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แผนงานโครงการท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณไว้มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทและแผนปฏิบัติราชการกระทรวง

กรณีแผนงานโครงการใดท่ีปรากฏในแผนแม่บทและแผนปฏิบัติราชการกระทรวงแต่ยังไม่ปรากฏอยู่ในร่าง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือส านักงบประมาณจะน าข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการ

พิจารณาก าหนดมาตรการด้านงบประมาณท่ีเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทด้าน

ต่าง ๆ ต่อไป 

ส านักงบประมาณมอบหมายให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐด าเนินการตรวจสอบว่าแผนงานโครงการ

ต่าง ๆ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไว้ตามพระราชบัญญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ มีความสอดคล้องกับแผน
แม่บทฯ และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงหรือไม่ เป็นระยะ ๆ และคู่ขนานตามปฏิทินการจัดท าแผนแม่บทฯ 

และให้รายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัดและส านักงบประมาณทราบ ดังนี้

“

” 
1.        
2.        

ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับแผนแม่บท 
และแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

ที่มา : การประชุมครม.เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 5
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แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

01
การพิจารณาทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ผลส าเร็จ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

02

การจัดท างบประมาณมิติพื้นที่ (Area) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพื้นที่ ระดับภูมิภาค กลุ่ม
จังหวัด จังหวัด และท้องถิ่น ตลอดจนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

03

การจัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้
สอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
และนโยบายส าคัญของรัฐบาล

ที่มา : มติครม. วันที่ 25 กันยายน 2561
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04
ให้ความส าคัญกับการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

05

การจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น แสดงวัตถุประสงค์ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ที่มาและประมาณการรายได้ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ส าหรับ
หน่วยงานที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย รายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท    
ขึ้นไป ให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนเสนอรายละเอียดค าของบประมาณส่ง    
ส านักงบประมาณ

แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ปฏิทินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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28 พ.ย. – 12 ธ.ค. 61 
นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายจดัท า
งบประมาณ

1

9

13 มิ.ย. 62 ฝ่ายนิติ
บัญญัติพิจารณาวาระที่ 1

13

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

25 ก.ย. 61 ครม.ให้ความเห็นชอบแนวทาง
การจัดท างบประมาณและปฏิทนิงบประมาณปี 2563

1 - 29 พ.ย. 61 การจัดท าข้อเสนอเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณปี 25635 29 ส.ค. 62 ฝ่ายนิติบัญญัติ

พิจารณา วาระที่ 2 - 3

7

29 พ.ย. 61 – 15 ม.ค. 62
ส่วนราชการฯ จัดท ารายละเอยีดค าขอ
งบประมาณส่งส านักงบประมาณ

25 ก.ย. – 28 ธ.ค. 61 
ภาค จังหวัด/กลุ่มจงัหวดั
และอปท. จัดท างบประมาณ
มิติพื้นที่ (Area)

2
64

8

3
11

10
12

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 ก.ย. – 14 ธ.ค. 61

1 ต.ค. 61 – 9 ม.ค. 62
การจัดท างบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์

4 ธ.ค. 61 ครม.ให้ความเห็นชอบ

17 ธ.ค. 61 – 4 ม.ค. 62
การพิจารณาประมาณการรายได้ 

ก าหนดนโยบาย วงเงินและโครงสร้าง
งบประมาณ น าเสนอ ครม.
8 ม.ค. 62 ครม.ให้ความเห็นชอบ

16 ม.ค. – 26 เม.ย. 62
การพิจารณาและจัดท ารายละเอียด
งบประมาณและน าเสนอ ครม.
30 เม.ย. 62
ครม. ให้ความเห็นชอบ

30 เม.ย. - 10 พ.ค. 62
การรับฟังความคิดเห็น และสรุปรายงานผล
การรับฟัง น าเสนอ ครม. 
14 พ.ค. 62
ครม. เห็นชอบขอ้เสนอร่าง พ.ร.บ. งบ
ประมาณฯ 

15 – 31 พ.ค. 62
สงป.จัดพิมพ์ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ 
และเอกสารประกอบ
4 ม.ิย. 62 ครม.ให้ความเห็นชอบ
ข้อเสนอร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ส่ง
ฝ่ายนิติบัญญัติ

