัติงานใหแกผูเขารวมโครงการ
เพ่ือเปนรากฐานในการพัฒนา และตอยอดสูการประกอบอาชีพตอไป

๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการโดยมหาวิทยาลัยเปน System

Integrator
๒.๒ เพ่ือใหเกิดการจางงานประชาชนท่ัวไป บัณฑิตจบใหม และนักศึกษาใหมีงานทําและฟนฟู

เศรษฐกิจชุมชน
๒.๓ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาตามปญหาและความตองการของชุมชน
๒.๔ เพ่ือจัดทําขอมูลขนาดใหญของชุมชน (Community Big Data)
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๓. ลักษณะการปฏิบัติงาน
ผูปฏิบัติงานจะตองปฏิบัติหนาท่ีตามภาระงานท่ีไดรับมอบหมายในพ้ืนท่ีท่ีไดรับการคัดเลือกใหเขา

ปฏิบัติงาน ท้ังนี้ หากอาจารยผูรับผิดชอบตําบลกําหนดใหรายงานผลการปฏิบัติงานหรือมีการวางแผนรวมกัน
ในการพัฒนาพ้ืนท่ี ตามเงื่อนไขมหาวิทยาลัย แตท้ังนี้ข้ึนอยูกับรูปแบบการติดตอประสานงานท่ีตกลงรวมกัน
ระหวางอาจารยผูรับผิดชอบตําบล

๓.๑ ปฏิบัติงานดานการสํารวจศักยภาพตําบล ๑๖ เปาหมาย
วางแผนและลงพ้ืนท่ีสํารวจ จัดเก็บขอมูลศักยภาพตําบล ๑๖ เปาหมาย (ตามเอกสาร

แนบ ๑) เพ่ือรวบรวมเปนขอมูลขนาดใหญของชุมชน (Community Big Data) ใหเปนกลไกของระบบขอมูลท่ี
สนับสนุนการดําเนินงานตามลักษณะแผนเดียว (One Plan)

๓.๒ ปฏิบัติงานดานการวิเคราะหขอมูล (Data Analytics)
วิเคราะหขอมูลโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย ขอมูลจาก

ระบบบริหารจัดการขอมูลการพัฒนาคนแบบชี้เปา (TPMAP: Thai People Map and Analytics Platform)
ขอมูลการใชประโยชนพ้ืนท่ี (Land Use) และขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ จัดทําเปน Tambon Profile เพ่ือ
สนับสนุนการจัดทําแผนดําเนินการเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ใหสอดคลองศักยภาพและความตองการ
ของตําบล

๓.๓ ปฏิบัติงานดานการพัฒนาตําบล
ปฏิบัติงานรวมกับผูรับผิดชอบประจําตําบลในการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม

(การยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ) และหรือการสรางและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับ
การทองเท่ียว) และหรือการนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ) และหรือ
การสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพ่ิมรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน)

๓.๔ ผูปฏิบัติงานตองเขารับการพัฒนาทักษะ
ผานระบบ e-Learning (อบรมดวยตนเอง) ตามท่ีโครงการฯ กําหนด ๔ ดาน

๑) ดานการเงิน Financial Literacy
๒) ดานดิจิทัล Digital Literacy
๓) ดานสังคม Social Literacy
๔) ดานภาษาอังกฤษ Language Literacy

๓.๕ ปฏิบัติงานดานการประสานงาน
ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด และชี้แจงรายละเอียดเก่ียวขอมูล ขอเท็จจริง แก บุคคลหรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของเพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย
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๓.๖ การลงช่ือปฏิบัติงาน
ผู ปฏิ บั ติ ง านจะต องลงชื่ อ เ วล าปฏิ บั ติ ง าน ผ านระบบออนไลน ท่ี เ ว็ บ ไซต  ห รื อ

