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ค าน า 

จากพันธกิจการพัฒนาการพัฒนามหาวิทยาลัยภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ในการขับเคลื่อนโครงการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ  โครงการยกระดับ 
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  โดยมี 
มหาวิทยาลัยทักษิณในพ้ืนที่เป็นหน่วยบูรณาการโครงการ (System Integrator) การจ้างงานการ ฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน การจัดท า
ข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) 

ดังนั้น คู่มือ หัวหน้าโครงการ/ที่ปรึกาษา จัดท าขึ้นเพ่ือให้ หัวหน้าโครงการ/อาจารย์ที่ปรึกษา ใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ ประกอบด้วย  จัดท า
ขึ้นเพ่ือให้หัวหน้าโครงการได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของโครงการ ประกอบด้วย แนวทางการด าเนินโครงการ ขั้นตอนการจ้างงานและการด าเนินกิจกรรม 
โครงการ)  การประเมินศักยภาพของต าบล แผนการพัฒนาศักยภาพต าบล การก ากับติดตามสถานการณ์ 
โรคติดต่อ  และการใช้ งานระบบ 1T1U และ ระบบ Project Based Management เพ่ือติดตามผล การ
ด าเนินงานรวมทั้งแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูลเอกสารแบบฟอร์ม ตลอดจนช่องทาง การติดต่อ
ประสานงานการด าเนินโครงการ 

 

  ส านักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน 

     กุมภาพันธ์ 2564 
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1. หลักการและวัตถุประสงค์โครงการ 
1.1 ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการโดยมหาวิทยาลัยเป็น System Integrator 

 1.2 การจัดท าข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) 
 1.3 ให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และ นักศึกษา ให้มีงานท าและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 
ชุมชน 
 1.4 ให้เกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชน 

2. แผนการด าเนนิงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ  
         2.1 แผนการบริหารโครงการ : การบริหารโครงการจะแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ การบริหารระดับต าบล 
(Tambon System Integrator: TSI) , การบริหารระดับมหาวิทยาลัย (University System Integrator: 
USI) , การบริหารระดับเครือข่าย (Regional System Integrator: RSI) และการบริหารระดับประเทศ 
(National System Integrator: NSI) ดังภาพ โดยแต่ละระดับจะมีการด าเนินงานเพ่ือตอบตัวชี้วัดที่แตกต่าง
กัน 

 
 

ส าหรับตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยจะมี 2 ส่วน คือ ตัวชี้วัดที่ใช้ก ากับ การ
ด า เนินงานของ TSI (Tambon System Integrator)  และ USI (University System Integrator)  ซึ่ งมี
รายละเอียดตัวชี้วัดดังนี้ 
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ตัวชี้วัดที่ใช้ก ากับการด าเนินงานของ TSI (Tambon System Integrator) 

 

ตัวชี้วัดที่ใช้ก ากับการด าเนินงานของ USI (University System Integrator)  
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ส าหรับเป้าหมายการด าเนินงานโครงการจะมี 16 เป้าหมาย ตามภาพ 

 

โดยโครงการจะมีการประเมินต าบลก่อนเริ่มด าเนินงาน เพ่ือพิจารณาในเบื้องต้นว่าต าบลดังกล่าว  มี
สภาพการด าเนินงานของต าบลสอดคล้องกับต าบลประเภทดใด ซึ่งเป้าหมายทั้ง 16 เป้าหมาย จะสามารถ 
จ าแนกต าบลได้เป็น 3 ประเภท คือ ต าบลที่อยู่รอด ต าบลมุ่งสู่ความพอเพียง และต าบลมุ่งสู่ ความยั่งยืน ดัง
ภาพ โดยหลังการด าเนินโครงการรายต าบลจะมีการประเมินผลลัพธ์การด าเนินงานตามเป้าหมาย 16 
เป้าหมาย อีกครั้ง เพ่ือดูว่าผลการด าเนินโครงการท าให้ต าบลมีการพัฒนาอยู่ในระดับใด 
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โดยความสอดคล้องของตัวชี้วัดแต่ละระดับกับเป้าหมายต าบล 16 ประการ แสดงดังภาพ 

 

 

 2.2 แผนการด าเนินงานโครงการ  

 

 สามารถดาวน์โหลดปฏิทินการด าเนินงานของแต่ละต าบลได้ตามลิงค์ 
https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?src=tsu.2tombol@gmail.com&ctz=Asia/Ban
gkok 

https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?src=tsu.2tombol@gmail.com&ctz=Asia/Bangkok
https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?src=tsu.2tombol@gmail.com&ctz=Asia/Bangkok
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3. แผนการพัฒนาศักยภาพนวัตกรชุมชน 
3.1 หลักสูตรการพัฒนาความรู้ทักษะด้านวางแผนการเงิน (Financial Literacy) และผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurship) ด าเนินการจัดท าหลักสูตรออนไลน์โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จ านวน 20 ชม. ประกอบด้วย 

3.1.1) ความรู้ด้านการเงินการลงทุน จ านวน 6 หลักสูตรๆ ละ 2 ชั่วโมง รวม 12 ชม. 
3.1.2) ความรู้ด้านผู้ประกอบการ จ านวน 8 หลักสูตรๆ ละ 1 ชั่วโมง รวม 8 ชม. 