5 ก.ย. 62 สลค. น าร่าง  
พ.ร.บ. งบประมาณฯ 
ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย
เพื่อประกาศใช้

14

ขั้นทบทวน+วางแผนงบประมาณ ขั้นจัดท างบประมาณ ขั้นอนุมัติงบประมาณ

ที่มา : มติครม.วันที่ 25 ก.ย. 2561
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รายงานเปรียบเทียบ แผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

หน่วยงาน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รวมผลการเบิกจ่าย ร้อยละ รวมผลการเบิกจ่าย ร้อยละ รวมผลการเบิกจ่าย ร้อยละ

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

กองกลาง 491,683,524 475,476,193.58 100.00 96.70 462,121,390 390,086,438.24 100.00 84.41 492,625,507 460,359,570.83 100.00 93.45

กองนโยบายและแผน 631,792 363,839.38 100.00 57.59* 1,113,534 647,150.25 100.00 58.12* 937,700 420,134.35 100.00 44.80* 

กองพัฒนานักศึกษา 854,637 709,741.00 100.00 83.05 1,173,000 1,115,616.00 100.00 95.11 1,119,500 1,119,358.00 100.00 99.99

คณะครุศาสตร์ 4,684,135 4,649,133.50 100.00 99.25 9,938,895 9,205,451.01 100.00 92.62 12,791,310 12,753,683.20 100.00 99.71

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4,538,763 4,510,734.10 100.00 99.38 10,155,311 10,118,418.38 100.00 99.64 26,060,195 25,999,588.80 100.00 99.77

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 16,979,749 16,817,848.75 100.00 99.05 6,687,880 6,463,372.40 100.00 96.64 16,240,599 16,063,429.21 100.00 98.91

บัณฑิตวิทยาลยั 34,590 34,590.00 100.00 100.00 70,000 67,447.00 100.00 96.35 977,000 976,986.45 100.00 100.00

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4,585,993 4,585,992.09 100.00 100.00 6,226,865 6,019,632.41 100.00 96.67 24,439,650 23,770,734.59 100.00 97.26

คณะวิทยาการจัดการ 2,920,764 2,920,752.75 100.00 100.00 5,090,465 5,080,099.00 100.00 99.80 15,166,950 15,166,905.10 100.00 100.00

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12,299,072 12,286,962.15 100.00 99.90 13,476,110 13,458,428.25 100.00 99.87 34,231,845 33,985,992.17 100.00 99.28

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 4,219,175 4,179,720.45 100.00 99.06 4,616,800 3,934,585.50 100.00 85.22 4,281,000 3,718,688.80 100.00 86.86

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4,239,160 4,224,159.85 100.00 99.65 4,519,800 2,398,699.20 100.00 53.07 20,154,200 12,597,090.45 100.00 62.50

สถาบันวิจัยและพัฒนา 14,301,125 14,298,549.10 100.00 99.98 17,498,750 17,496,225.00 100.00 99.99 14,706,144 12,082,469.00 100.00 82.16

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1,687,220 1,645,877.80 100.00 97.55 1,282,600 803,018.10 100.00 62.61 1,769,900 684,472.73 100.00 38.67

รวมทั้งสิ้น 563,659,699 546,704,095 100.00 96.99 543,971,400 466,894,581 100.00 85.83 665,501,500 619,699,104 100.00 93.12

* หมายเหตุ  มีงบประมาณส่วนกลาง ภายใต้กองนโยบายและแผน
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1) งบโครงการด้านท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม 

2) งบโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

3) งบประกันคุณภาพการศึกษา

4) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

5) งบวิจัยกรณีนอกเหนือแผนบูรณาการวิจัย

6) แผนงบบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเตรียมจัดท าแผนงบบูรณาการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

7) งบยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562 และจะด าเนินการต่อใน ปี 2563

8) ความต้องการงบลงทุน

รายการงบประมาณที่หน่วยงานต้องจัดท าค าขอตัง้งบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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แผนงานบูรณาการ

1. การสร้างรายไดจ้ากการท่องเที่ยวและบริการ

2. การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

3. การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล

4. การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

5. การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ)

6. การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านการจัดการน้ าและสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)
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แนวทางการด าเนินงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในพื้นที่รับผิดชอบ