http://otou.bru.ac.th/ ทุกวันจะตองลงชื่อเวลามาและลงชื่อเวลากลับ ตามวันเวลาราชการ แตหากตําบลใด
มีเนื้องานท่ีตองลงปฏิบัติในวันเสาร-อาทิตย ก็ตองปฏิบัติงานตามท่ีอาจารยผูรับผิดชอบตําบลกําหนด หากมี
ความจําเปนตองลาปวย หรือลากิจ จะตองบันทึกขออนุญาตลาผานอาจารยผูรับผิดชอบตําบลแลวสงให
ประธานโครงการฯ (รองศาสตราจารย ดร.ศิราณี จุโฑปะมา) รับทราบและอนุญาต หากผูปฏิบัติงานไมลงเวลา
ปฏิบัติงานหรือขาดงานโดยไมไดรับอนุญาตจะถูกหักคาตอบแทนในวันท่ีขาดงาน ตามเอกสารขอตกลงจาง

๓.๗ การเผยแพรผลงาน
1. ผูปฏิบัติงานจะตองเขียนบทความเรื่องเลาท่ีเก่ียวของกับงานเปนบทความอยางนอยเดือน

ละ 1 เรื่อง/คน หรืออาจารยผูรับผิดชอบตําบลอาจเปนผูกําหนดเรื่องท่ีจะเขียนก็ได
2. ผูปฏิบัติงานจะตองจัดทําวิดีโอท่ีรวบรวมสรุปผลงานตําบลอยางนอย 1 เรื่อง/เดือน โดย

แอดมินตัวแทนกลุมผูปฏิบัติงาน เปนผูรวบรวมวิดีโอจากสมาชิก ท่ีผานการเรียบเรียงตัดตอใหมีความนาสนใจ
โดยวีดีโอตองมีรายละเอียดชื่อเรื่อง โครงการ ชื่อมหาวิทยาลัย และ www.bru.ac.th กอนการเผยแพรทาง
YouTube ในชองท่ีทางมหาวิทยาลัยกําหนด

3. อาจารยผูรับผิดชอบตําบล ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของเนื้อหาในบทความและ
วิดีโอใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับงานท่ีไดรับมอบหมาย และไมคัดลอกมาจากแหลงขอมูลท่ีอ่ืน

4. ผูปฏิบัติงานเผยแพรบทความ วีดีโอ ท่ีผานการตรวจสอบจากอาจารยผูรับผิดชอบตําบล
แลวสงผานทาง http://u2t.bru.ac.th

๓.๘ ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย

๔. สถานท่ีปฏิบัติงาน
ณ พ้ืนท่ีตําบล อําเภอ รวมท้ังพ้ืนท่ีอ่ืน ตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย

๕. การรายงานผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานประจําตําบล
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน (รายบุคคล) ทุกวันท่ี ๒๐ ของทุกเดือน (ตามเอกสารแนบ ๒)

ณ กองการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย หรือตามท่ีกําหนดผานระบบออนไลนทางเว็บไซต
http://u2t.bru.ac.th โดยใหอาจารยผูรับผิดชอบตําบลเปนผูประเมินผลงาน พรอมลงนาม และนําสงรายงาน
ใหมหาวิทยาลัยผานทางทาน รองศาสตราจารย ดร.ศิราณี จุโฑปะมา   เพ่ือใหสามารถทําเรื่องเบิกเงินเดือนได
ทันเวลา
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การสํารวจศักยภาพตําบล ๑๖ เปาหมาย
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตําบล

(มหาวิทยาลัยสูตําบล สรางรากแกวใหประเทศ)

เปาหมาย รายละเอียดการสํารวจ วิธีการสํารวจ
๑. องคกรชุมชน ตําบล มสีมรรถนะใน
การจัดการสูง

-คนหาองคกรชุมชนระดับหมูบาน
(ผูนําชุมชน/ผูนําทางความคิด) ท่ีมีผลงาน
เดน เปนตนแบบองคกรท่ีดีในตําบล มีการ
สรางเครือขายรวมมือกัน

๑. สัมภาษณผูนํา เก็บขอมลูและพิกัด
GPS
๒. กรอกขอมูลในแบบประเมิน
เปาหมายท่ี ๑ (ดังแนบ)