 ภาคใต้ตอนล่างเริ่มเรียน มิถุนายน - กรกฎาคม 2564 
3.2 หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิตัลและทักษะด้านสังคม  จัดท าหลักสูตรโดยมหาวิทยาลัย

ทักษิณ ซึ่งจะด าเนินอบรมในระหว่างเดือน กันยายน ถึงพฤศจิกายน 2564  
3.3 หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ อบรมผ่านหลักสูตรออนไลน์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

TSU MOOC   
3.4 หลักสูตร Thailand Digital Government Academy : TDGA (ก าหนดให้เรียนเฉพาะต าแหน่ง

งาน Digitizing Government Data หรือ ก.พ.ร.) มีจ านวน 3 หลักสูตร ระยะเวลา 6 ชั่วโมง 15 
นาที ประกอบด้วย 

3.4.1) Digital Literacy เวลาเรียน 30 นาที 
3.4.2) ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ เวลาเรียน 2 ชั่วโมง 30 นาที 
3.4.3) การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพ่ือการท างานภาครัฐ เวลาเรียน 3ชั่วโมง 15 นาท ี
 ต้องลงทะเบียนเรียนและสอบประเมินให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 

4. แผนการพัฒนาศักยภาพต าบล 
4.1 การจัดประชุมชี้แจงในการจัดท าข้อมูลและฐานข้อมูลชุมชน และการจัดอบรมให้ความรู้เพ่ือ การ

วิเคราะห์ข้อมูล(Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ เพ่ือจัดท านโยบาย แนวทาง และ
งบประมาณสนับสนุน 221,900 บาท 
     4.1.1 กิจกรรมประชุมผู้น าชุมชน ในการท าความเข้าใจประโยชน์ วิธีการจัดท า วิธีการใช้งาน 
ฐานข้อมูลชุมชน 2 ครั้ง งบประมาณ 40,000 บาท  
 4.1.2 กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้ ผู้เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ ข้อมูล เพ่ือท านโยบาย ท า
โครงการเพื่อการพัฒนา ชุมชน 181,900 บาท 

4.2 การจัดโครงการเพ่ือยกระดับสินค้า OTOP /การยกระดับการท่องเที่ยวการบริการชุมชน หรือการ
เพ่ิมรายได้รูปแบบอ่ืนให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปด าเนินการในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
งบประมาณ 433,500 บาท 
 4.2.1 กิจกรรมการอบรมชุมชนตามประเภทโครงการ 4 ประเภท งบประมาณ 112,200 บาท 
ได้แก่  
             กลุ่มท่ี 1 การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินคา OTOP/ อาชีพ
อ่ืนๆ) 
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              กลุ่มท่ี 2 การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว)     
          กลุ่มท่ี 3 การน าองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านตา่งๆ)   
              กลุ่มท่ี 4 การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียน
ให้แก่ชุมชน) 
 4.2.2 กิจกรรมการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลและด้านสังคม 101,300 บาท 
 4.2.3 การด าเนินกิจกรรม/โครงการรายต าบล 220,000 บาท  

4.3 การจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรมของชุมชน งบประมาณ 94,600 บาท 

4.4 การพัฒนาสื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมในชุมชน งบประมาณ 50,000 บาท 
 

 

5. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ  
5.1 ตัวอย่างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ ต าบลบ้านพร้าว : 

โครงการส่งเสริมและยกระดับการเลี้ยงวัวชนแบบครบวงจรรองรับการจัดการท่องเที่ยว 
 

แบบฟอร์มรายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

1. พื้นที่รับผิดชอบ  ต าบลบ้านพร้าว  อ าเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง 
 
2. ความต้องการของชุมชน/พื้นที่ที่รับผิดชอบ  
 2.1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรรองรับการจัดการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) 
2.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากที่เกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงวัวชนที่ได้มาตรฐานและมีอัตลักษณ์เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
2.3 การพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มเกษตรกรในชุมชน และทักษะเพ่ือการประกอบอาชีพด้านต่างๆ 
 
