


ที่มา : การประชุมชี้แจง เร่ือง แนวทางการจดัทําแผนงาน/โครงการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เมื่อวันท่ี 4 พ.ค. 61 โดยสาํนกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ



ที่มา : การประชุมชี้แจง เร่ือง แนวทางการจัดทาํแผนงาน/โครงการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เมื่อวันท่ี 4 พ.ค. 61 โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ





แผนพัฒนาการศึกษา 
มช. ระยะที่ 12 

(พ.ศ.2560-2564)
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จําแนกตามหมวดรายจาย
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รอยละ เพิ่ม-ลด วงเงินงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม จําแนกตามหมวดรายจาย

เปรียบเทียบป พ.ศ. 2560 และ 2561 เปรียบเทียบป พ.ศ. 2561 และ 2562
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รอยละ เพ่ิม-ลด วงเงินงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม จําแนกตามแผนงาน

เปรียบเทียบป พ.ศ. 2560 และ 2561 เปรียบเทียบป พ.ศ. 2561 และ 2562
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สัดสวนงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม

จําแนกตามแผนงาน
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12

เปรียบเทียบประมาณการรายรับที่นํามาตั้งเปนงบประมาณรายจาย ป 2557-2561
หนวย : ลานบาท

งบประมาณแผนดิน

เงินบํารุงโรงพยาบาลและ

เงินบํารุงอ่ืน ๆ

รายไดจากการบริการวิชาการ และ

จากหนวยงานวชิาการภายใน

คาธรรมเนียมการศึกษา

รายไดอื่นและเงินผลประโยชนจาก

การบริหารทรัพยสิน
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6,004.8292 (ป 2562 เบื้องตน)



หลักเกณฑการพิจารณางบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  กระทรวงศึกษาธิการ

สํานักงบประมาณพิจารณาวงเงินงบประมาณจาก 2 หลักเกณฑ ดังนี้

1. พิจารณาจากประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ (ป พ.ศ. 2560 และ 2561)

1.1 พิจารณาผลการเบิกจายปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปนไปตามเปาหมายหรือไม

           1.2 รายจายลงทนุประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ไมสามารถกอหน้ีผูกพันไดตามกําหนด และถูกยึด

เงินคนืตามพระราชบัญญัตโิอนงบประมาณ พ.ศ. 2560 

           1.3 รายจายลงทนุปเดียวปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่อยูระหวางปรับแผน/ ปรับแบบ/ ปรบั TOR/ 

ปรับรายละเอียด ทําใหเบิกจายไมทัน 30 ธันวาคม 2560 ซ่ึงสํานักงบประมาณไดนํามาเปนขอมูลในการพิจารณา

ปรับลดวงเงินงบประมาณของมหาวทิยาลัย



หนวยงานที่มีเงินรายได (สถาบันอุดมศึกษา 

80 แหง) กําหนดหลักเกณฑการนําเงินรายได

สมทบรายจายประจํา (ไมรวมแผนงาน

บุคลากรภาครัฐ) ในอัตรารอยละ 1-30 

ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี

หลักเกณฑการพิจารณาปรบัลดงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  กระทรวงศึกษาธิการ

โดยใชสินทรัพยหมุนเวียน – หนี้สินหมนุเวยีน 

- หากมจีาํนวนเกิน 3,000 – 4,000 ลานบาท ใหใชรายไดสมทบ 25%

- หากมจีํานวนเกิน 4,000 ลานบาท ขึ้นไป ใหใชรายไดสมทบ 30%

2. พิจารณาจากรายงานการเงินที่มหาวิทยาลัยตองจัดสงกรมบัญชีกลางเปนประจําทุกป



แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ดาํเนินการตาม กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง หลังจากที่งบประมาณผานการช้ีแจงตอคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาราง พ.ร.บ. งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 แลว โดยมีเง่ือนไขวาจะกอหน้ี
ผกูพันไดเมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลใชบงัคับและไดรับจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากสํานักงบประมาณแลว 

2. ใหสวนงานดําเนินการตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่กําหนดให
รายจายลงทุนที่เปนรายการปเดียวควรกอหน้ีผกูพันใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2561 และครุภัณฑ
รายการเงินต่ํากวา  2 ลานบาท ใหกอหนี้ผูกพันและเบิกจายภายในเดอืนธันวาคม 2561 (หากลาชากวา
เดอืนธันวาคม 2561 จะถูกนํามาประกอบการพิจารณาปรับลดวงเงินงบลงทุนในปตอไป)