๒. การจดัสรรทรัพยากรอยางเปนธรรม -คนหาทรัพยากรทองถ่ิน พ้ืนท่ีปาชุมชน
แหลงธรรมชาติท่ีนาสนใจทรัพยากร
วัฒนธรรม เชน ความเช่ือ ประเพณี
ทรัพยากรทองเท่ียว  โดยพิจารณาวาใครมี
บทบาทการจัดการทรัพยากรทองถ่ิน การนํา
ทรัพยากรไปใชประโยชน การจัดสรร
ท่ีดินทํากิน เปนตน

๑. เก็บขอมูลและพิกัด GPS
๒. กรอกขอมูลในแบบประเมิน
เปาหมายท่ี ๒ (ดังแนบ)

๓. ความสามารถวิเคราะห รายรับ -
รายจาย

- คนหาองคกรการเงินชุมชน กองทุนหมูบาน
จํานวนเงินของแตละกองทุน มีวิธีการ
ดําเนินการดานการเงินอยางไร

๑. เก็บขอมูล สัมภาษณการบริหาร
จัดการ และพิกัด GPS
๒. กรอกขอมูลในแบบประเมิน
เปาหมายท่ี ๓ (ดังแนบ)

๔. สัมมาชีพเต็มพ้ืนท่ี - คนหาบุคคลสัมมาชีพ ผูประกอบสัมมาชีพ
พิจารณาผูประกอบอาชีพท่ีไมเบียดเบียน
ตนเอง ผูอ่ืนและ สิ่งแวดลอม คํานึงถึงความ
เปนธรรมทางสังคมรวมถึงประโยชนของ
ผูบริโภคเปนหลัก เชน ปราชญชาวบาน
วิทยากรสัมมาชีพ เปนตน

๑. คนหาขอมลูจาก TPMAP และ
แหลงขอมูลท่ีเก่ียวของในชุมชน
๒. กรอกขอมูลในแบบประเมิน
เปาหมายท่ี ๔ (ดังแนบ)

๕. เกษตรทฤษฏีใหม - คนหาจํานวนครัวเรือนท่ีทําเกษตร ตาม
แนวทางเกษตรเกษตรทฤษฏีใหม ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ผลติเพ่ือบริโภค
เหลือเพ่ือจําหนาย) องคกรชุมชนมกีาร
บริหารจดัการเศรษฐกิจพอเพียงอยางไร

๑. เก็บขอมูลและพิกัด GPS
๒. กรอกขอมูลในแบบประเมิน
เปาหมายท่ี ๕ (ดังแนบ)

๖. แหลงนํ้าประจําครอบครัว - สํารวจแหลงนํ้าบริโภค (ประปาชุมชน)
- สํารวจแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร
(วิเคราะหการใชนํ้าในชุมชน ปญหาและ
อุปสรรค แนวทางแกปญหา)

๑. เก็บขอมูล ถายภาพและพิกัด GPS
๒. กรอกขอมูลในแบบประเมิน
เปาหมายท่ี ๖ (ดังแนบ)

๗. การบริหารจดัการวิสาหกิจ และ
ผลิตภณัฑสินคา และ บริการชุมชน

- สํารวจจํานวนกลุม OTOP และ วิสาหกิจ
ชุมชน และกลุมท่ีมคีวามเขมแข็งในการ
บริหารจดัการ
- อุตสาหกรรมครัวเรือน/ชุมชน
- รานคาและการสงออก
- สถานท่ีทองเท่ียว ท่ีพักโฮมสเตย

๑. เก็บขอมูล ถายภาพและพิกัด GPS
๒. กรอกขอมูลในแบบประเมิน
เปาหมายท่ี ๗ (ดังแนบ)

เอกสารแนบ ๑
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เปาหมาย รายละเอียดการสํารวจ วิธีการสํารวจ
๘. การฝกทักษะอาชีพ -สํารวจจํานวนกิจกรรมการฝกทักษะอาชีพ