3. ชื่อโครงการ/กิจกรรมในการด าเนินการ  
โครงการส่งเสริมและยกระดับการเลี้ยงวัวชนแบบครบวงจรรองรับการจัดการท่องเที่ยว 
 
3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมในการด าเนินการ 
 1) เพื่อพัฒนาการเลี้ยงวัวชนในพื้นที่ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
รองรับการจัดการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) 
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 2) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงวัวชนให้ได้มาตรฐานและมีอัตลักษณ์เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 3) เพื่อพัฒนาทักษะกลุ่มเกษตรเลี้ยงวัวชนและเกษตรกรในชุมชนให้มีความรู้เรื่องการท าเกษตรสมัยใหม่ 
 4) เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเบื้องต้น ให้กับชุมชนในการน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 3.2 ประเภทกิจกรรมที่จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่  
 1) การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอ่ืนๆ)  
                   คิดเป็นร้อยละ 30 ของกิจกรรมทั้งหมด 
 2) การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) 
                   คิดเป็นร้อยละ50 ของกิจกรรมทั้งหมด 
 3) การน าองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ)  
                   คิดเป็นร้อยละ 10 ของกิจกรรมทั้งหมด 
 4) การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพ่ิมรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
ให้แก่ชุมชน 
                   คิดเป็นร้อยละ 10 ของกิจกรรมทั้งหมด 
  
 3.3 รูปแบบกิจกรรมท่ีจะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่  
 1) การจ้างงานตามภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จ านวน 20 อัตรา งบประมาณ 2,640,000 
บาท 
 2) การวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพต าบล การก ากับ ติดตามและประเมินผล ระดับ National 
System Integrator งบประมาณ 25,800 บาท 
 3) การวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพต าบล การก ากับ ติดตามและประเมินผล ระดับ Regional 
System Integrator งบประมาณ 34,400 บาท 
 4) การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของโครงการรายต าบล (ระดับ System Integrator) 
งบประมาณ 43,000 บาท 
 5) การจัดประชุมชี้แจงในการจัดท าข้อมูลและฐานข้อมูลชุมชน และการจัดอบรมให้ความรู้เพ่ือ
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ เพ่ือจัดท านโยบาย แนวทาง และ
งบประมาณสนับสนุน งบประมาณ 221,900 บาท 
 6) การจัดโครงการเพ่ือยกระดับสินค้า OTOP /การยกระดับการท่องเที่ยวการบริการชุมชน หรือ
การเพ่ิมรายได้รูปแบบอ่ืนให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปด าเนินการในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
งบประมาณ 433,500 บาท 
 7) การจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน งบประมาณ 94,600 บาท 
 8) การพัฒนาสื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน งบประมาณ 50,000 บาท  
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 3.4 ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรมในการด าเนินการ  
 1) เชิงปริมาณ  
  1.1) ชุมชนมีรายได้จากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรรองรับการจัดการท่องเที่ยววิถี
ใหม่ (New Normal) เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10 ต่อปี 
  1.2) เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่มีมาตรฐานและมีอัตลักษณ์ อย่างน้อย 3 
ผลติภัณฑ์ และมียอดขายไม่น้อยกว่า 100,000 บาทต่อปี         
  1.3) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงวัวชนและเกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลบ้านพร้าวเข้าร่วมการพัฒนาทักษะ
และความสามารถในการท าเกษตรสมัยใหม่ ไม่น้อยกว่า 50 คน 
  1.4) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงวัวชนและประชาชนในต าบลบ้านพร้าว เข้าร่วมการพัฒนาทักษะใน
การเข้าถึงสื่อดิจิทัล ไม่น้อยกว่า 100 คน 
 2) เชิงคุณภาพ  
  2.1) เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพ้ืนที่ต าบลบ้านพร้าวรองรับการจัดการท่องเที่ยววิถีใหม่ 
ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน 
  2.2) เกิดผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่มีมาตรฐานและมีเอกลักษณ์  รองรับการจัดการท่องเที่ยว
ในพ้ืนที่ และมีตลาดการจ าหน่ายที่กว้างขึ้น 
  2.3) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงวัวชน มีทักษะและความสามารถในการท าเกษตรสมัยใหม่  
  2.4) ประชาชนในต าบลบ้านพร้าวมีความรู้และทักษะในการเข้าถึงสื่อดิจิทัลที่จ าเป็นส าหรับ
การใช้ชีวิตประจ าวัน และสามารถน าไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
 