ก าหนดพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย มรภ.สน มรภ.สน มีการประสานงานกับผู้ว่าราชการ
จังหวัดสกลนคร อย่างใกล้ชิด
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การด าเนินงาน
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การด าเนินการยทุธศาสตรเ์พือ่พัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ 2562

การด าเนินงาน

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 30,846,500 บาท
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กลุ่มป่า โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากฐานทรัพยากรป่าในชุมชน

Concept : “ป่าเศรษฐกิจครอบครัว” และ “ป่าชุมชน”
วัตถุประสงค์
1. เพ่ือเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายด้วยการสร้างความม่ันคงทางอาหาร

และสุขภาวะในชุมชน
2. เพ่ือเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพและฐานทรัพยากรในชุมชน
3. เพ่ือสร้างจิตส านึกรักษ์ท้องถิ่นและธรรมาภิบาลในชุมชน 
4. เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรในชุมชน 

มีการด าเนินการป่าเศรษฐกิจครอบครัว บ้านท่าก้อน หมู่ 3 

มีพ้ืนที่ป่าชุมชน และ ป่าของตนเอง - บ้านแป้น หมู่ 5 และ หมู่ 10

- บ้านเหล่าป่าเป้ด หมู่ 4 หมู่ 6 หมู่ 11

- บ้านท่าก้อน หมู่ 5 

- บ้านห้วยยาง หมู่ 8

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

- การจัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพยากร

ในชุมชน

- การส ารวจความหลายหลายทาง

ชีวภาพ ประกอบไปด้วย ป่าไม้ พืช 

สมุนไพร 

- การส่งเสริมการเพาะพันธุ์กล้าไม้

จากพืชพรรณไม้ท้องถิ่นและพัฒนาหัว

เชื้อเห็ดจากป่า

- การส่งเสริมการพัฒนาธนาคารน้ าใต้

ดิน

- การส่งเสริม การท าการเกษตรวิถี

ธรรมชาติหรือเกษตรอินทรีย์

- การแปรรูปสมุนไพรและการ

วิเคราะห์คุณค่าและมูลค่าเบื้องต้น 

- การพัฒนาชุดความรู้การบริหาร

จัดการชุมชน 

- การจัดท า Bio Bank ร่วมกับ Bedo

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากป่า ภายใต้

SNRU Brand

- การพัฒนาระบบการตลาดโดย

ชุมชน ทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์

- การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว

โดยชุมชน 

- หลักสูตรท้องถิ่น “การสร้างมูลค่า

ป่าเศรษฐกิจครอบครัว”

การขยายพ้ืนที่ 
พื้นท่ีท่ีมีการด าเนินการอยู่แล้ว →
สร้างชุดความรู้ → การขยายผลใน
พื้นท่ีอื่น ๆ 

พื้นที่

การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่า 
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กลุ่มประมง โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากฐานทรัพยากรป่าในชุมชน

Concept : “ประมง”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายด้วยการสร้างความมั่นคงทางอาหาร

และสุขภาวะในชุมชน
2. เพ่ือเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพและฐานทรัพยากรในชุมชน
3. เพ่ือสร้างจิตส านึกรักษ์ท้องถิ่นและธรรมาภิบาลในชุมชน 
4. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรในชุมชน 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

- ก าหนดพ้ืนที่อนุรักษ์ “วังปลา”

- มีมาตราการในการดูแลและก าหนด

เขต

- การผลิตอาหารโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้

ในชุมชน

- จัดท าป้ายองค์ความรู้

- เรื่องปลา

- อาหารปลา ฯลฯ

- มีเรื่องน าเที่ยวชมวังปลา

- เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

โดยมีการจ าหน่ายอาหารปลาให้

นักท่องเที่ยว

- ร้านค้าของที่ระลึก

พื้นที่ : บ้านท่าก้อน
ปัญหา

ชาวบ้านขาดรายได้ในช่วงห้ามจับปลา ฤดูวางไข่ (พ.ค. - พ.ย.)
ด้านชุมชน

มีการรวมกลุ่ม อยากท า “การอนุรักษ์วังปลา” ในล าน้ าสงคราม 
เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยว “ท่าราชภัฏ”

การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่า 
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กลุ่มประมง โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากฐานทรัพยากรป่าในชุมชน (ต่อ)

Concept : “ประมง”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายด้วยการสร้างความมั่นคงทางอาหาร