 3. รายการสิ่งกอสรางตองมีความพรอมดานแบบรูปรายการท่ีใชสําหรบัการจัดซ้ือจัดจาง ทั้งน้ีไมควรมีการ
ปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการ เพราะจะทําใหกระบวนการจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตามแผน



แนวทางเตรียมการจัดทํางบประมาณ พ.ศ. 2563

1. งบบคุลากร : ปรับปรุงขอมูลดานบุคลากรใน CMU- MIS ใหเปนปจจุบัน (เงินเดือนและเงนิทีจ่ายควบกับ
เงินเดือน)

2. งบดําเนินงาน : ขอต้ังตามหลักเกณฑที่สํานกังบประมาณกําหนด ท้ังนี้ไมควรลดการรับนักศึกษาในสาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ (ไดรบัการสนับสนนุงบประมาณตามจํานวน
นักศึกษา) สําหรบัการรับนักศึกษาในสาขามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร แมวาจะรับนักศกึษาเพ่ิมก็จะไมได
รับการจดัสรรงบประมาณเพิ่มแตอยางใด

3. งบลงทุน : การขอตั้งงบลงทุนตองมีความพรอม (แบบรูปรายการ คุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง และใบ
เสนอราคา)



แนวทางเตรียมการจัดทํางบประมาณ พ.ศ. 2563

4. งบเงินอุดหนุนแผนงานยุทธศาสตร/ แผนงานบูรณาการ

4.1 ศึกษาวิเคราะหยุทธศาสตร/ประกาศ/ ยทุธศาสตรของแผนงานบูรณาการตางๆ ตลอดจนแหลง
งบประมาณตางๆ  เพ่ือเพิ่มชองทางในการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในโครงการที่มีศักยภาพและ
มคีวามสอดคลอง

4.2 จัดทําคลังขอมูลโครงการตางๆ (ในลักษณะ project idea ใหสามารถเรียกรายงานช่ือโครงการ ฯลฯ 
ไดจาก key word) เพ่ือเปนแหลงรวบรวมโครงการที่สอดคลองกบัยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรของ
แผนงานบูรณาการ

4.3 มุงเนนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในแผนงานบูรณาการดานการวิจัย

4.4 ในสวนของแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และแผนงานบูรณาการพ้ืนที่ระดับภาค 
ควรมีการประสานกับสวนงานหลกัในพื้นท่ีเพือ่รวมกันจัดทําโครงการ เนนภาพมหาวิทยาลัยเขาไปมีสวน
รวม ชวยเหลือในประเด็นปญหาเชิงพ้ืนที่ (ศึกษาธิการจังหวัด และ/หรือที่จงัหวดั กลุมจังหวัดตองการ) 



แนวทางจัดทําขอเสนอโครงการในลักษณะบูรณาการ

1. ขอมลูโครงการมคีวามสมบูรณครบถวน (เนนขอมลูเชิงคุณภาพ/ ทั้งตนทาง-กลางทาง-ปลายทาง)

2. มผีลตอบแทนที่คุมคา เกิดผลลัพธตามเปาหมายเชิงยุทธศาสตร และความจําเปนเรงดวนของพื้นที่

3. มตีนทุนโครงการที่เหมาะสม ประหยัด ไมซํ้าซอน

4. มวีิธีการที่ชัดเจนนําไปปฏิบัตไิด มีประสิทธภิาพ และมีความพรอม (เนนศักยภาพของบุคลากร 
เทคโนโลย ีรูปแบบ และสถานที่)

5. กิจกรรมมีความครอบคลุมและครบถวน

6. กําหนดหนวยงานรับผิดชอบที่มีภารกิจและอํานาจหนาทีต่ามกฏหมาย



ทําอยางไร ที่จะทําใหโครงการไดรบัการจัดสรรงบประมาณ

1. เตรียมโครงการใหมีความพรอม

- รายละเอียดโครงการ เหตุผล ความจําเปน ประโยชนของโครงการ ความคุมคา ความเหมาะสม 
กลุมเปาหมาย/ ประชาชนท่ีไดรับประโยชนจากโครงการ