4. งบประมาณการด าเนินการ  
 

ประเภท/รายการ รายละเอียด งบประมาณ (บาท) 
งบเงินอุดหนุนส าหรับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการยกระดับเศรษฐกิจ 
และสังคมรายต าบล (ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง) 

3,543,200 

1. การจ้างงานตามภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ส าหรับประชาชนทั่วไป  
บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา  

2,640,000 

1)  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล  ( Data 
Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ 
เ พ่ือจัดท านโยบาย แนวทาง และ
งบประมาณสนับสนุน  
(เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการ
จัดเก็บข้อมูลของโครงการพัฒนาต าบล
แบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

1) จ้างงานนักศึกษา จ านวน 2 อัตรา  
(5,000 บาท x 1 อัตรา x 12 เดือน) 
2) จ้างงานบัณฑิตจบใหม่ จ านวน 1 อัตรา 
(15,000 บาท x 1 อัตรา x 12 เดือน) 

300,000 
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ประเภท/รายการ รายละเอียด งบประมาณ (บาท) 
2) การเฝ้าระวัง ประสานงานและ
ติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาด
ของ  COVID และ โ ร ค ร ะบา ด ใ ห ม่               
การเฝ้าระวังและติดตามผู้ป่วยและ กลุ่ม
เสี่ยง การส่งต่อการรักษา                 การ
ประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร การ
ปรับสภาพแวดล้อม ระบบรายงาน
ส ถ า น ก า ร ณ์ ก า ร ร ะบ า ด ข อ ง โ ร ค              
(การสอบสวนโลก การคัดกรองจัดระดับ
กลุ่ ม เ สี่ ย ง  กลุ่ ม ส งสั ย  กลุ่ ม สั มผั ส            
การวิ เคราะห์สถานการณ์แนวโน้ม        
การระบาดในพ้ืนที่) (ร่วมกับ สบศ.) 

1) จ้างงานบัณฑิตจบใหม่ จ านวน 1 อัตรา 
(15,000 บาท x 1 อัตรา x 12 เดือน) 
2) จ้างงานประชาชนทั่วไป จ านวน 2 อัตรา 
(9,000 บาท x 2 อัตรา x 12 เดือน) 

396,000 

3) การจัดท าข้อมูลราชการในพ้ืนที่เป็น
ข้ อมู ล อิ เล็ กทรอนิ กส์  (Digitalizing 
Government Data) (ร่วมกับ กพร.) 

1) จ้างงานบัณฑิตจบใหม่ จ านวน 2 อัตรา 
(15,000 บาท x 2 อัตรา x 12 เดือน) 

360,000 

4) การจ้างงานเพ่ือการพัฒนาสัมมาชีพ
และสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพ อ่ืนๆ )  การสร้ า งและ
พั ฒ น า  Creative Economy               
(การยกระดับการท่องเที่ยว) การน า     
อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ไ ป ช่ ว ย บ ริ ก า ร ชุ ม ชน 
(Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
และการส่ ง เสริมด้ านสิ่ งแวดล้ อม/
Circular Economy (การเ พ่ิมรายได้
หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชน   
ต าม รู ป แบบกิ จ ก ร รม ที่ จ ะ เ ข้ า ไ ป
ด าเนินการในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

1) จ้างงานนักศึกษา จ านวน 2 อัตรา  
(5,000 บาท x 2 อัตรา x 12 เดือน) 
2) จ้างงานบัณฑิตจบใหม่ จ านวน 2 อัตรา 
(15,000 บาท x 2 อัตรา x 12 เดือน) 
3) จ้างงานประชาชนทั่วไป จ านวน 1 อัตรา 
(9,000 บาท x 1 อัตรา x 12 เดือน) 

588,000 

5 )  ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ อ า ชี พ ใ ห ม่                 
จากความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ
ชุมชน 

1) จ้างงานนักศึกษา จ านวน 1อัตรา         
(5,000 บาท x 1 อัตรา x 12 เดือน) 
2) จ้างงานบัณฑิตจบใหม่ จ านวน 2 อัตรา 
(15,000 บาท x 2 อัตรา x 12 เดือน) 
3) จ้างงานประชาชนทั่วไป จ านวน 1 อัตรา 
(9,000 บาท x 1 อัตรา x 12 เดือน) 

528,000 
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ประเภท/รายการ รายละเอียด งบประมาณ (บาท) 
6) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

1) จ้างงานบัณฑิตจบใหม่ จ านวน 2 อัตรา 
(15,000 บาท x 2 อัตรา x 12 เดือน) 
2) จ้างงานประชาชนทั่วไป จ านวน 1 อัตรา 
(9,000 บาท x 1 อัตรา x 12 เดือน) 

