
 
 
 
 

ที่ อว ๐๒๓๖/ว๓๒ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
 วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
 ๓๒๘ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี 
 กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

 

           ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง การดำเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) 
 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 

อางถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/๓๑๖๔๑ ลงวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓  
 

สิ่งท่ีสงมาดวย รายละเอียดตำบลที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ  
 

  ตามหนังสือที่อางถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจงวาคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่  
๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ไดอนุม ัต ิใหสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ว ิจ ัยและนวัตกรรม  
ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) โดยมีวัตถุประสงค
เพื ่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานที ่เกี ่ยวของ 
รวมทำหนาที่เปน System Integrator ในการจางงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม และนักศึกษาใหมีงานทำ  
และรวมดำเนินกิจกรรมเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจชุมชนและใหเกิดการพัฒนาทักษะ ในการเสริมสรางอาชีพใหมในพื้นที่
ตำบลที่รับผิดชอบ ความละเอียดแจงแลว นั้น 
   

  ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ขอเรียนวา 
คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีรวมดำเนินโครงการดังกลาว โดยมีกิจกรรมการจางงานสำหรับ
ประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม และนักศึกษา และคาใชจายสำหรับการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรม
ที่จะเขาไปดำเนินการในพื้นที่ จำนวน ๔๐ ตำบล งบประมาณรวม ๑๓๙,๓๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งรอยสามสิบเกาลาน
สามแสนสองหมื่นบาทถวน) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 
   

  ทั้งน้ี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม อยูระหวางการรอรับ
การจัดสรรงบประมาณในโครงการดังกลาวจากสำนักงบประมาณ เมื่อสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม ไดรับจัดสรรงบประมาณแลวจะจัดทำบันทึกขอตกลงและโอนเงินใหมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
โดยดวนตอไป  

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเตรียมความพรอมในการดำเนินโครงการดังกลาวตอไป 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

       (ศาสตราจารยศุภชัย ปทุมนากุล) 
รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

    ปฏิบัติราชการแทน 
  ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

 
 
สำนักงานบริหารโครงการตามนโยบาย   
โทร.  ๐ ๒๖๑๐ ๕๒๙๙ โทรสาร  ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๔๐

ด่วนที่สุด



มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
1 จ ำนวนต ำบลท่ีรับผิดชอบ 40 ต ำบล

2 จ ำนวนต ำบลท่ีรับผิดชอบในแต่ละจังหวัด
จังหวัด จ านวนต าบล

กรุงเทพมหำนคร 16
สมุทรปรำกำร 24

3 จังหวัด รายช่ือต าบลท่ีรับผิดชอบ เขต / อ าเภอ เครือข่าย ภูมิภาคอย่างเป็นทางการ
กรุงเทพมหำนคร คลองต้นไทร คลองสำน ภำคกลำงตอนล่ำง ภำคกลำง
กรุงเทพมหำนคร คลองสำน คลองสำน ภำคกลำงตอนล่ำง ภำคกลำง
กรุงเทพมหำนคร สมเด็จเจ้ำพระยำ คลองสำน ภำคกลำงตอนล่ำง ภำคกลำง
กรุงเทพมหำนคร ดำวคะนอง ธนบุรี ภำคกลำงตอนล่ำง ภำคกลำง
กรุงเทพมหำนคร ตลำดพลู ธนบุรี ภำคกลำงตอนล่ำง ภำคกลำง
กรุงเทพมหำนคร บุคคโล ธนบุรี ภำคกลำงตอนล่ำง ภำคกลำง
กรุงเทพมหำนคร วัดกัลยำณ์ ธนบุรี ภำคกลำงตอนล่ำง ภำคกลำง
กรุงเทพมหำนคร บำงขุนนนท์ บำงกอกน้อย ภำคกลำงตอนล่ำง ภำคกลำง
กรุงเทพมหำนคร บำงขุนศรี บำงกอกน้อย ภำคกลำงตอนล่ำง ภำคกลำง
กรุงเทพมหำนคร บ้ำนช่ำงหล่อ บำงกอกน้อย ภำคกลำงตอนล่ำง ภำคกลำง
กรุงเทพมหำนคร ศิริรำช บำงกอกน้อย ภำคกลำงตอนล่ำง ภำคกลำง
กรุงเทพมหำนคร อรุณอมรินทร์ บำงกอกน้อย ภำคกลำงตอนล่ำง ภำคกลำง
กรุงเทพมหำนคร คลองขวำง ภำษีเจริญ ภำคกลำงตอนล่ำง ภำคกลำง
กรุงเทพมหำนคร คูหำสวรรค์ ภำษีเจริญ ภำคกลำงตอนล่ำง ภำคกลำง
กรุงเทพมหำนคร บำงจำก ภำษีเจริญ ภำคกลำงตอนล่ำง ภำคกลำง
กรุงเทพมหำนคร บำงด้วน ภำษีเจริญ ภำคกลำงตอนล่ำง ภำคกลำง
สมุทรปรำกำร คลองด่ำน บำงบ่อ ภำคกลำงตอนล่ำง ภำคกลำง
สมุทรปรำกำร คลองนิยมยำตรำ บำงบ่อ ภำคกลำงตอนล่ำง ภำคกลำง
สมุทรปรำกำร คลองสวน บำงบ่อ ภำคกลำงตอนล่ำง ภำคกลำง
สมุทรปรำกำร บำงบ่อ บำงบ่อ ภำคกลำงตอนล่ำง ภำคกลำง
สมุทรปรำกำร บำงพลีน้อย บำงบ่อ ภำคกลำงตอนล่ำง ภำคกลำง
สมุทรปรำกำร เปร็ง บำงบ่อ ภำคกลำงตอนล่ำง ภำคกลำง
สมุทรปรำกำร บำงแก้ว บำงพลี ภำคกลำงตอนล่ำง ภำคกลำง
สมุทรปรำกำร บำงโฉลง บำงพลี ภำคกลำงตอนล่ำง ภำคกลำง
สมุทรปรำกำร บำงปลำ บำงพลี ภำคกลำงตอนล่ำง ภำคกลำง



