
 ข้อเสนอระดับโครงการย่อยภายใตข้้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการบัญชีแนบ
ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา  
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  
 
 
 

 

1 แผนงานตามข้อเสนอหลัก โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ: ต าบลเมืองจัง อ าเภอ   
ภูเพียง จังหวัดน่าน 

2 ชื่อโครงการย่อย 

2.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะม่วงน้ าดอกไม้สีทอง 

2.2 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้เลี้ยงปศุสัตว์ 

2.3 โครงการเลี้ยงกบในกระชังบก 

2.4 โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสู่เชิงพาณิชย์ 

2.5 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานชีวภาพและการจัดการพลังงานในภาคการเกษตร 

2.6 โครงการบริหารต้นทุนผลผลิตทางการเกษตร 

2.7 โครงการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และระบบสืบค้นเพ่ือวางแผนและตัดสินใจ 

พื้นที่ด าเนินการ  

(1) ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน  

(2) องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง  

(3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 

3 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (หน่วยรับงบประมาณ) (กรม/จังหวัด/หน่วยงานรัฐ) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

4 วัตถุประสงค์  

4.1 เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคมด้านการเกษตรและอาหารของต าบลเมืองจัง อ าเภอภูเพียง จังหวัด
น่าน แบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เป็นมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่
เป็น system integrator 

ข้อเสนอระดับโครงการย่อยกลุ่มที่ 3 

โครงการย่อยภายใต้แผนงาน ต้องเป็นโครงการที่เป็นการด าเนินการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ตามข้อเสนอ
โครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดฯ 

แบบฟอร์ม 2 
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4.2 เพ่ือให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ให้มีงานท าและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ชุมชน 

4.3 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทักษะในการสร้างเสริมอาชีพด้านเกษตรและอาหารในชุมชนต าบลเมืองจัง 
4.4 เพ่ือให้เกิดการจัดท าข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชนต าบลเมืองจัง  

5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ควรมีความเก่ียวข้องหรือเป็นเหตุเป็นผลโดยตรงต่อวัตถุประสงค์โครงการ สามารถ
วัดค่าในเชิงปริมาณหรือคุณภาพได้ มีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง) 

5.1 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด  

โครงการย่อย ผลผลิตของโครงการ ตัวช้ีวัด 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตมะม่วงน้ าดอกไม้สีทอง 

1.ลดลดต้นทุนการผลิตมะม่วง 

2.เพ่ิมผลผลิตมะม่วงและยกระดับ
สินค้า OTOP/SMEของต าบล 

 

1.ชุมชนมีการลดลดต้นทุนการ
ผลิตมะม่วงโดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมในปริมาณ 25 %  

2.ชุมชนในต าบลมีเพิ่มผลผลิต
มะม่วงและยกระดับสินค้า
OTOP/SMEของต าบลท าให้
มูลค่าผลผลิตเพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 
25% 

2. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
กลุม่ผู้เลี้ยงปศุสัตว์ 

1.ก่อให้เกิดการจ้างงานลดปัญหา
สภาวะการตกงานส าหรับบัณฑิต
จบใหม่อย่างน้อย 1 คน  

2.สนับสนุนการศึกษาวิจัยเชิง
พ้ืนที่ส าหรับนักศึกษาในสาขาสัตว
ศาสตร์ มทร. ล้านนา น่าน อย่าง
น้อย 5 คน 

3.ได้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์
ที่เข้มแข็งในเขตต าบลเป้าหมาย
อย่างน้อย 1 กลุ่ม 

4.ก่อให้เกิดรูปแบบการผลิตสัตว์
จากนวัตกรรมด้านอาหารสัตว์ที่
บูรณาร่วมกันระหว่างสาขาสัตว
ศาสตร์ มทร ล้านนา น่าน และ

1.บัณฑิตจบใหม่ที่ตกงานมีงานท า 
1 คน 

2.นักศึกษาวิจัยในสาขาสัตว
ศาสตร์ มทร ล้านนา น่าน 
สามารถวิจัยแล้วเสร็จและ
สามารถจบการศึกษาอย่างน้อย 5 
คน 

3.กลุ่มเกษตรกรอย่างน้อย 1 กลุ่ม 

4.รูปแบบการเลี้ยงปศุสัตว์แบบ
ใหม่อย่างน้อย 1 รูปแบบ 

5.ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์คุณภาพอย่าง
น้อย 1 ชนิด 

 



3 
 

โครงการย่อย ผลผลิตของโครงการ ตัวช้ีวัด 

กลุ่มผู้เลี้ยงปศุสัตว์ต าบลเมืองจัง 

5.เกิดผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เกิด
รูปแบบการผลิตสัตว์จาก
นวัตกรรมด้านอาหารสัตว์ที่บูรณา
ร่วมกันระหว่างสาขาสัตวศาสตร์ 
มทร ล้านนา น่าน และกลุ่มผู้เลี้ยง
ปศุสัตว์ต าบลเมืองจัง 

3. โครงการเลี้ยงกบในกระชังบก 1. กลุ่มผู้เลี้ยงกบในกระชังบก
บ้านหาดผาขน ไม่น้อยกว่า 20 
คน 

2. สามารถผลิตกบเนื้อเพ่ือ
จ าหน่าย ไม่น้อยกว่า 1,000 
กิโลกรัม 

1. จ านวนกบเนื้อที่เลี้ยงในกระชัง
บก ไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม 

2. ชุมชนบ้านหาดผาขนได้รับการ
อบรมการเลี้ยงกบในกระชังบก ไม่
น้อยกว่า 20 คน 

4. โครงการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรสู่เชิงพาณิชย์ 

1.ชุมชนมีทักษะการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรด้วยการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2.ชุมชนมีผลิตภัณฑ์จากผลผลิต
ทางการเกษตรจ าหน่ายได้ในเชิง
พาณิชย์ 

1.มีผู้เข้าร่วมรับการพัฒนาทักษะ
การแปรรูป ไม่น้อยกว่า 50 คน 

2.ชุมชนมีผลิตภัณฑ์ออกจ าหน่าย 
ไม่น้อยกว่า 3 ผลิตภัณฑ์ 

 

5. โครงการส่งเสริมการใช้
พลังงานชีวภาพและการจัด
การพลังงานในภาคการเกษตร 

1.ต้นแบบระบบการผลิตพลังงาน
ชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตร และระบบการผลิตที่มี
การใช้พลังงานทดแทนในภาค
การเกษตร 