468,000 

2. ค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรม 
ที่จะเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  
 

800,000 

1) การจัดประชุมชี้แจงในการจัดท า
ข้อมูลและฐานข้อมูลชุมชน และการจัด
อบรมให้ความรู้เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data Analytics) ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ เพ่ือจัดท านโยบาย แนวทาง 
และงบประมาณสนับสนุน 

1) กิจกรรมประชุมผู้น าชุมชน ในการท า
ความเข้าใจ ประโยชน์ วิธีการจัดท า 
วิธีการใช้งาน ฐานข้อมูล ชุมชน มี
รายละเอียดงบประมาณดังนี้ 
   1.1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัด
ประชุมผู้น าชุมชน (100 คน x 2 ครั้ง x 2 
มื้อ x 50 บาท)  = 20,000 บาท 
   1.2) ค่าอาหารในการจัดประชุมผู้น า
ชุมชน (100 คน x 2 ครั้ง x 1 มื้อ x 100 
บาท)  = 20,000 บาท 
 

2) กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้ ผู้เกี่ยวข้อง
ในการวิเคราะห์ ข้อมูล เพื่อ ท านโยบายท า
โครงการเพื่อ การพัฒนา ชุมชน มี
รายละเอียดงบประมาณดังนี้ 
   2.1) ค่าตอบแทนวิทยากร ภาครัฐ 
(บรรยาย)  (3 คน x 1 ครั้ง x 600 บาท x 8 
ชม.) = 14,400  บาท 
   2.2) ค่าที่พักวิทยากร (3 คน x 1 คืน x 
600 บาท x 1 ครั้ง)  = 1,800 บาท 
   2.3) ค่าที่พักผู้เข้าร่วมอบรม (100 คน x 1 
คืน x 600 บาท x 1 ครั้ง) = 60,000 บาท 
   2.4) ค่าพาหนะวิทยากร (3 คน x 1,500 
บาท x 1 ครั้ง) = 4,500 บาท 
   2.5) ค่าพาหนะผู้เข้าอบรม (100 คน x 
300 บาท x 1 ครั้ง) = 30,000 บาท 
   2.6) ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 
(100 ชุด x 50 บาท) = 5,000 บาท 

221,900 
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ประเภท/รายการ รายละเอียด งบประมาณ (บาท) 
   2.7) ค่าจัดท าเอกสารเผยแพร่ (1 รายการ 
x 5,000 บาท)  = 5,000 บาท 
   2.8) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (100 คน x 
1 ครั้ง x 4 มื้อ x 50 บาท)  = 20,000 บาท 
   2.9) ค่าอาหาร (100 คน x 1 ครั้ง x 3 มื้อ x 
100 บาท)  = 30,000 บาท 
   2.10) ค่าห้องประชุม (2 วัน x 1 ครั้ง x 
2,000 บาท) = 4,000 บาท 
   2.11) ค่าวสัดุอุปกรณ์ฝึกอบรม (100 คน x 
72 บาท) = 7,200 บาท 

2) การจัดโครงการเพ่ือยกระดับสินค้า 
OTOP /การยกระดับการท่องเที่ยวการ
บริการชุมชน หรือการ เ พ่ิมรายได้
รูปแบบอ่ืนให้แก่ชุมชนตามรูปแบบ
กิจกรรมที่จะเข้าไปด าเนินการในพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบ 

1) กิจกรรมการจัดประชุมอบรมการจัดท า
แผนธุรกิจเพื่อยกระดับสินค้า OTOP/การ
ยกระดับการท่องเที่ยว และการบริการ
ชุมชน มีรายละเอียดงบประมาณดังนี้ 
   1.1) ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ 
(บรรยาย)  (3 คน x 1 ครั้ง x 600 บาท x 8 
ชม.) = 14,400  บาท 
   1.2) ค่าที่พักวิทยากร (3 คน x 1 คืน x 
600 บาท x 1 ครั้ง)  = 1,800 บาท 
   1.3) ค่าท่ีพักผู้เข้าร่วมอบรม (50 คน x 1 
คืน x 600 บาท x 1 ครั้ง) = 30,000 บาท 
   1.4) ค่าพาหนะวิทยากร (3 คน x 1500 
บาท x 1 ครั้ง) =4,500 บาท 
   1.5) ค่าพาหนะผู้เข้าอบรม (50 คน x 
300 บาท x 1 ครั้ง) = 15,000 บาท 
   1.6) ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 
(50 ชุด x 50 บาท) = 2,500 บาท 
   1.7) ค่าจัดท าเอกสารเผยแพร่ (1 รายการ 
x 5,000 บาท)= 5,000 บาท 
   1.8) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน x 
1 ครั้ง x 4 มื้อ x 50 บาท)  = 10,000 บาท 
   1.9) ค่าอาหาร (50 คน x 1 ครั้ง x 3 มื้อ x 
100 บาท)  = 15,000 บาท 