- รูปแบบรายการ แบบแปลน/ คุณลักษณะเฉพาะ

- ประมาณราคา รายละเอียดคาใชจาย

- สถานที่ดําเนินการ ไดรับอนุญาตใหใชพ้ืนที่แลว 

- ไมขัดกับกฏหมาย ระเบียบ หลักเกณฑตางๆ ท่ีมีอยู

- การบริหารโครงการ

2. สํานักงบประมาณจะไมจัดสรรงบประมาณใหกับรายการจายแจกวัสดุสิ่งของใหกับประชาชน คาใชจาย
ในการเดินทางไปตางประเทศ คาใชจายในการกอสราง/ ปรับปรุง ซอมแซม อาคารสถานทีร่าชการ 
รายการที่ยังมีขอทักทวงจาก สตง.



ขอบพระคุณ



ตวัอยางบูรณาการ

ระดับภาคเหนือ



2.วเิคราะหหวงโซมูลคา (Value Chain) และปจจัยสูความสําเรจ็ (Critical Success Factor) ดวย Generic VC
เกษตรอนิทรีย Farm to Tableจากผลิตภัณฑศักยภาพ (Product Champion) ของพื้นที่ใหวิเคราะหหวงโซมูลคาและปจจัยสูความสําเร็จที่เก่ียวของ

ตนทาง : การผลิต กลางทาง : การแปรรูป ปลายทาง : การตลาด

การวิจัยและพัฒนา (R&D)
พัฒนาปจจัยพ้ืน

ฐานและพัฒนาเกษตรกร
การเพิ่มผลผลติพัฒนา
คุณภาพและลดตนทนุ

การแปรรูปและสราง
มูลคาเพิ่ม

การขนสงสินคาและจัดการ
บริหารสนิคา (Logistics))