1.เชื้อเพลิงชีวภาพที่สามารถ
น าไปใช้ต่อยอดและใช้ประโยชน์
ในภาคการเกษตรได้อย่างน้อย 2 
ชนิด  

2.ต้นแบบระบบการใช้พลังงาน
ทดแทนในกระบวนการผลิตอย่าง
น้อย 1 ต้นแบบ 

6. โครงการบริหารต้นทุนผลผลิต
ทางการเกษตร 

1.การบันทึกต้นทุนเบื้องต้นของ
ผลผลิตทางการเกษตร 

1.ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 59 
คน ประกอบด้วย  
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โครงการย่อย ผลผลิตของโครงการ ตัวช้ีวัด 

2.การบันทึกรายงานจัดการต้นทุน
ผลผลิตทางการเกษตร 

3.การบันทึกการจัดการต้นทุนที่
เหมาะสมของผลผลิตทาง
การเกษตรได้ 

 

นักศึกษา จ านวน 1 คน  
บัณฑิต จ านวน 1 คน 

อาจารย์ จ านวน 6  คน 

ประชาชน จ านวน 51  คน  
2. กิจกรรมส่งเสริมทักษะการ
บริหารต้นทุนผลผลิตทาง
การเกษตรจ านวน 1 กิจกรรม 

7. โครงการบริหารจัดการข้อมูล
ขนาดใหญ่และระบบสืบค้นเพ่ือ
วางแผนและตัดสินใจ 

1.ได้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ชุมชน 
ข้อมูลพ้ืนฐานของประชากร ของ
ต าบลเมืองจัง อ าเภอภูเพียง 
จังหวัดน่าน 

2.ได้ข้อมูลสาธารณสุขตาม
มาตรการป้องกัน COVID-19 

3.ได้ข้อมูลราชการที่จัดเก็บใน
รูปแบบอิเลกทรอนิกส์ 

4.ได้ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
เพ่ือใช้วางแผนและตัดสินใจใน
นโยบายการบริหารรายต าบล 
และลดปัญหาความยากจนแบบ
ระบุเป้าหมายชัดเจน 

 

1.ข้อมูลพ้ืนฐานของประชากรของ
ต าบลเมืองจัง อ าเภอภูเพียง 
จังหวัดน่าน จ านวน 11 หมู่บ้าน 
ประมาณ 5,000 คน 

2.บัณฑิตจ านวน 7 คน ที่ได้รับ
การจ้างงาน 

3.ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ที่มี
ข้อมูลพ้ืนฐานประชากรรายต าบล 
ข้อมูลสาธารณสุข และข้อมูล
ราชการที่ถูกเก็บในรูปแบบอิเลก
ทรอนิกส์ 

4.อาจารย์และนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยพื้นที่ที่ร่วม
ด าเนินการ อย่างน้อย 10 คน 
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5.2 ผลลัพธ์ของโครงการและตัวชี้วัด (โปรดเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)  

เป้าหมายและตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 
1.เพิ่มรายได้ (หน่วย : บาท) ไม่น้อยกว่า 3,000 

บาท/คน 
ไม่น้อยกว่า 6,000 

บาท/คน 
ไม่น้อยกว่า 10,000 

บาท/คน 
2.ลดรายจ่าย (หน่วย : บาท) ไม่น้อยกว่า 2,000 

บาท/คน 
ไม่น้อยกว่า 5,000 

บาท/คน 
ไม่น้อยกว่า 8,000 

บาท/คน 
3.ลดต้นทุน (หน่วย : บาท) ไม่น้อยกว่า 1,000 

บาท 
ไม่น้อยกว่า 2,000 

บาท 
ไม่น้อยกว่า 3,000 

บาท 
4.เพิ่มการจ้างงาน/รักษาการจ้างงาน 

(หน่วย : คน) 
23 

(บัณฑิต 12 คน
ประชาชน 4 คน 
นักศึกษา 7 คน) 

23 
(บัณฑิต 12 คน
ประชาชน 4 คน 
นักศึกษา 7 คน) 

23 
(บัณฑิต 12 คน
ประชาชน 4 คน 
นักศึกษา 7 คน) 

5.นโยบายการแก้ปัญหาความยากจน 
และสร้างรายได้ โดยใช้ข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่  (หน่วย : 
โครงการ) 

2 3 4 

6.นโยบายการแก้ปัญหาด้านการศึกษา 
โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
(หน่วย : โครงการ) 

1 2 3 

7.การจดบันทึกการค านวณต้นทุนขอ
ผลผลิตทางการเกษตร 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 

8.ผลงานวิจัยและ/หรือของนักศึกษา 
(หน่วย:คน) 

2 2 2 

5.3 ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ  

1. พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้านการเกษตรและอาหารของต าบลเมืองจัง อ าเภอภูเพียง จังหวัด
น่าน แบบบูรณาการ 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะม่วงน้ าดอกไม้สีทอง เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและรายได้ของเกษตรกร 
3. ส่งเสริมกลุ่มผู้เลี้ยงปศุสัตว์โดยใช้นวัตกรรมการผลิตอาหารและปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ท าให้เกิด

การจ้างงานในชุมชน 
4. พัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากการส่งเสริมการเลี้ยงกบในกระชังบก  
5. น าผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปสู่เชิงพาณิชย์ เพ่ือสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและรายได้้แก่

ผู้ประกอบการให้มากขึ้น 
6. ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนให้ความส าคัญกับการใช้พลังงานชีวภาพและการจัดการพลังงาน

ในภาคการเกษตร 
7. ฝึกให้ประชาชนในชุมชน บัณฑิต และนักศึกษา เข้าใจการบริหารต้นทุนผลผลิตทางการเกษตร 

เพ่ือเข้าใจการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจในครัวเรือนของตนเอง 
8. น าข้อมูลขนาดใหญ่ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลสาธารณสุข ข้อมูลจัดการเอกสารราชการอิเลก

ทรอนิกส์ มาใช้จัดท าระบบสืบค้น เพ่ือวางแผนและตัดสินใจในเชิงนโยบายการบริหารจัดการ
และแก้ไขปัญหาในชุมชน 

9. เกิดการจ้างงานในชุมชน และเกิดกระบวนสร้างการท างานร่วมกันระหว่างด้านวิชาการและ
ชุมชน 



6 
 

6 ระยะเวลาด าเนินงาน   1  ปี  เดือน  (ปีงบประมาณ  2563-2564 )  

7 ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของ พ.ร.ก.  