และสุขภาวะในชุมชน
2. เพ่ือเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพและฐานทรัพยากรในชุมชน
3. เพ่ือสร้างจิตส านึกรักษ์ท้องถิ่นและธรรมาภิบาลในชุมชน 
4. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรในชุมชน 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

- มีบ่อน้ าสาธารณะขนาดใหญ่

- มีกลุ่มอยากเลี้ยงปลา

- มีความต้องการด้านการเลี้ยงปลา การผลิต

อาหารปลา, การจัดการระหว่างการเลี้ยง

* ใช้วัตถุดิบในการผลิตอาหารปลาที่หาได้ใน

ชุมชน

- การจับปลาปีละครั้ง

- คิดค่า จับ ตามชนิด เครื่องมือหาปลา

- ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปลา

การแปรรูปเช่น ท าปลาส้ม .ส้มผัก บรรจุภัณฑ์

- มีรายละเอียดทางโภชนาการ

- อัดสูญญากาศ สามารถเก็บไว้นาน

- โลโก,้ ชื่อผลิตภัณฑ์

- มีวันที่ผลิต, วันหมดอายุ

- การจัดกิจกรรมกินปลา

- การประกวดถ่ายรูป เครื่องมือประมง

- ส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับ สาขาที่

เกี่ยวข้อง

-ช่องทางการจัดจ าหน่าย เช่น ตลาดชุมชน, 

ออนไลน์ หรือ ช่องทางที่มหาวิทยาลัยจัดให้ 

เช่น งานรับปริญญา, งานมูนมงัอีสาน

พื้นที่ : บ้านม่วงลาย
สถานการณ์ชุมชน

1. มีบ่อน้ าสาธารณะขนาดใหญ่
2. มีความต้องการอยากเล้ียงปลา
3. ขาดความรู้ด้านการเล้ียงและการจัดการ
4. การผลิตอาหารปลาเพ่ือลดต้นทุน

การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่า 
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กลุ่มคราม /หัตถกรรม โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากฐานทรัพยากรป่าในชุมชน

Concept : “คราม / หัตถกรรม”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายด้วยการสร้างความมั่นคงทางอาหาร

และสุขภาวะในชุมชน
2. เพ่ือเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพและฐานทรัพยากรในชุมชน
3. เพ่ือสร้างจิตส านึกรักษ์ท้องถิ่นและธรรมาภิบาลในชุมชน 
4. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรในชุมชน 

พื้นที่ :
ต้นทาง    บ้านโพนปลาโหล  อ.เต่างอย

โครงการพัฒนารูปแบบการผลิตคราม จากภูมิปัญญาและนวัตกรรม
กลางทาง  บ้านห้วยยาง อ.โคกศรีสุพรรณ

โครงการการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ครามสู่เศรฐกิจสร้างสรรค์
ปลายทาง  บ้านโนนเรือ บ้านตอเรือ อ.พรรณานิคม

โครงการการพัฒนาแบรนด์ครามสู่ตลาดแฟชั่นสากล

เป้าหมาย
1. โรงเรียน Kram
2. ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม
3. หมู่บ้าน Kram
4. Kram คุณภาพ
5. Green Product
6. Kram อินทรีย์
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กลุ่มคราม /หัตถกรรม  โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากฐานทรัพยากรป่าในชุมชน (ต่อ)

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

- องค์ความรู้ (ทุกภาคส่วน)

1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. เศรษฐศาสตร์และการจัดการ

3. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4. เทคโนโลยีการเกษตร

5. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6. การศึกษา

- การพัฒนา

- คน

- สินค้า

- การส่งเสริม

- ปัจจัยการผลิต

- นวัตกรรม

- เครือข่าย

- การถ่ายทอด

- การตลาด

- จับคู่ธุรกิจ

- ผู้ประกอบการรุ่นใหม่

- การออกแบบแฟชั่น

การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่า 

ลักษณะการท างาน ศูนย์KRAM ศูนย์ข้อมูล
- คณะมนุษยศาสตร์ เส้นทางท่องเท่ียว

พัฒนาผลิตภัณฑ์ (อ.พรรณานิคม/กุดบาก)
การออกแบบแฟชั่น ยกระดับสู่สากล

- วิทยาการจัดการ การตลาด
ออกแบบ / แปรรูป

- วิทยาศาสตร์ ฤทธ์ิทางชีวภาพ / พฤษเคมีของ Kram
การผลิต / ทดสอบคุณภาพ / มาตรฐาน
การจัดการส่ิงแวดล้อม