ของตําบลท่ีผานมา อาชีพท่ีสําคัญของตําบล
การใหความรูเรื่องอาชีพใหม การสงเสริม
การใชเทคโนโลยี การสงเสริมการขาย เปน
ตน และปน้ีกําลังดําเนินการใหความรู
อะไรบาง การเขาถึงการอบรมเปนอยางไร

๑.เก็บขอมลูจํานวนกิจกรรมท่ีผานมา
๒.กรอกขอมลูในแบบประเมิน
เปาหมายท่ี ๘ (ดังแนบ)

๙. การจดัการโครงสรางพ้ืนฐานทาง
กายภาพ สิ่งแวดลอม และพลังงาน

- สํารวจโครงสรางพ้ืนฐาน จากหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เชน ถนน ประปา ไฟฟา
สุขาภิบาล แหลงพลังงาน โดยใหวิเคราะห
สภาพ การจดัการ และแนวทางการพัฒนา
หรือการเขาถึงโครงสรางพ้ืนฐานของชุมชน

๑. สัมภาษณหาขอมูลจากผูเก่ียวของ
ของตําบล
๒. กรอกขอมูลในแบบประเมิน
เปาหมายท่ี ๙ (ดังแนบ)

๑๐. ตําบลปลอดภยั - สํารวจสถานีตํารวจ ตํารวจบาน
- สํารวจจํานวนคดีความและอุบัตเิหตุ
- สํารวจจํานวนอาสาสมัครกูภัย (อพปร.)
- การระบบการเฝาระวังความปลอดภัย
ยาเสพตดิ โรคระบาด

๑. เก็บขอมูล ถายภาพและพิกัด GPS
๒. กรอกขอมูลในแบบประเมิน
เปาหมายท่ี ๑๐ (ดังแนบ)

๑๑. พัฒนาคณุภาพกลุมเปราะบาง
อยางท่ัวถึง

- สํารวจขอมูลกลุมเปราะบางในตาํบล จาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน ผูสูงอายุ
คนพิการ ผูปวย คนตดิยาในชุมชน และ
องคกรในชุมชนมีวิธีการดําเนินการอยางไร
(วิเคราะหสถานการณ คณุภาพชีวิต การเงิน
การพึงพาตนเอง การชวยเหลือจากพ้ืนท่ีและ
ภาครัฐ)

๑. สัมภาษณหาขอมูลจากผูเก่ียวของ
ของตําบล
๒. กรอกขอมูลในแบบประเมิน
เปาหมายท่ี ๑๑ (ดังแนบ)

๑๒. ระบบสุขภาพตําบล - สํารวจขอมูลระบบสุขภาพตําบลจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของ สุขภาพทางกาย
สุขภาพทางใจ  รพ.สต. (โดยวิเคราะหการ
เขาถึงการรักษาพยาบาล การพัฒนาระบบ
สุขภาพ กาย จิต ปญญา สังคมในภาพรวม)

๑. สัมภาษณหาขอมูลจากผูเก่ียวของ
ของตําบล
กรอกขอมูลในแบบประเมินเปาหมาย
ท่ี ๑๒ (ดังแนบ)

๑๓. ศูนยเรยีนรูตําบล - สํารวจจํานวนหองสมุด พิพิธภัณฑ /
โบราณสถาน ศูนยเรียนรู /ศูนยฝกอาชีพ
ศูนยกีฬา ศูนยการเรียนรูพิเศษ
(วิเคราะหสถานการณการเขาถึงศนูยเรียนรู
ตําบลเปนอยางไร ปญหา  อุปสรรค และ
แนวทางแกปญหา เปนตน)

๑. เก็บขอมูล ถายภาพและพิกัด GPS
๒. กรอกขอมูลในแบบประเมิน
เปาหมายท่ี ๑๓ (ดังแนบ)