  เป้าหมาย รักษาแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในช่วง 2 ปี 
8 ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ พ.ร.ก. 
  เป้าหมาย สร้างแรงขับเคลื่อนภาคการผลิตและบริการ 

9 ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของแผนงานภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ 

 9.1  แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟ้ืนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
เพ่ิมศักยภาพและยกระดับการค้า การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่ส าคัญของ
ประเทศ โดยครอบคลุมภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ 

 เป้าหมาย สร้างรายได้จากภาคการผลิตและภาคบริการที่ทันสมัย ในพ้ืนที่เป้าหมาย 

โปรดระบุ 
 ภาคเกษตรกรรม   ☐ ภาคอุตสาหกรรม การค้า/การลงทุน 

☐ ภาคท่องเที่ยวและบริการ  

☐ 9.2 แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสร้างงาน 
สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดส าหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยง 
กับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอ่ืน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัย  
การผลิตและสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน 
รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพ่ิมของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน 
☐ เป้าหมาย กระตุ้น เศรษฐกิจฐานรากเพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้ 

โปรดระบุ 

☐ พัฒนาสินค้าและบริการของชุมชน ☐ พัฒนาการตลาดและสิ่งอ านวยความสะดวก 

☐ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมสาธารณะประโยชน์ระดับชุมชน 

☐ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ☐เกิดการฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  

☐ 9.3 แผนงานหรือโครงการเพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน รวมถึง 
การลงทุนต่างๆของภาคเอกชน เพ่ือให้สภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับปกติ  
ได้โดยเร็ว 
☐ เป้าหมาย กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการบริโภคและการใช้จ่ายภายในประเทศ   
โปรดระบุ 
☐ ส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภค  ☐ ส่งเสริมและกระตุ้นการลงทุน 

 9.4 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานผ่านการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานและสนับสนุนกระบวนการผลิตเพ่ือการพัฒนา
ประเทศในระยะต่อไป 
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 เป้าหมาย สร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนภาคการผลิตและบริการที่ทันสมัย
และเศรษฐกิจฐานราก 
โปรดระบุ 
☐ การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าและระบบชลประทาน ☐ การพัฒนา/ปรับปรุงโครงข่ายคมนาคม 

☐ การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก         การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

(โปรดอธิบายให้เห็นว่าโครงการที่เสนอสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม
ภายใต้ พ.ร.ก.ฯ อย่างไร)         

 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ต าบลเมืองจัง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เน้น
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเศรษฐกิจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาศัยการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน
ประชากร ข้อมูลสาธารณสุข ข้อมูลราชการอิเล็กทรอนิกส์ แล้วน ามาจัดท าเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือ
น าไปใช้วางแผนและตัดสินใจในเชิงนโยบาย รวมไปถึงการเน้นโครงสร้างภาคการเกษตรและอาหาร ซึ่งเป็น
หัวใจส าคัญของการการด ารงชีวิตความเป็นอยู่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของอบต.เมืองจัง (เอกสารแนบ
หมายเลข 4 ตั้งแต่หน้า 51 เป็นต้นไป) ที่ต้องการพัฒนารายได้ของชุมชนจากผลผลิตทางด้านเกษตร และน า
ผลผลิตไปแปรรูป โดยโครงการด้านเกษตรและอาหารนี้ พัฒนาและส่งเสริมทั้งสัตว์น้ า (กบ) สัตว์บก (ไก่และ
วัว) ผลิตภันฑ์การแปรูปจากสินค้าเกษตร การน าผลผลิตเกษตรเหลือใช้มาแปลงเป็นพลังงานทางเลือก ท าให้
ลดรายจ่ายในครัวเรือน การจัดท าบัญชีต้นทุน บริหารจัดการบัญชีต้นทุน ซึ่งจะสอนให้ชาวบ้านในชุมชนเข้าใจ
การวางแผนการใช้จ่ายได้ถูกต้อง 
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โครงการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และระบบสืบค้นเพ่ือวางแผนและตัดสินใจในนโยบายการ
บริหาร รายต าบลเมืองจัง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ได้มีการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานประชากร ด้าน
ครัวเรือน รายได้ที่เกิดขึ้น ข้อมูลการศึกษา และข้อมูลสุขภาพ โดยจัดเก็บข้อมูลของราชการในรูปแบบอิเลก
ทรอนิกส์ (Digitalizing government data) รวมทั้งข้อมูลที่เก่ียวข้องมีการจัดเก็บข้อมูลสาธารณสุขโดยเฉพาะ
การติดตามประชาชนที่มีภาวะ ความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 (Patient Under Investigation (PUI)) ซึ่ง
ข้อมูลเหล่านั้นสามารถแสดงผลในเข้าใจด้วยเทคโนโลยี Data Visualization ท าให้ง่ายต่อการทราบผลสรุป 
และเป็นแนวทางการบริหารจัดนโยบายของแก้ปัญหาความยากจน สร้างรายได้ และด้านการศึกษาของชุมชน  
รวบรวมเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ชุมชน (Community Big Data) สามารถน าข้อมูลมาใช้เพ่ือการวางแผนการ
ตัดสินใจ ในนโยบายการบริหารรายต าบลและการแก้ปัญหาความยากจนแบบระบุเป้าหมายชุดเจนทั้งนี้การ
ด าเนินการพัฒนาระบบจึงจ าเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จึงเกิดการจ้างงานของ
บัณฑิตที่จบใหม่และอาจารย์ทางด้านคอมพิวเตอร์รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
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10 วงเงินงบประมาณและรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายรวมของโครงการ (หน่วย: ล้านบาท) กรณีท่ี
การด าเนินโครงการจ าเป็นต้องใช้จ่ายจากแหล่งเงินอ่ืนๆ ที่นอกเหนือเงินกู้ภายใต้พระราชก าหนด โปรด
ระบุแหล่งที่มาและความพร้อมของแหล่งเงินดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย  

งบ
รายจ่าย* 

หมวด
รายจ่าย
ย่อย** 

ประเภท
รายการ 

รายละเอียด  วงเงิน (ล้านบาท)  

โครงการ
ย่อยที ่ชื่อรายการ 

จ านวน 
(หน่วย
นับ) 

 เงินกู้ภายใต้ 
พ.ร.ก.  