- อุตสาหกรรม แผนการผลิต / ลดต้นทุน
นวัตกรรม / เครื่องมือ
สถาปัตกรรม / การออกแบบ

- ครุศาสตร์ หลักสูตร
- วิจัย ข้อมูล Data

ทุนสนับสนุน
บริการวิชาการ

- อพสธ
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กลุ่มเกษตร โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากฐานทรัพยากรป่าในชุมชน

Concept : “เกษตร”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายด้วยการสร้างความมั่นคงทางอาหาร

และสุขภาวะในชุมชน
2. เพ่ือเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพและฐานทรัพยากรในชุมชน
3. เพ่ือสร้างจิตส านึกรักษ์ท้องถิ่นและธรรมาภิบาลในชุมชน 
4. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรในชุมชน 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

- โคกระบือ

- คุณภาพน้ า

- กระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- เกษตรปลอดภัย

- กระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (อาหาร

- แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (อาหาร

พื้นที่ :
1. บ้านท่าก้อน
2. บ้านค้อเขียว หมู่ 1
3. บ้านหนองผักตบ
4. บ้านนางอย

การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่า
1. บ้านท่าก้อน
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กลุ่มเกษตร โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากฐานทรัพยากรป่าในชุมชน (ต่อ)

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

- โคนม ?

- การจัดการของเสียในฟาร์ม

- การจัดการพืช อาหารสัตว์

- สิ่งแวดล้อม

- -

การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่า
2. บ้านค้อเขียว หมู่ 1

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

- การจัดการผลผลิตทางการเกษตร - การผลิต / แปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร 

(ข้าวเม่า, พริก, ปลา)

- การผลิต / แปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร 

(ข้าวเม่า, พริก, ปลา)

3. บ้านหนองผักตบ

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

- โค (พืชอาหารสัตว์, สายพันธุ์โค, การผสม

เทียม) (การตลาด)

- สารพิษตกค้างในดิน

- เกษตรปลอดภัย

- การจัดการอาหารสัตว์

- การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (มะเขือ

เทศ, กล้วย, ข้าวกล้องงอก)

- ผลพลอยได้ (By-Product)

- โค (พืชอาหารสัตว์, สายพันธุ์โค, การผสม

เทียม) (การตลาด)

4. บ้านนางอย
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กลุ่มการท่องเที่ยว โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากฐานทรัพยากรป่าในชุมชน

Concept : “การท่องเที่ยว”
วัตถุประสงค์
1. เพ่ือเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายด้วยการสร้างความมั่นคงทางอาหาร

และสุขภาวะในชุมชน
2. เพ่ือเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพและฐานทรัพยากรในชุมชน
3. เพ่ือสร้างจิตส านึกรักษ์ท้องถิ่นและธรรมาภิบาลในชุมชน 
4. เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรในชุมชน 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

1. ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั่วกินได้

2. ส่งเสริม / ฟ้ืนฟูวิถีควาย

3. ปรับปรุงฟื้นฟู พ้ืนที่ชุ่มน้ า (วังปลา)

1. พัฒนาสินค้า OTOP/ Pachaginy

2. สร้างแบรนด์ / มาสคลอส / แลนด์มาร์ค

3. พัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

- พัฒนาเส้นทางสื่อความหมาย (เส้นทางเดิน/ 

เรือ/ จักรยาน)

- พัฒนาวิถีการหาปลา

4. อบรมให้ความรู้ต้นทุน / บัญชี

5. อบรมให้ความรู้ เรื่องมัคคุเทศก์ / โฮมสเตย์

1. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ (เว็บไซด์/ facebook/ 

โบว์ชัวร์)

2. พัฒนาภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

3. การจัดการท าโปรแกรมการท่องเทียว / ราคา

4. OPEN HOUSE ท่าก้อน MODEL

พื้นที่ : บ้านท่าก้อน อากาศอ านวย

การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่า

หมายเหตุ **3. พัฒนากิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
3.1 พัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวสื่อความหมาย 