๑๔. ระบบความยุติธรรมชุมชน - รูปแบบการไกลเกลี่ยคดคีวามในชุมชน
เชน กรรมการยุตธิรรมตําบล ศูนยไกลเกลี่ย
ความรูเรื่องกฎหมาย โดยการวิเคราะห
กระบวนการใหความรู การเขาถึง
กระบวนการยตุิธรรม การชวยเหลอื
เปนตน

๑. สัมภาษณผูนําชุมชน และเก็บ
ขอมูล
๒. กรอกขอมูลในแบบประเมิน
เปาหมายท่ี ๑๔ (ดังแนบ)
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เปาหมาย รายละเอียดการสํารวจ วิธีการสํารวจ
๑๕. ระบบสื่อสารชุมชนและสื่อดจิิทัล - ประสิทธิภาพของระบบเสยีงตามสาย

- การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ต การใชงาน
Website, Facebook, Twitter, Line
เปนตน- สํารวจขอมูลการสื่อสารชุมชน

๑. เก็บขอมูลและ URL
๒.กรอกขอมลูในแบบประเมิน
เปาหมายท่ี ๑๕ (ดังแนบ)

๑๖. ตําบลทําความดี - สํารวจวัด และศาสนสถาน
- สํารวจกิจกรรมจติอาสาในชุมชน
- สํารวจขอมูลตําบลทําความดี จาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของ
- การเขาถึงวัด การเขารวมกิจกรรมทาง
ศาสนา

๑. เก็บขอมูล ถายภาพและพิกัด GPS
๒. กรอกขอมูลในแบบประเมิน
เปาหมายท่ี ๑๖ (ดังแนบ)
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แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานประจําตําบล (รายบุคคล)
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ

๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย
(มหาวิทยาลัยสูตําบล สรางรากแกวใหประเทศ)

สวนท่ี ๑ ขอมูลพื้นฐาน
ประจําตําบล............................................... อําเภอ.......................................... จังหวัด.........................
รายงานผลการปฏิบัติงานครั้งท่ี ......................ตั้งแตวันท่ี....................................... ถึงวันท่ี ..........................
ช่ือ-สกุล ................................................................................. ตําแหนง ......................................................
ขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบตามตําแหนงหนาท่ี/ท่ีไดรับมอบหมาย

□ ปฏิบัติงานดานการสํารวจศักยภาพตําบล ๑๖ เปาหมาย □ ปฏิบัติงานดานการวิเคราะหขอมูล
(Data Analytics)

□ ปฏิบัติงานดานการพัฒนาตําบล □ เขารับการพัฒนาทักษะ □ ปฏิบัติงานดานการ
ประสานงาน

□ ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ

ลําดับท่ี งานท่ีปฏิบัติ รายละเอียดการปฏิบัติงาน
(เชิงคุณภาพ)

จํานวนคร้ัง หมายเหตุ

๑. ปฏิบัติงานดานการ
สํารวจ ศักยภาพ
ตําบล ๑๖ เปาหมาย

๒. ปฏิบัติงานดานการ
วิเคราะหขอมูล
(Data Analytics)

๓. ปฏิบัติงานดานการ
พัฒนาตําบล

๔. เขารับการพัฒนาทักษะ

๕. ปฏิบัติงานดานการ
ประสานงาน

๖. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ

รวม คร้ัง

เอกสารแนบ ๒
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สวนท่ี ๒ ขอมูลการปฏิบัติหนาท่ี

ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ......................................................ผูปฏิบัติงาน
(......................................................)

ตําแหนง............................................
วันท่ี.......................................

ความเห็นผูควบคุมการปฏิบัติงาน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ..................................................
(......................................................)
ตําแหนง...........................................

วันท่ี.......................................

ความเห็นผูบังคับบัญชา
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ....................................................
(......................................................)