 เงิน
งบประมา
ณ/อื่น ๆ  

 รวม  

1.งบ
บุคลากร 

ค่าตอบแทน 
ค่าจ้างรายเดอืน
(บัณฑิต) 

ค่าจ้างรายเดอืน(บัณฑิต) (1คน x 15,000 x 
12เดือน) 

1 คน 180,000   180,000 2.1 

  ค่าตอบแทน 
ค่าจ้างรายเดอืน
(เกษตรกร) 

ค่าจ้างรายเดอืน(เกษตรกร) (1คน x 9,000 
x 12เดือน) 

1 คน 108,000   108,000  2.1 

  ค่าตอบแทน 
ค่าจ้างรายเดอืน
(นักศึกษา) 

ค่าจ้างรายเดอืน(นกัศึกษา) (2คน x 5,000 
x 12เดือน) 

2 คน 120,000   120,000 2.2 

  ค่าตอบแทน 
ค่าจ้างรายเดอืน
(บัณฑิต) 

ค่าจ้างรายเดอืน(บัณฑิต) (1คน x 15,000 x 
12เดือน) 

1 คน 180,000   180,000  2.2 

  ค่าตอบแทน 
ค่าจ้างรายเดอืน
(บัณฑิต) 

ค่าจ้างรายเดอืน(บัณฑิต) (1คน x 15,000 x 
12เดือน) 

1 คน 180,000   180,000 2.3 

  ค่าตอบแทน 
ค่าจ้างรายเดอืน
(นักศึกษา) 

ค่าจ้างรายเดอืน(นกัศึกษา) (1คน x 5,000 
x 12เดือน) 

1 คน 60,000    60,000  2.3 

  ค่าตอบแทน 
ค่าจ้างรายเดอืน
(เกษตรกร) 

ค่าจ้างรายเดอืน(เกษตรกร) (1คน x 9,000 
x 12เดือน) 

1 คน 108,000   108,000  2.3 

  ค่าตอบแทน 
ค่าจ้างรายเดอืน
(นักศึกษา) 

ค่าจ้างรายเดอืน(นกัศึกษา) (1คน x 5,000 
x 12เดือน) 

1 คน 60,000     60,000  2.4 

  ค่าตอบแทน 
ค่าจ้างรายเดอืน
(เกษตรกร) 

ค่าจ้างรายเดอืน(เกษตรกร) (1คน x 9,000 
x 12เดือน) 

1 คน 108,000   108,000  2.4 

  ค่าตอบแทน 
ค่าจ้างรายเดอืน
(นักศึกษา) 

ค่าจ้างรายเดอืน(นกัศึกษา) (2คน x 5,000 
x 12เดือน) 

2 คน 120,000   120,000  2.5 

  ค่าตอบแทน 
ค่าจ้างรายเดอืน
(บัณฑิต) 

ค่าจ้างรายเดอืน(บัณฑิต) (1คน x 15,000 x 
12เดือน) 

1 คน 180,000   180,000 2.6 

  ค่าตอบแทน 
ค่าจ้างรายเดอืน
(นักศึกษา) 

ค่าจ้างรายเดอืน(นกัศึกษา) (1คน x 5,000 
x 12เดือน) 

1 คน 60,000     60,000  2.6 

  ค่าตอบแทน 
ค่าจ้างรายเดอืน
(เกษตรกร) 

ค่าจ้างรายเดอืน(เกษตรกร) (1คน x 9,000 
x 12เดือน) 

1 คน 108,000   108,000  2.6 

  ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนวทิยากร (300บาทx6ชม.x2วัน
x5กลุ่ม) 

5 กลุ่ม 18,000   18,000 2.6 

  ค่าตอบแทน 
ค่าจ้างรายเดอืน
(บัณฑิต) 

ค่าจ้างรายเดอืน(บัณฑิต) (3คน x 15,000 x 
12เดือน)--ด้านเฝ้าระวังและจัดท าข้อมูล
สาธารณสขุ 

3 คน 540,000   540,000 2.7 

  ค่าตอบแทน 
ค่าจ้างรายเดอืน
(บัณฑิต) 

ค่าจ้างรายเดอืน(บัณฑิต) (2คน x 15,000 x 
12เดือน)--ด้านจัดท าขอ้มูลขนาดใหญชุ่มชน 

2 คน   360,000    360,000 2.7 

  ค่าตอบแทน 
ค่าจ้างรายเดอืน
(บัณฑิต) 

ค่าจ้างรายเดอืน(บัณฑิต) (2คน x 15,000 x 
12เดือน)--ด้านจัดท าขอ้มูลราชการเป็น
อิเลก็ทรอนิกส ์

2 คน   360,000    360,000 2.7 

  ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญด้านการวเิคราะห์
ข้อมูล (5ครั้งx6,000บาท) 

1 คน 30,000   30,000 2.7 
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งบ
รายจ่าย* 

หมวด
รายจ่าย
ย่อย** 

ประเภท
รายการ 

รายละเอียด  วงเงิน (ล้านบาท)  

โครงการ
ย่อยที ่ชื่อรายการ 

จ านวน 
(หน่วย
นับ) 

 เงินกู้ภายใต้ 
พ.ร.ก.  

 เงิน
งบประมา
ณ/อื่น ๆ  

 รวม  

  ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนวทิยากรในการถ่ายทอดองค์
ความรู้ (1คนx3ครั้งx6ชม.x300บาท) 

1 คน      5,400    5,400 2.7 

  ค่าตอบแทน 
ค่าจ้างรายเดอืน
(บัณฑิต) 

ค่าจ้างรายเดอืน(บัณฑิต) (1คน x 15,000 x 
12เดือน) 

1 คน   180,000    180,000 
บริหาร

โครงการ 

รวมงบบุคลากร 3,065,400   

2.งบ
ด าเนนิงาน 

ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมา 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (70 คน x 35 
บาท x 6 มื้อ) 

70 คน 14,700   14,700 2.1 

  ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมา 
ค่าอาหารกลางวันและเครือ่งดื่ม (70 คน x 
80 บาท x 6 มื้อ) 

70 คน 33,600   33,600 2.1 

  ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมา 
ค่าเหมาจ้างรถรับจา้งไม่ประจ าทางพร้อม
น้ ามัน (2,000 x 10 วัน)         

10 วัน 20,000   20,000 2.1 

  ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมา 
ค่าถ่ายเอกสารคู่มอืการใช้งาน (120 เล่ม x 
200 บาท) 