3 จังหวัด รายช่ือต าบลท่ีรับผิดชอบ เขต / อ าเภอ เครือข่าย ภูมิภาคอย่างเป็นทางการ
สมุทรปรำกำร บำงพลีใหญ่ บำงพลี ภำคกลำงตอนล่ำง ภำคกลำง
สมุทรปรำกำร ศีรษะจรเข้น้อย บำงเสำธง ภำคกลำงตอนล่ำง ภำคกลำง
สมุทรปรำกำร ศีรษะจรเข้ใหญ่ บำงเสำธง ภำคกลำงตอนล่ำง ภำคกลำง
สมุทรปรำกำร ตลำด พระประแดง ภำคกลำงตอนล่ำง ภำคกลำง
สมุทรปรำกำร ทรงคนอง พระประแดง ภำคกลำงตอนล่ำง ภำคกลำง
สมุทรปรำกำร บำงกระสอบ พระประแดง ภำคกลำงตอนล่ำง ภำคกลำง
สมุทรปรำกำร บำงกอบัว พระประแดง ภำคกลำงตอนล่ำง ภำคกลำง
สมุทรปรำกำร บำงครุ พระประแดง ภำคกลำงตอนล่ำง ภำคกลำง
สมุทรปรำกำร บำงจำก พระประแดง ภำคกลำงตอนล่ำง ภำคกลำง
สมุทรปรำกำร บำงน้ ำผ้ึง พระประแดง ภำคกลำงตอนล่ำง ภำคกลำง
สมุทรปรำกำร บำงหัวเสือ พระประแดง ภำคกลำงตอนล่ำง ภำคกลำง
สมุทรปรำกำร นำเกลือ พระสมุทรเจดีย์ ภำคกลำงตอนล่ำง ภำคกลำง
สมุทรปรำกำร บ้ำนคลองสวน พระสมุทรเจดีย์ ภำคกลำงตอนล่ำง ภำคกลำง
สมุทรปรำกำร ปำกคลองบำงปลำกด พระสมุทรเจดีย์ ภำคกลำงตอนล่ำง ภำคกลำง
สมุทรปรำกำร แหลมฟ้ำผ่ำ พระสมุทรเจดีย์ ภำคกลำงตอนล่ำง ภำคกลำง



4 รายละเอียดงบประมาณ
ประเภทรายการ จ านวนต าบล งบประมาณต่อต าบล รวม

จ้างงาน 40                    2,640,000                    105,600,000  
ด าเนินกิจกรรม 40                    800,000                       32,000,000   
บริหารจัดการ 40                    43,000                        1,720,000     
รวมงบประมาณท้ังส้ิน 139,320,000  