(เดิน / เรือ / จักรยาน)
3.2 พัฒนาวิถีการหาปลา
3.3 พัฒนาเมนูอาหาร 
3.4 พัฒนารูปแบบการแสดง
3.5 ส่งเสริมกลุ่มพัฒนากล้าไม้
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แผนความต้องการงบลงทุน
ระยะ 3 ปี

(พ.ศ. 2563 - 2565)
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ข้อเสนอแนะจากส านักงบประมาณ

(1) ข้อมูลรายการครุภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว และบอกอายุการใช้งานไว้ด้วย
(จัดซื้อตั้งแต่เมื่อไร อายุการใช้งานก่ีปี)

(2) ข้อมูลแผนความต้องการงบลงทุน ส ารวจความต้องการงบลงทุนทั้งครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง    
(ปรับปรุง/ก่อสร้างใหม่) ท าเป็นแผน 3 - 5 ปี และมีการทบทวนแผนทุกปี โดยมีข้อมูล ดังนี้
(2.1) เหตุผลความจ าเป็น
(2.2) รายการที่จะต้องจัดซื้อในปีแรก  การจัดหาครุภัณฑ์จะต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับ
คุณลักษณะเฉพาะผลการสืบราคา  สถานท่ี/พื้นท่ีรองรับครุภัณฑ์  กรณีสิ่งก่อสร้าง
ต้องด าเนินการให้มีความพร้อมเกี่ยวกับการก าหนดจ านวนพื้นที่  สถานที่ตั้ง ข้อก าหนด
และขอบเขตของาน (TOR)  แบบรูปรายการ  ประมาณการราคา  ซึ่งนอกจากจะเตรียม
ความพร้อมเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว  จะเป็นข้อมูลรองรับ
กรณีที่รัฐบาลมีนโยบาย/มาตรการพิเศษระหว่างปี  ก็จะมีโอกาสได้รับงบประมาณเพิ่มเติมได้

1. ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดท างบลงทุน
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3) พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของการด าเนินงาน  โดยให้ความส าคัญของ
แผนงานยุทธศาสตร์สูงกว่าแผนงานพื้นฐาน
พร้อมพิจารณาถึงความจ าเป็น/ความแร่งด่วน/ความคุ้มค่า 
ศักยภาพของหน่วยงาน และความพร้อมในการด าเนินงาน

4)  พิจารณาทบทวนเพื่อชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกการด าเนินภารกิจ
ที่หมดความจ าเป็น ท าแล้วไม่เกิดผลหรือไม่คุ้มค่า และมีความส าคัญ
ในล าดับต่ า เพื่อน างบประมาณไปด าเนินภารกิจที่มีความส าคัญและประชาชน
ได้รับประโยชน์โดยตรง
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ลิงค์ในการดาวน์โหลด เอกสาร http://plan.snru.ac.th/topics/9078 หรือ สแกน QR-CORE 
เพ่ือดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารประกอบ การประชุม การจัดท างบประมาณแผ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

และจัดท าแผนความต้องการงบลงทุน ระยะ 3 ปี (2563 - 2565)

1. แบบความต้องการงบลงทุน ระยะ 3 ปี (2563 - 2565)
2. หลักเกณฑ์และแนวทางการด าเนินการจัดท าแผนความต้องการงบลงทุนระยะ 3 ปี
3. แบบฟอร์มรายการครุภัณฑ์
4. แบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง
5. แบบฟอร์มค าของบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2563
6. ผังความเชื่อมโยงการจัดท างบบูรณาการ
7. ขั้นตอนการออกแบบสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานภาครฐั 
8. Power point น าเสนอ ประชุม การจัดท างบประมาณแผ่นดิน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

http://plan.snru.ac.th/topics/9078 หรือ
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1. ตามเอกสารสรุปงบลงทนุรายการครุภัณฑ์และสิ่งกอ่สร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
• เอกสารแบบฟอร์มรายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ เอกสารหมายเลข 3 
• แบบฟอร์มรายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เอกสารหมายเลข 4

2. แผนงานบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่งภายใน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

สรุปรายการที่ต้องการน าส่งกองนโยบายและแผน

3. แผนความต้องการงบลงทุนระยะ 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 ด าเนินการ

ส่งภายใน วันที่ 17 ธันวาคม 2561
เพื่อด าเนินการใช้ประกอบการจดัท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าปีงบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



36

QR- CORE แบบประเมิน

แบบประเมินโครงการ