120 
เล่ม 

24,000   24,000 2.1 

  ค่าวัสด ุ

ค่าวัสดุที่ใชก้าร
พัฒนา
กระบวนการ
ผลิต 

ค่าวัสดุที่ใชก้ารพัฒนากระบวนการผลิต   บาท 72,000   72,000 2.1 

  ค่าวัสด ุ

ค่าวัตถุดิบที่ใช้
ในการทดลอง
การลดต้นทุน
การผลิต 

ค่าวัตถุดิบที่ใชก้ารทดลอง บาท 32,000   32,000 2.1 

  ค่าวัสด ุ
ค่าวัสดุ
ส านักงาน 

ค่าวัสดุส านกังาน บาท 8,700   8,700 2.1 

  ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมา 
ค่าเหมาจ้างรถรับจา้งไม่ประจ าทางพร้อม
น้ ามัน (2,000 x 4 วัน)         

4 วัน 8,000   8,000 2.2 

  
ค่าวัสด ุ

ค่าวัสดุทดลอง 
ฝึกอบรม สาธติ 

วัสดุและอุปกรณ์ทางการเกษตร ฝกึอบรม 
สาธิต ผลิตนวัตกรรมตน้แบบ 

บาท 44,000   44,000 2.2 

  ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมา 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับอาจารย์ 
เจ้าหน้าที ่และผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 
(80 บาท x 30 คน x 5 วัน) 

30 คน 12,000   12,000 2.3 

  ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมา 

ค่าอาหารกลางวันและเครือ่งดื่มส าหรับ
อาจารย์ เจ้าหน้าที ่และผู้เข้าอบรมเชงิ
ปฏิบัติการ (35 บาท x 30 คน x 5 วัน x 2 
มื้อ) 

30 คน 10,500   10,500 2.3 

  ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมา 
ค่าเหมาจ้างรถรับจา้งไม่ประจ าทางพร้อม
น้ ามัน (2,000 x 5 วัน)         

5 วัน 10,000   10,000 2.3 

  ค่าวัสด ุ
ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์
ทางการเกษตร 

ค่าลูกพันธุ์กบจ านวน 20,000 ตัว ราคาตัว
ละ 2 บาท 

บาท 40,000   40,000 2.3 

  ค่าวัสด ุ
ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์
ทางการเกษตร 

ค่ากระชังบกขนาด 2*4*1.5 เมตร จ านวน 
40 กระชังๆ ละ 1,000 บาท 

บาท 40,000   40,000 2.3 

  ค่าวัสด ุ
ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์
ทางการเกษตร 

ค่าอาหารเม็ดส าเร็จรูป จ านวน 100 
กระสอบๆ ละ 600 บาท 

บาท 60,000   60,000 2.3 
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งบ
รายจ่าย* 

หมวด
รายจ่าย
ย่อย** 

ประเภท
รายการ 

รายละเอียด  วงเงิน (ล้านบาท)  

โครงการ
ย่อยที ่ชื่อรายการ 

จ านวน 
(หน่วย
นับ) 

 เงินกู้ภายใต้ 
พ.ร.ก.  

 เงิน
งบประมา
ณ/อื่น ๆ  

 รวม  

  ค่าวัสด ุ
ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์
ทางการเกษตร 

อุปกรณ์ท าโครงกระชัง บาท 25,000   25,000 2.3 

  ค่าวัสด ุ
ค่าวัสดุ
ส านักงาน 

ค่าวัสดุส านกังานและวัสดุคอมพวิเตอร ์ บาท 5,000   5,000 2.3 

  ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมา 
ค่าจ้างเหมาท าต้นแบบบรรจุภณัฑ์สินค้า
พร้อม Mock up (3 ผลิตภัณฑ์ x 5,000 
บาท) 

บาท 15,000   15,000 2.4 

  ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมา 
ค่าจ้างเหมาจดัท าสือ่ประชาสัมพันธ์เพือ่
การตลาด (1 ชิ้นงาน x 10,000)  

บาท 10,000   10,000 2.4 

  ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมา 
ค่าจ้างเหมาท ารูปเลม่รายงาน (300 บาท x 
10เล่ม) 

บาท 3,000   3,000 2.4 

  ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมา 
ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 100 บาท x 3 
มื้อ) 

บาท 15,000   15,000 2.4 

  ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมา 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน x 25 
บาท x 6 มื้อ) 

บาท 7,500   7,500 2.4 

  ค่าวัสด ุ
ค่าวัสดุ
การเกษตร 

มะม่วง ล าไย กล้วย มัลเบอรี ่ ลิ้นจี่ 
สับปะรด  ฟักทอง พืชสมุนไพร น้ าตาลป๊ีบ 
น้ ามันพชื น้ าตาลทราย เกลือ น้ าผึ้ง ฯลฯ 

บาท 88,000   88,000 2.4 

  ค่าวัสด ุ ค่าวัสดุอุปกรณ ์
อุปกรณ์งานครัว บรรจุภัณฑ์ซองฟอยด์ 
กระปอ๋งพลาสตกิ ค่าป้ายสติ๊กเกอร์
ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ 

บาท 56,500   56,500 2.4 

  ค่าวัสด ุ
ค่าวัสดุ
วิทยาศาสตร ์

กรดมะนาว กรดแอสคลอบิก แคลเซียมคลอ
ไรด์ KMS ฯลฯ 

บาท 5,000   5,000 2.4 

  ค่าวัสด ุ ค่าวัสดุอุปกรณ ์
วัสดุในการพัฒนาพลังงานชีวภาพ และการ
ใช้พลังงานทดแทน 

บาท 80,000   80,000 2.5 

  ค่าใช้สอย 
ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (4บาทx25กม.x2 (ไป-
กลับ)x20ครั้ง) 

บาท 
         

4,000  
  4,000 2.6 

  ค่าใช้สอย ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าเบ้ียเลี้ยง (240บาทx20ครั้งx6คน) บาท 
        

28,800  
  28,800 2.6 

  ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมา ค่าจ้างท าป้ายประชาสมัพันธโ์ครงการ 3 ป้าย 6,000    6,000 2.6 

  ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมา 
ค่าจัดท าเอกสารประกอบการอบรม (10คน
x5กลุ่มx200บาท) 

5 กลุ่ม     10,000    10,000 2.6 

  ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมา 
ค่าจัดท าเอกสารสรุปโครงการ (500บาท
x10เล่ม) 

10 เล่ม      5,000    5,000 2.6 

  ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมา 
ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมอบรม (30คนx5
กลุ่มx2วันx80บาท) 

150 
คน 

    24,000    24,000 2.6 

  ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมา 
ค่าอาหารว่างผูเ้ข้าร่วมอบรม (30คนx5กลุ่ม
x2วันx25บาทx2มื้อ) 