433,500 
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ประเภท/รายการ รายละเอียด งบประมาณ (บาท) 
   1.10) ค่าห้องประชุม (2 วัน x 1 ครั้ง x 
2,000 บาท) = 4,000 บาท 
   1.11) ค่าถ่ายเอกสาร  (50 ชุด x 100 
บาท) = 5,000 บาท 
   1.12) ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม (50 คน  x 
100 บาท) = 5,000 บาท 
 

2) กิจกรรมการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะ
ทางด้านดิจิทัล มีรายละเอียดงบประมาณ
ดังนี้ 
   2.1) ค่าตอบแทนวิทยากร ภาครัฐ 
(บรรยาย) (2 คน x 1 ครั้ง x 600 บาท x 8  
ชม.) = 9,600  บาท 
   2.2) ค่าท่ีพักวิทยากร (2 คน x 1 คืน x 
600 บาท x 1 ครั้ง)  = 1,200 บาท 
   2.3) ค่าท่ีพักผู้เข้าร่วมอบรม (50 คน x 1 
คืน x 600 บาท x 1 ครั้ง) = 30,000 บาท 
   2.4) ค่าพาหนะวิทยากร (2 คน x 1,500 
บาท x 1 ครั้ง) =3,000 บาท 
   2.5) ค่าพาหนะผู้เข้าอบรม (50 คน x 
300 บาท x 1 ครั้ง) = 15,000 บาท 
   2.6) ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 
(50 ชุด x 50 บาท) = 2,500 บาท 
   2.7) ค่าจัดท าเอกสารเผยแพร่ (1 รายการ 
x 5,000 บาท) = 5,000 บาท 
   2.8) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน x 
1 ครั้ง x 4 มื้อ x 50 บาท)  = 10,000 บาท 
   2.9) ค่าอาหาร (50 คน x 1 ครั้ง x 3 มื้อ x 
100 บาท)  = 15,000 บาท 
   2.10) ค่าห้องประชุม (2 วัน x 1 ครั้ง x 
2,000 บาท) = 4,000 บาท 
   2.11) ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม (50 คน  x 
120 บาท) = 6,000 บาท 
3) กิจกรรมการจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
(1 รายการ x 80,000 บาท) = 80,000 บาท 
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ประเภท/รายการ รายละเอียด งบประมาณ (บาท) 
 

4) กิจกรรมการจ้างพัฒนาเพื่อยกระดับ
การท่องเที่ยว (1 รายการ x 100,000 บาท) 
= 100,000 บาท 
 

5) กิจกรรมการจ้างเพื่อพัฒนาระบบการ
บริการชุมชน (1 รายการ x 20,000 บาท) 
= 20,000 บาท 
 
6) กิจกรรมการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ
เพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน (1 
รายการ x 20,000 บาท) = 20,000 บาท 
 

3) การจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ
ใหม่ จากความหลากหลายทางชีวภาพ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของชุมชน 
 

1) ค่าตอบแทนวิทยากร ภาครัฐ (บรรยาย)  
(2 คน x 1 ครั้ง x 600 บาท x 8 ชม.)= 
9,600  บาท 
2) ค่าพาหนะวิทยากร (2 คน x 1,500 บาท 
x 1 ครั้ง) =3,000 บาท 
3) ค่าพาหนะผู้เข้าอบรม (100 คน x 300 
บาท x 1 ครั้ง) = 30,000 บาท 
4) ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 
(100 ชุด x 50 บาท) = 5,000 บาท 
5) ค่าจัดท าเอกสารเผยแพร่ (1 รายการ x 
5,000 บาท) = 5,000 บาท 
6) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (100 คน x 1 
ครั้ง x 2 มื้อ x 50 บาท)  = 10,000 บาท 
7) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (100 คน x 1 
ครั้ง x 1 มื้อ x 100 บาท)  = 10,000 บาท 
8) ค่าเช่าห้องประชุม (1 วัน x 1 ครั้ง x 
2,000 บาท) = 2,000 บาท 
9) ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม (100 คน x 200 
บาท) = 20,000 บาท 

94,600 

4) การพัฒนาสื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา

1) ค่าใช้จ่ายในกระบวนการถ่ายทอด
เทคโนโลยี นวัตกรรม สู่ชุมชน (1 รายการ x 
50,000 บาท) = 50,000 บาท 