พฒันาระบบการตลาด
1 2 3 4 5 6

เกษตรอินทรีย

1.1 การพัฒนาฐานขอมลู

ผลิตภณัฑและผูประกอบการ

1.2 การพัฒนาระบบสืบ

ยอนกลับ

1.3 การพัฒนาองคความรู
เกษตรอินทรยีพืชสัตวตางๆ

เพื่อเปนตัวเลือกเพิ่มรายได

แกเกษตรกร

1.4 การพัฒนาสูตรอาหาร

อินทรียท่ีมีรสขาติและนา
รบัประทาน Food Design 

และ Food Fashion

2.1 การพัฒนาเกษตรอินทรยี

แปลงใหญ

2.2 การพัฒนาแหลงน้ําในฤดู

แลง หลังนาอินทรีย

2.3 การพัฒนาธนาคารเมล็ด
พันธุและแมพันธุเกษตร

อินทรีย

2.4 การพัฒนาธนาคารปจจัย

การผลิตเกษตรอินทรียไดแก 

ปุย ฮอรโมน สารไลแมลง 
สารตานโรค อาหารสัตว 

3.1 การพัฒนาเกษตรกรรมในระยะ

ปรบัเปลี่ยนใหเปนเกษตรปลอดภัย 

GAP

3.2 การพัฒนาขาวใหไดมาตรฐาน

อินทรีย

3.3 การพัฒนาผกัใหไดมาตรฐาน

อินทรีย

3.4 การพัฒนาผลิตผลปศุสัตวใหได

มาตรฐานอินทรียและไมทารณุกรรม

สัตว

3.5 การพัฒนาผลไมใหไดมาตรฐาน

อินทรีย

3.6 การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

เกษตรอินทร Multi Cropping

4.1 การพัฒนาโรงงานแปร

รูปใหไดมาตรฐาน GMP

4.2 การพัฒนาโรงตัดแตง 

และบรรจุภัณฑเกษตร

อินทรีย
4.3 การสนับสนุนการแปรรูป

เปนอาหารสด

4.5 การพัฒนา อย. สําหรับ

ผลิตภัณฑ อาหารสุขภาพ 

ผลิตภัณฑธรรมชาติ

5.1 การพฒันาหวงโซ

อุปทานและคลัสเตอร

เกษตรอินทรียทั้งระบบ 

ทํา Volume 

Management ถึง

ผูบริโภคประจํา 

5.2 การพฒันาระบบโลจี

สติกสผลิตภัณฑเกษตร

อินทรีย

5.3 พฒันาระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนกิส ในการขาย 

จัดสงชาํระเงิน

6.1 การพัฒนาตลาดเกษตร

อินทรียระบบสมาชิก จัดสง

ถึงบาน

.6.2 การพัฒนาตลาดเกษตร

อินทรีย โรงพยาบาล โรงงาน
และสถานศึกษา

6.3 การพัฒนาตลาดเกษตร

อินทรียสูการทองเทีย่ว 

โรงแรม รานอาหาร ราน

กาแฟ
6.4 การพัฒนา Outlet ราน

สะดวกซ้ือเกษตรอินทรยี



3.วเิคราะหหวงโซมูลคา (Value Chain) และปจจัยสูความสําเรจ็ (Critical Success Factor) ดวย Generic VC
ผูสูงอายุจากผลิตภัณฑศักยภาพ (Product Champion) ของพื้นที่ใหวิเคราะหหวงโซมูลคาและปจจัยสูความสําเร็จที่เก่ียวของ

ตนทาง : การพัฒนาทรัพยากร กลางทาง : การใหบริการ ปลายทาง : การตลาด

การวิจัยและพัฒนา (R&D))

พัฒนาปจจัยพ้ืน
ฐานและพัฒนา
ผูประกอบการ

การเพิ่มมูลคาพัฒนา
คุณภาพและลดตนทนุ

การบริการและสราง
มูลคาเพิ่ม

การขนสงสินคาและจัดการ
บริหารการบริการ 

(Logistics))
พฒันาระบบการตลาด

1 2 3 4 5 6

1.1 การวิจัยพัฒนาบานสําหรับ

ผูสูงอายุ (Aging in 

Place/Smart Home) ในเมือง

และชนบท

1.2 การวิจัยพัฒนากิจกรรม

ผูสูงอายุ (Active Aging)

1.3 การวิจัยพฤติกรรมในการ

ดํารงคชีวิตผูสูงอายุ

1.4 การวิจัยพัฒนา Big Data 

เก็บวิเคราะหขอมูลผูสูงอายุจาก 

App, CCTV GPS และ IoTs

1.5 การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีที

เหมาะสมชวยผูสูงอายุ 

(Appropriate Assistive 

Technologies)

ผูสูงอายุ

2.1 การพัฒนาสถานพยาบาลแก

ผูสูงอายุ (Immediate Care)

2.2 การพัฒนาสถานพักฟน

ผูสูงอายุ (Intermediate Care)

2.3 การพัฒนาโรงพยาบาล

ผูสูงอายุ (Long-term Care)

2.4 การพัฒนาศูนยผูสงูอายุ

ชุมชน (Day Center)

2.5 การออกแบบปรบัปรงุ

สถานท่ีตางๆ สําหรับผูสงูอายุ 

(Universal Design and 

Barrier Free)

3.1 การพฒันาระบบเย่ียม

เยือนบานตรวจสุภาพ

ผูสูงอายุ 

3.2 การพฒันาอาหาร

สุขภาพ อาหารเสริม 

สมุนไพร (Pre-Biotic 

and Pro-Biotic) ในการ

ดูแลสุขภาพผูสูงอายุ

3.3 การพฒันาทันตกรรม

ผูสูงอายุ

3.4 การพฒันาสุขภาพ

การมองเห็นผูสูงอายุ

4.1 การพัฒนาธุรกิจบริบาล

ผูสูงอายุ (Day Care – Night 

Care)

4.2 การพัฒนาธุรกิจบานพกั

ผูสูงอายุ (Nursing Home)

4.3 การพัฒนาธุรกิจโรงพยาบาล

ผูสูงอายุ

4.4 การพัฒนาบมเพาะธรุกิจ

สขุภาพ NCD ผูสูงอายุ

4.5 การพัฒนาบมเพาะองคกร

เพ่ือสังคม ดานผูสูงอายุ

5.1 พัฒนาระบบเฝาระวัง

ฉุกเฉินผูสูงอายุ 

(Surveillance)

5.2 การพัฒนาระบบการ

บริการผูสูงอายุชุมชน รวม 
อปท รพสต อสม

5.3 การพัฒนาระบบขนสง

เดินทางสาธารณะแกผูสูงอายุ

5.4 การพัฒนาการแพทย

ทางไกล หรือการให
คําปรึกษา (Counselling) 