150 
คน 

    15,000    15,000 2.6 

  ค่าวัสด ุ
ค่าวัสดุ
ส านักงาน 

เครื่องคดิเลขประกอบการอบรม (10คนx5
กลุ่มx200บาท) 

50 คน    10,000    10,000 2.6 

  ค่าวัสด ุ
ค่าวัสดุ
ส านักงาน 

ปากกาลกูลื่นประกอบการอบรม (10คนx5
กลุ่มx20บาท) 

50 คน    1,000    1,000 2.6 

  ค่าวัสด ุ ค่าวัสดุ ปากกาลบค าผิด (50ด้ามx50บาท) 50 2,500   2,500 2.6 
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งบ
รายจ่าย* 

หมวด
รายจ่าย
ย่อย** 

ประเภท
รายการ 

รายละเอียด  วงเงิน (ล้านบาท)  

โครงการ
ย่อยที ่ชื่อรายการ 

จ านวน 
(หน่วย
นับ) 

 เงินกู้ภายใต้ 
พ.ร.ก.  

 เงิน
งบประมา
ณ/อื่น ๆ  

 รวม  

ส านักงาน ด้าม 

  ค่าวัสด ุ
ค่าวัสดุ
ส านักงาน 

กระดาษถ่ายเอกสาร 80g 500 แผ่น A4 
ดับเบ้ิลเอ (50รีมx130บาท) 

50 รีม 6,500   6,500 2.6 

  ค่าวัสด ุ
ค่าวัสดุ
ส านักงาน 

กระเป๋าใส่เอกสาร (50ใบx60บาท) 50 ใบ 3,000   3,000 2.6 

  ค่าวัสด ุ
ค่าวัสดุ
ส านักงาน 

ถุงผ้า (50ใบx100บาท) 50 ใบ 5,000   5,000 2.6 

  ค่าวัสด ุ
ค่าวัสดุ
ส านักงาน 

เมาว์ปากกา (2ด้ามx2,700บาท) 2 ด้าม 5,400   5,400 2.6 

  ค่าวัสด ุ
ค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร ์

Handy drive (6เครื่องx200บาท) 
6 

เครื่อง 
1,200   1,200 2.6 

  ค่าวัสด ุ
ค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร ์

หมึกพิมพ์ 12 A Laser Jet (8หลอดx2,950
บาท) 

8 
หลอด 

23,600   23,600 2.6 

  ค่าวัสด ุ
ค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร ์

ปลั๊กจ่ายไฟมีฟิวส์ (5อันx200บาท) 5 อัน 1,000   1,000 2.6 

  ค่าใช้สอย ค่าเบ้ียเลี้ยง 
ค่าเบ้ียเลี้ยงอาจารย์ นอกเวลาราชการ 
(10คนx240บาทx10ครั้ง) 

10 คน 24,000   24,000 2.7 

  ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมา 
ค่าเช่าอุปกรณ์ GPS ระยะเวลา 1 ปี 
(5เครือ่งx20,000บาท) 

5 
เครื่อง 

100,000   100,000 2.7 

  ค่าใช้สอย ค่าอาหาร ค่าอาหารกลางวัน (30คนx50บาทx3มื้อ) 30 คน 4,500   4,500 2.7 

  ค่าใช้สอย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง (30คนx30บาทx6มื้อ) 30 คน 5,400   5,400 2.7 

  ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมา 
ค่าเหมาจ้างรถรับจา้งไม่ประจ าทางพร้อม
น้ ามัน (2,000 x 10 วัน)         

10 วัน 20,000   20,000 2.7 

  ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมา ค่าโฆษณาเผยแพร่และสื่อประชาสมัพันธ ์ 1 ชุด 10,000   10,000 2.7 

  ค่าวัสด ุ
ค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร ์

ค่า HDD 4TB พร้อม Bay 1 ชุด 6,700   6,700 2.7 

  ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมา 
ค่าติดตามการด าเนนิงานของโครงการและ
กิจกรรมย่อยภายใต้แผนงานของ สถช. 
มทร.ล้านนา  

บาท 200,000   200,000 
บริหาร

โครงการ 

  ค่าใช้สอย ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าเบ้ียเลี้ยง (240บาทx10ครั้งx7คน) 7 คน 16,800   16,800 
บริหาร

โครงการ 

  ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมา 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับ
คณะกรรมการ (80 บาท x 30 คน x 3 
ครั้ง) 

30 คน 7,200   7,200 
บริหาร

โครงการ 

  ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมา 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับ
คณะกรรมการ (35 บาท x 30 คน x 3 ครั้ง 
x 1 มื้อ) 

30 คน 3,150   3,150 
บริหาร

โครงการ 

  ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมา 
ค่าเหมาจ้างรถรับจา้งไม่ประจ าทางพร้อม
น้ ามัน (2,000 x 10 วัน)         

10 วัน 20,000   20,000 
บริหาร

โครงการ 

  ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมา ค่าจ้างเหมาจดันทิรรศการ บาท 30,000 
  

30,000 
บริหาร

โครงการ 

  ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมา ค่าจ้างเหมาจดัท าสือ่ บาท 20,000 
  

20,000 
บริหาร

โครงการ 

  ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมา 
ค่าจ้างเหมาจดัท าป้าย 1 ต าบล 1 
มหาวิทยาลัย 

บาท 10,000 
  

10,000 
บริหาร

โครงการ 
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งบ
รายจ่าย* 

หมวด
รายจ่าย
ย่อย** 

ประเภท
รายการ 

รายละเอียด  วงเงิน (ล้านบาท)  

โครงการ
ย่อยที ่ชื่อรายการ 

จ านวน 
(หน่วย
นับ) 

 เงินกู้ภายใต้ 
พ.ร.ก.  