ตําแหนง............................................
วันท่ี.......................................
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สวนท่ี ๓ การรับรองผลการปฏิบัติงาน
แนวทางการรายงานผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานประจําตําบล (รายบุคคล)

๑. ปฏิบัติงานดานการสํารวจศักยภาพตําบล ๑๖ เปาหมาย
ตัวอยางเชน ลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลตามกรอบการสํารวจศักยภาพตําบล ๑๖ เปาหมาย

(อธิบายรายละเอียดการลงพ้ืนท่ี/ จํานวนครั้ง / สถานท่ีปฏิบัติงาน / ผลการดําเนินงาน) ยกตัวอยาง เชน ลง
พ้ืนท่ีเก็บขอมูลตามกรอบการสํารวจศักยภาพตําบล ๑๖ เปาหมาย จํานวน ...... ครั้ง ดังนี้

๑.๑ ลงพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูล เปาหมาย ๗ การบริหารจัดการวิสาหกิจฯ สํารวจสถานท่ี
ทองเท่ียวชุมชนใน วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ณ หมูท่ี ๒ ตําบลในเมือง ผลการปฏิบัติงานไดมีการสงขอมูล
ผานระบบ Internet ใน ฐานขอมูลศักยภาพตําบล ๑๖ เปาหมาย

๑.๒ ลงพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูล เปาหมาย ๗ การบริหารจัดการวิสาหกิจฯ สํารวจ
ผลิตภัณฑชุมชน ในวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ณ หมูท่ี ๒ ตําบลในเมือง ผลการปฏิบัติงานไดมีการสงขอมูล
ผานระบบ Internet ในฐานขอมูล ศักยภาพตําบล ๑๖ เปาหมาย ฯลฯ

๒. ปฏิบัติงานดานการวิเคราะหขอมูล (Data Analytics)
ตัวอยางเชน การบันทึกขอมูล สถานท่ีทองเท่ียวชุมชน และผลิตภัณฑชุมชน และ

วิเคราะหฐานทรัพยากรทองถ่ิน ใน หมูท่ี ๒ ตําบลในเมือง เพ่ือหาแนวทางการยกระดับการทองเท่ียว และ
สินคา OTOP รวมกับ ชุมชน สวนราชการท่ีเก่ียวของ และเชื่อมโยงขอมูลกับกิจกรรมการพัฒนาตําบล ภายใต
โครงการฯ (อธิบายรายละเอียดการการลงพ้ืนท่ี / จํานวนครั้ง / สถานท่ีปฏิบัติงาน / ผลการดําเนินงาน)

๓. ปฏิบัติงานดานการพัฒนาตําบล
ตัวอยางเชน ปฏิบัติงานรวมกับผูรับผิดชอบประจําตําบลในการพัฒนาสัมมาชีพและ

สรางอาชีพใหม (การยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอ่ืนๆ) และหรือการสรางและพัฒนา Creative Economy
(การยกระดับการทองเท่ียว) และหรือการนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดาน
ตางๆ) และหรือการสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพ่ิมรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน)
ใหแกชุมชน (อธิบายรายละเอียดการดําเนินการดานเอกสารธุรการ เชน การจัดประชุม / จํานวนครั้ง /
สถานท่ีปฏิบัติงาน / ผลการดําเนินงาน)

๔. เขารับการพัฒนาทักษะ
ตัวอยางเชน เขารับการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ แบบ e-Learning จํานวน ๒๐

ชั่วโมง ผลการสอบ ภาษาอังกฤษอยูในระดับ ดีมาก

๕. ปฏิบัติงานดานการประสานงาน
ตัวอยางเชน ประสานงานกับหนวยงานภาคในระดับพ้ืนท่ี การประสานงานท้ัง

หนวยงานภายใน-ภายนอก เชิงบูรณาการการทํางานในพ้ืนท่ี เชน ประสานงานขอความอนุเคราะหเขา
สัมภาษณกับหนวยงานภายนอกในพ้ืนท่ี (อธิบายรายละเอียดการประสานงาน / จํานวนครั้ง / สถานท่ี
ปฏิบัติงาน / ผลการดําเนินงาน)

๖. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย
(อธิบายรายละเอียดงาน / จํานวนครั้ง / สถานท่ีปฏิบัติงาน / ผลการดําเนินงาน)