50,000 
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ประเภท/รายการ รายละเอียด งบประมาณ (บาท) 
ท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในชุมชน 
3. งบบริหารจัดการโครงการ 103,200 
3.1 ค่าบริหารจัดการส าหรับ National System Integrator (ร้อยละ 0.75) 25,800 
3.2 ค่าบริหารจัดการส าหรับ Regional System Integrator (ร้อยละ 1) 34,400 
3.3 ค่าบริหารจัดการส าหรับ University System Integrator (ร้อยละ 1.25) 43,000 

 
***************************** 

 
5.2 โครงการรายต าบลอ่ืนๆ สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์นี้ 

https://drive.google.com/drive/folders/1pcYLpbygQ33dE-
KDQ7Fdp9xWChB6q3b8?usp=sharing 

 

6. การก ากับดูแล ติดตาม ประเมินผลโครงการ และบูรณาการการด าเนนิงาน  
 

โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยจะมีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินโครงการ ในแต่ละระยะเวลา ดังนี้ 

รอบระยะเวลา มหาวิทยาลัย (USI) ผู้รับผิดชอบ 
รายวัน รายงานผลการด าเนินงานของนวัตกรชุมชน

ในแต่ละระบบผ่านแอปพลิเคชั่น 1T1U  
1.นวัตกรรายงานเป็นรายวันให้เป็นปัจจุบัน 
(ไม่น้อยกว่า 21 วัน) 
2.ที่ปรึกษามอบหมายงานเป็นรายเดือนๆ ละ 
1 ครั้ ง  ผ่านระบบและตรวจสอบผลการ 
ด าเนินงาน ภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป 
พร้อมส่งข้อมูลผ่านระบบให้กับส่วนกลางเพ่ือ
ท าเอกสารเบิกจ่ายเงินเดือน 
3. ส่วนกลางพิมพ์ข้อมูลเพ่ือส่งฝ่ายการ คลัง
และทรัพย์สินเพื่อเบิกจ่ายเงินเดือน 

รายเดือน รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ 
1.1 การจ้างงาน (รายต าบล)  
1.2 กิจกรรมที่เข้าไปด าเนินการในพ้ืนที่ ที่
รับผิดชอบ (รายต าบล)  
1.3 การบริหารจัดการโครงการของ System 
Integrator (มหาวิทยาลัย) 

 
 
1.ที่ปรึกษาและส่วนกลางรายงานผลการ 
ปฏิบัติงานผ่านระบบ PBM ภ ายในวันที่ 2 
ของเดือนถัดไป 
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รายไตรมาส 
(3,6,9, ปิด
โครงการ) 

1. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย 
งบประมาณ  
   1.1 การจ้างงาน (รายต าบล)  
   1.2 กิจกรรมที่เข้าไปด าเนินการในพ้ืนที่ ที่
รับผิดชอบ (รายต าบล)  
   1.3 การบริหารจัดการโครงการของ 
System Integrator (มหาวิทยาลัย)  
2. การประเมนิภาพรวมต าบล (14 + 14 
ตัวชี้วัด 16 เป้าหมาย) 

1.ที่ปรึกษาและส่วนกลางรายงานผลตาม
ตัวชี้วัดการประเมิน ภาพรวมต าบล (14 + 
14 ตัวชี้วัด 16 เป้าหมาย) ผ่านระบบ Project 
Based Management (PBM) 

รอบ 6 เดือน  
(เพ่ือเบิกจ่าย
งบประมาณ 
งวดที่ 2) 

รายงานผลการด าเนินงานรอบ  6 เดือน 
ตาม MOU 
 

ส่วนกลางติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
ผล การด าเนินงาน รอบ 6 เดือน ตาม MOU 
ผ่านระบบ Project Based Management 
(PBM) 
 

ปิดโครงการ 
(เพ่ือสรุปผลและ
ปิดโครงการ) 

1. รายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุด 
โครงการตาม MOU  
2. รายงานสรุปผลโครงการและผลกระทบ 
รายต าบล 

1.ส่วนกลางรายงานผลการด าเนินงาน เมื่อ
สิ้นสุดโครงการ ตาม MOU ผ่าน ระบบ 
Project Based Management  
2. ส่วนกลางรายงานสรุปผลโครงการและ 
ผลกระทบรายต าบล 

  

ผลลัพธ์ของโครงการมหาวิทยาลัยสู่ต าบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ ในระดับประเทศ แสดงดังภาพ 

 