 เงิน
งบประมา
ณ/อื่น ๆ  

 รวม  

  ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมา 
ค่าจ้างเหมาจดัท าป้ายแต่ละโครงการย่อย 7 
x 1,500 บาท 

บาท 10,500 
  

10,500 
บริหาร

โครงการ 

  ค่าวัสด ุ
ค่าวัสดุ
ส านักงาน 

ค่าวัสดุส านกังาน บาท 19,850   19,850 
บริหาร

โครงการ 

  ค่าวัสด ุ
ค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร ์

ค่าวัสดุคอมพวิเตอร ์ บาท 35,000   35,000 
บริหาร

โครงการ 

รวมงบด าเนินงาน 1,434,600   

รวม  4,500,000    4,500,000   

*  งบรายจ่าย หมายถึง  (งบบุคลากร/งบด าเนินงาน/งบลงทุน/งบเงินอุดหนุน/งบรายจ่ายอื่น) 
** หมวดรายจ่ายย่อย แยกตามหลักการเดียวกันกับการจัดท างบประมาณรายจ่าย ของส านักงบประมาณ ดังนี้ 

(1) เงินเดือน (2) ค่าจ้างประจ า (3) ค่าจ้างชั่วคราว (4) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (5) ค่าตอบแทน (6) ค่าใช้สอย (7) ค่าสาธารณูปโภค  
(8) ค่าวัสดุ (9) ค่าครุภัณฑ์ (10) ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (11) เงินอุดหนุน (12) รายจ่ายอื่น 

(โปรดอธิบายสมมติฐานและวิธีการที่ใช้ในการประมาณการค่าใช้จ่าย) ผู้รับผิดชอบโครงการย่อยแต่ละโรง
การด าเนินการประมาณการค่าใช้จ่ายให้ละเอียดมากที่สุดและเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อ -จัดจ้างตาม
ระเบียบพัสดุ 

ทั้งนี้ กรณีที่มีความจ าเป็นต้องใช้วัสดุจากต่างประเทศ  (โปรดระบุเหตุผลความจ าเป็น พร้อมทั้งระบุ
ประมาณการค่าใช้จ่ายจากการน าเข้าวัสดุจากต่างประเทศ และคาดการณ์ช่วงเวลาการน าเข้า)  
      -      
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11 สถานะของโครงการ 

11.1 ด าเนินการได้ทันที       

11.2 อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม ☐  

11.3 ความพร้อมของโครงการ    

1) ความพร้อมของพ้ืนที่ด าเนินการ  
  มีแล้วและได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมาย  ☐  ต้องจัดหาใหม่ 
☐  มีแล้วและอยู่ระหว่างการขออนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมาย      
ได้ลงพ้ืนที่ไปยัง ต.เมืองจัง และสัมภาษณ์นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง เพ่ือรับ
ข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชน พร้อมขออนุญาตการลงพ้ืนด าเนินการ ซึ่งได้แนบ
เอกสารรับรองการเข้าร่วมโครงการแล้ว (เอกสารหมายเลข 3) 
 

2) ความพร้อมของแบบรูปรายการ  
☐  มีแล้วและสมบูรณ์  มีแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ ☐  ไม่มี  
เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งวิชาการที่มีผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะทางด้านการเกษตรและ
อาหาร แต่ยังไม่สามารถน าองค์ความรู้ลงพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง เพราะขาดงบประมาณในการ
ด าเนินการ โดยเฉพาะการพัฒนานวัตกรรมและวิจัย เทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมไปถึงการน า
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่นระบบ Cloud  ที่น ามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ ดังนั้นจึง
ขาดความสมบูรณ์เรื่องงบประมาณการลงพ้ืนที่และด าเนินงาน 
 

3) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ลักษณะโครงการตามข้อ 9.1 - 9.3 สามารถข้ามได้) 
  ไม่กระทบ  
☐  กระทบ  

☐  รายงาน EIA / รายงาน IEE  ผ่านการพิจารณาตามข้ันตอนแล้ว 

☐  อยู่ระหว่างการจัดท ารายงานฯ และ/หรือ อยู่ระหว่างเสนอตามข้ันตอน 
(โปรดอธิบาย)          
           

4) ความพร้อมของแรงงาน บุคลากร เครื่องมือ และเทคนิค    

☐ มีพร้อมและสามารถด าเนินการได้ทันที มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่ม 
      ☐ ไม่มีและต้องจัดหาเพิ่มท้ังหมด  

บุคลากรด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยมีพร้อม เช่นเดียวกับประชาชนในชุมชนมีความพร้อม
ที่รับองค์ความรู้ และยอมรับการส่งเสริมจากแหล่งเรียนรู้ที่ได้จากมหาวิทยาลัย ส่วนด้าน
เทคนิคการน าไปใช้ต้องมีลงพ้ืนที่เพ่ือทดลองและพัฒนาผลลัพธ์ที่ได้ เช่นเดียวกับเครื่องมือ
บางอย่างของโครงการย่อยท่ีต้องจัดหาเพ่ิมเติม เช่น การพัฒนาระบบฐานข้อมูลซึ่งต้องอาศัย
ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบก้อนเมฆ และการใช้โปรแกรมท่ีมีลิขสิทธิ์ในการพัฒนา เป็นต้น 
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5) การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 
  มีแล้ว  ☐ ไม่มี      
โครงการนี้ได้รับความร่วมมือกับชุมชน ต.เมืองจัง ซึ่งมีระยะทางห่างจากมหาวิทยาลัย 25 
กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดน่าน ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน และจ านวน
ประชากรไม่น้อยกว่า 5,000 คน ต.เมืองจัง เป็นพ้ืนที่ผลิตสินค้าเกษตรอันดับต้นของจังหวัด
น่าน มีสถานที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว เพราะมีแหล่งน้ า แม่น้ าน่าน แม่น้ าทางมหาวิทยาลัย
ได้ลงพ้ืนที่และสัมภาษณ์กับตัวแทนชุมชนในต .เมืองจัง พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองจัง โดยมีประเด็นส าคัญในการพัฒนาโครงการ คือ ปัญหาการจัดการน้ า ปัญหา
การเกษตรและอาหาร และปัญหาการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือน าไปใช้ในวิเคราะห์เชิง
นโยบาย ซึ่งเดิมจัดเก็บอยู่รูปแบบแฟ้มข้อมูลเอกสาร รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ได้แนบไฟล์แผนด าเนินงานของอบต.มาพร้อมกันนี้ (ยุทธศาสตร์
ของอบต. เมืองจัง เอกสารแนบหมายเลข 4 ตั้งแต่หน้า 51 เป็นต้นไป) 

6) ความพร้อมในการบริหารจัดการ (การใช้งาน/ให้บริการ การบ ารุงรักษา) ภายหลังด าเนิน
โครงการแล้วเสร็จ 

  พร้อม  ☐ ไม่พร้อม     

(โปรดอธิบายเพ่ือให้เห็นถึงความพร้อมของงบประมาณและบุคลากรที่จะใช้ในการบริหาร
จัดการ)           
           