ถึงบานหรือขุมชน

6.1 การประชาสัมพันธ

สวัสดิการและความรูสุขภาพ

แกผูสูงอายุ

6.2 การพัฒนาตลาดการ

ทองเที่ยวผูสูงอายุ
6.3 การพัฒนาตลาดอาหาร

กลุมเส่ียง NCD ผูสูงอายุ

6.4 การพัฒนาตลาดบริการ

สุขภาพผูสูงอายุ

6.5 การพัฒนาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส Cyber Mall

สินคาวิถีชีวิตผูสูงอายุ



8.วเิคราะหหวงโซมูลคา (Value Chain) และปจจัยสูความสําเรจ็ (Critical Success Factor) ดวย Generic VC
กาแฟ ชา สมุนไพรจากผลิตภัณฑศักยภาพ (Product Champion) ของพื้นที่ใหวิเคราะหหวงโซมูลคาและปจจัยสูความสําเร็จที่เก่ียวของ

ตนทาง : การผลิต กลางทาง : การแปรรูป ปลายทาง : การตลาด

การวิจัยและพัฒนา (R&D)
พัฒนาปจจัยพ้ืน

ฐานและพัฒนาเกษตรกร
การเพิ่มผลผลติพัฒนา
คุณภาพและลดตนทนุ

การแปรรูปและสราง
มูลคาเพิ่ม

การขนสงสินคาและจัดการ
บริหารสนิคา (Logistics))

พฒันาระบบการตลาด
1 2 3 4 5 6

กาแฟ ชา สมุนไพร

1.1 การพัฒนาฐานขอมลู

ผลิตภณัฑและผูประกอบการ 

กาแฟ ชา สมุนไพร

1.2 การพัฒนาระบบสืบ

ยอนกลับ จากแหลงกําเนิด  
กาแฟ ชา สมุนไพร

1.3 การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ

จากสวนตางๆ กาแฟ ชา 

สมุนไพร

1.4 การนําส่ิงเหลือใชทาง
การเกษตรจากการผลิต 

กาแฟ ชา สมุนไพร มาทํา

ประโยชน

2.1 การพฒันาเกษตร

อินทรีย กาแฟ ชา 

สมุนไพร

2.3 การพฒันาธนาคาร

เมล็ดพันธุ กาแฟ ชา 

สมุนไพร

2.4 การพฒันาธนาคาร

ปจจัยการผลิต กาแฟ ชา 

สมุนไพรอินทรียไดแก ปุย 

ฮอรโมน สารไลแมลง สาร

ตานโรค  ในการปลูก

3.1 การพัฒนาเกษตรกรรม

ในระยะปรับเปล่ียนใหเปน

เกษตรปลอดภัย GAP กาแฟ 

ชา สมุนไพร

3.2 การพัฒนาชา กาแฟ 
ผลิตภัณฑธรรมชาติ สมนุไพร 

ใหไดมาตรฐานอินทรีย

3.3 จดทะเบยีน GI กาแฟ ชา 

สมุนไพร ในภาคเหนือ

3.4 การพัฒนามาตรฐานการ
ชง ชา กาแฟ Barista 

4.1 การพฒันาโรงงาน

แปรรปู กาแฟ ชา 

สมุนไพร ใหไดมาตรฐาน 

GMP

4.2 การพฒันา อย. 

สําหรบั ชา กาแฟ 

สมุนไพร

5.1 การพฒันาหวงโซ

อุปทานและคลัสเตอรชา 

กาแฟ สมุนไพร อินทรีย

5.2 การพฒันาระบบโลจี

สติกสผลิตภัณฑ ชา 

กาแฟ สมุนไพร อินทรีย

5.3 พฒันาระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนกิส ชา กาแฟ 

สมุนไพร ในการขาย 

จัดสงชาํระเงิน

6.1 การพฒันาตลาด ชา 

กาแฟ สมุนไพร ระบบ

สมาชิก จัดสงถึงบาน

6.2 การพฒันาตลาดชา 

กาแฟ สมุนไพรอินทรียสู

โรงแรม รานกาแฟ

6.3 การพฒันา Outlet 

รานชา กาแฟ สมุนไพร

ของขวัญของที่ระลึก

สําหรบันักทองเที่ยว



ตวัอยางบูรณาการ

ยกระดับการศึกษา