7. ระบบ 1T1U  
7.1 …. 
7.2 … 
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8. ระบบ Project Based Management (PBM) 
8.1 การใช้งานระบบ PBM 
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Username:user006 

Password:61609-63633-07546 
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8.2 การเฝ้าระวังสถานการณ์โควิด 

แบบส ารวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
 (Emerging infectious diseases) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 หน้าต่างแรกของระบบ http://otou-tracker.mhesi.go.th/projects 
 

U:user006 
P:61609-63633-07546 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงหน้าหลังเข้าระบบเสร็จสิ้น และให้ท าการเลือกไอคอลโควิค  
ตรงต าบลของตัวเองสังกัดการท างาน 

ไอคอลโควดิ 

 

ช่ือต ำบลท่ีสงักดั 

  

http://otou-tracker.mhesi.go.th/projects
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ภาพที่ 3 หน้าต่างแสดงคิวอาร์โค้ดเข้าสู่แบบประเมินทั้ง 4 แบบ 
 

1. กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่แต่ละต าบล 

เป้าหมายการเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการเดือนที่ 1 เดือนที่  6 และเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นสุดโครงการ
โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 20 ของแต่ละประเภท โดยแต่ละรอบการประเมินไม่จ าเป็นต้องเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มเดิมสามารถ โดยแบ่งการส ารวจเป็น 4 ด้าน คือ  1. แบบส ารวจส าหรับที่พักอาศัย    
 2. แบบส ารวจส าหรับตลาด 3. แบบส ารวจส าหรับศาสนสถาน 4. แบบส ารวจส าหรับโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ภาพที่ 4 แบบประเมินชุดที่1 ส าหรับที่พักอาศัย 

หำกมีกำรปฏิบติัตำมใหท้ ำกำรเล่ือนปุ่ม  

    แสดงเป็นเคร่ืองหมำยถูก 

กรณีมีขอ้แตกต่ำง หรือกำรปฏิบติัไม่ตรง

หรือไม่ครบใหอ้ธิบำยเพิม่เติม 
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ภาพที่ 5 แบบประเมินชุดที่2 ส าหรับต 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 แบบประเมินชุดที่3 ส าหรับศาสนสถาน 

 

 

 

 

 

 

หำกมีกำรปฏิบติัตำมใหท้ ำกำรเล่ือนปุ่ม  

    แสดงเป็นเคร่ืองหมำยถูก 

กรณีมีขอ้แตกต่ำง หรือกำรปฏิบติัไม่ตรง

หรือไม่ครบใหอ้ธิบำยเพิม่เติม 

หำกมีกำรปฏิบติัตำมใหท้ ำกำรเล่ือนปุ่ม  

    แสดงเป็นเคร่ืองหมำยถูก 

กรณีมีขอ้แตกต่ำง หรือกำรปฏิบติัไม่ตรง

หรือไม่ครบใหอ้ธิบำยเพิม่เติม 
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ภาพที่ 7 แบบประเมินชุดที่4 ส าหรับโรงเรียน 

2. สรุปผลการประเมิน  
 
 

 

ภาพที่ 8 สรุปผลการประเมินแต่ละด้าน 

 

หำกมีกำรปฏิบติัตำมใหท้ ำกำรเล่ือนปุ่ม  

    แสดงเป็นเคร่ืองหมำยถูก 

กรณีมีขอ้แตกต่ำง หรือกำรปฏิบติัไม่ตรง

หรือไม่ครบใหอ้ธิบำยเพิม่เติม 

แสดงภำพรวมสรุปผลกำรรวมรวมขอ้มูล

และแยกยอ่ยในแต่ละดำ้น 
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ภาพที่ 8 รายงานสรุปผลการลงพื้นที่การเก็บรวบรวมข้อมูลของนวัตกรในพ้ืนที่แต่ละคน 

 

 

9. แนวทางการประสานงานและช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
 

ล าดับ ประเด็นที่รับผิดชอบ ชื่อผู้ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์ 
1 การด าเนินกิจรรม/โครงการราย

ต าบล 
อ.ดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร 08 1095 9873 

2 ตัวชี้วัดของ TSI และ USI ผศ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน 08 9176 0008 
3 การพัฒนาทักษะให้กับนวัตกร

ชุมชนและประชาชนในต าบล 
ผศ.ดร.ถาวร จันทโชต ิ 08 5080 3987 

4 ระบบ PBM และ 1T1U อ.ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง 08 1443 7353 
5 ธุรการและการเงิน นางปาจรีย์ เรืองคล้าย 08 8760 1006  

 

 

สรุปผลกำรลงพื้นท่ีส ำรวจขอ้มูลและผูท้  ำ

กำรส ำรวจ 