7) การสนับสนุนงบประมาณ 

 ไม่ซ้ าซ้อนกับงบประมาณอ่ืนๆ         

☐ มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันโดยเร็ว แต่ 

☐ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

☐ ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้แล้วแต่มีจ านวนไม่เพียงพอ 

8) การก าหนดรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอยู่ในเกณฑ์ราคามาตรฐานของทางราชการ          

☐ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอยู่ในเกณฑ์ราคามาตรฐานของทางราชการ  

12  ขอบเขตการด าเนินงาน 

1. ศึกษาความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน พิจารณาเขตพ้ืนที่ต าบล และประชุมหารือ 

2. ด าเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะม่วงน้ าดอกไม้สีทอง 

3. ด าเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้เลี้ยงปศุสัตว์ 

4. ส่งเสริมการเลี้ยงกบในกระชังบก 

5. แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสู่เชิงพาณิชย์ 
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6. ส่งเสริมการใช้พลังงานชีวภาพและการจัดการพลังงานในภาคการเกษตร 

7. อบรมการบริหารต้นทุนผลผลิตทางการเกษตร 

8. พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และระบบสืบค้นเพ่ือวางแผนและตัดสินใจ 

9. เผยแพร่ผลงานบริการวิชาการ/จัดนิทรรศการ 

10. ติดตามและประเมินผลงานกิจกรรมโครงการ 

13 กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการด าเนินแผนงาน/โครงการโดยตรง (โปรดระบุ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน อาทิ ประชาชนผู้ตกงาน   ผู้ประกอบการกลุ่มท่องเที่ยว ) 

  ประชาชน        เกษตรกร     
  ผู้ประกอบการด้านแปรรูปเกษตร   ☐  อ่ืนๆ      

14 วิธีการด าเนินงาน 

14.1 ด าเนินการเอง  

14.2 จัดจ้าง      ☐ 

15  แผนการด าเนินงาน ที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมหลักตามขอบเขตการด าเนินงานในข้อ 
12 ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการด าเนินแผนงาน/โครงการ 

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ก.ค.  ส.ค. ก.ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

1.ประชุมกรรมการ
ด าเนินงาน 

            

2.ด าเนินการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติ
มะม่วงน้ าดอกไม้สีทอง 

            

3.ด าเนินการยกระดับ
คุณภาพชีวิตกลุ่มผู้เลีย้ง
ปศุสัตว ์

            

4.ส่งเสรมิการเลี้ยงกบใน
กระชังบก 

            

5.แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรสู่เชิงพาณิชย ์

            

6.ส่งเสรมิการใช้พลังงาน
ชีวภาพและการจัด
การพลังงานในภาค
การเกษตร 

            

7.อบรมการบริหาร             
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กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ก.ค.  ส.ค. ก.ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

ต้นทุนผลผลติทาง
การเกษตร 

8.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการข้อมลูขนาดใหญ่
และระบบสืบค้นเพื่อ
วางแผนและตัดสินใจ 

            

9.เผยแพรผ่ลงานบริการ
วิชาการ/จัดนิทรรศการ 

            

10.ติดตามและ
ประเมินผลงานกิจกรรม
โครงการ 

            

ทั้งนี้ แผนการด าเนินงานทีเ่สนออยู่ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว 

16 แผนการใช้จ่ายเงิน (รายเดือน) (หน่วย: ล้านบาท) ที่แสดงให้เห็นถึงแผนการใช้จ่ายเงินตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง
สิ้นสุดการด าเนินแผนงาน/โครงการ โดยในกรณีที่การด าเนินแผนงาน/โครงการจ าเป็นต้องใช้จ่ายจาก
แหล่งเงินอ่ืนๆ ที่นอกเหนือเงินกู้ภายใต้พระราชก าหนดให้แยกแผนการใช้จ่ายเงินระหว่างเงินกู้ภายใต้  
พระราชก าหนดและแหล่งเงินอื่น ๆ ให้ชัดเจนด้วย 

รูปแบบการเบิกจ่ายเงิน  ☐ รายวัน   รายเดือน  ☐ ตามงวดงาน 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

น้ าดอกไม้สีทอง 
0.024 0.168 0.024 0.024 0.024 0.024 0.086 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 

2. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้เลี้ยงปศุ
สัตว์ 

0.025 0.061 0.025 0.025 0.025 0.025 0.041 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 

3. โครงการเลี้ยงกบในกระชังบก 0.029 0.171 0.029 0.029 0.029 0.029 0.090 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 
4. โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสู่เชิง

พาณิชย์ 
0.014 0.154 0.014 0.014 0.014 0.014 0.074 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 

5. โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานชีวภาพและ
การจัดการพลังงานในภาคการเกษตร 

0.010 0.066 0.010 0.010 0.010 0.010 0.034 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 

6. โครงการบริหารต้นทุนผลผลิตทางการเกษตร 0.030 0.149 0.030 0.030 0.030 0.030 0.081 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 

7. โครงการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และ
ระบบสบืค้นเพื่อวางแผนและตัดสินใจ 

0.108 0.252 0.108 0.108 0.108 0.108 0.170 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 

8. การติดตามและประเมินผลงานกิจกรรม
โครงการ 

0.015 0.276 0.015 0.015 0.015 0.015 0.127 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 

รวม 0.255 1.297 0.255 0.255 0.255 0.255 0.701 0.255 0.255 0.255 0.255 0.255 

  4.5 
หมายเหตุ: โปรดประมาณการแผนการใช้จ่ายโครงการเป็นรายเดือน เมื่อโครงการ ได้รับอนุมัติจาก ครม . ให้หน่วยงานรับผิดชอบจัดส่งแผนการใช้

จ่ายตามรูปแบบที่ก าหนด 
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ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ 

1 ชื่อ-สกุล อ.ดร.นงนุช เกตุ้ย 
ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
โทรศัพท์ (ส านักงาน/มือถือ)  0882511145 โทรสาร 054771398 
E-mail   nongnuchketui@rmutl.ac.th Line ID nongnuchketui 

2 ชื่อ-สกุล อ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ 
ต าแหน่ง อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
โทรศัพท์ (ส านักงาน/มือถือ) 0819932744 โทรสาร 054771398 
E-mail  wiroj@rmutl.ac.th Line ID buay2521 

3 ชื่อ-สกุล นางสาวสุภัควดี พิมพ์มาศ 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
โทรศัพท์ (ส านักงาน/มือถือ)  0800568499 โทรสาร 054771398 
E-mail   supukvadee@rmutl.ac.th Line ID pmpimmas 
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