
 

 

 

ใบงาน 

การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนา 

กลุมจังหวัด (พ.ศ.๒๕๖6- ๒๕70) 

และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป 

ของกลุมจังหวัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

 

 

 



๑ 

 

 

 

 

ใบงาน 
รางแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 

 

ประเด็นการพัฒนา 

ประเด็นการพฒันาของกลุมจังหวัด  

1) ประเด็นการพัฒนา 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

2) วัตถุประสงค 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

3) เปาหมายและตัวชี้วัด 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

4) แนวทางการพัฒนา 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

5) แผนงานและโครงการสำคัญ 
(1)  แผนงาน 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 
(2)  โครงการสำคัญ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ: แบบฟอรมสรุปแผนงาน/โครงการสำคญัของ

กลุมจังหวัด (แบบ กจ.๑) และแบบฟอรมโครงการแบบยอ (Project Brief) (แบบ กจ.1-1)) 
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 



๓ 

 

แบบ กจ.๑ 
แบบฟอรมสรุปแผนงานและโครงการสำคญัของกลุมจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 

กลุมจงัหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

เปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัด : ภายในป 2570 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จะเปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนา 
(2) 

ตัวชี้วัดของประเด็นการ
พัฒนา 

(3) 

คาเปาหมาย 
พ.ศ. ๒๕๖6 

(4) 
พ.ศ. ๒๕๖

7 
พ.ศ.๒๕๖8 พ.ศ. ๒๕๖

9 
พ.ศ. ๒๕

70 
พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70 

(5) 

ประเด็นการพัฒนา..................... 
.................................................... 

1........................................       

 2.......................................       
 3.......................................       
        

 
หนวย : บาท 

บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ งบประมาณดำเนินการ (10) 

แผนงาน/โครงการสำคญั 
(6) 

ยุทธศาสตร
ชาติ (X)/ 

แผนแมบทฯ 
(Y) (7) 

แหลง 
งปม. 
(8) 

หนวย
ดำเนินการ 

(9) 

พ.ศ. ๒๕๖6 พ.ศ. ๒๕๖7 พ.ศ.๒๕๖8 พ.ศ. ๒๕๖9 พ.ศ. ๒๕70 พ.ศ. ๒๕๖6 
- ๒๕70 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ................................................................................................... 
แผนงาน.........................          
1. โครงการ...................... X.Y         

- กิจกรรมหลัก 
๑.๑........................... 

         

- กิจกรรมหลัก 
๑.๒........................... 

         

2. โครงการ...................... X.Y         
- กิจกรรมหลัก 

๒.๑……………………. 
         

- กิจกรรมหลัก 
๒.๒.......................... 

         

แผนงาน........................          
1. โครงการ...................... X.Y         

- กิจกรรมหลัก 
๑.๑........................... 

         

- กิจกรรมหลัก 
๑.๒........................... 

         

รวมทั้งสิ้น*          

หมายเหตุ * เปนยอดรวมเฉพาะวงเงินโครงการสำคัญ



๔ 

 

คำอธิบายแบบ กจ.๑ 
 

 

(๑) เปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัด หมายถึง สถานภาพที่กลุมจังหวัดตองการจะเปนหรือบรรลุถึงในอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับ
โอกาส ศักยภาพ ปญหา และอุปสรรค ที่เปนลักษณะเฉพาะของกลุมจังหวัด 

(๒) ประเด็นการพัฒนากลุมจังหวัด หมายถึง ประเด็นการพัฒนาของกลุมจังหวัดที่สอดคลองกับประเด็นการพัฒนาสำคัญระดับชาติ 
(Agenda) ทิศทางการพัฒนาภาครวมทั้งศกัยภาพ โอกาส ปญหา และความตองการของพ้ืนที่ (Area) สอดคลองกับผลที่ไดจากบทวิเคราะห 

(๓) ตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนากลุมจังหวัด หมายถึง ดัชนีชี้วัดหรือหนวยวัดความสำเร็จของการดำเนินงานท่ีถูกกำหนดขึ้น มีความ
ชัดเจนสอดคลองเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนากลุมจังหวัด และตองมีขอมูลที่สามารถวัดผลไดตามเปาหมายที่กำหนดไว 

(๔) คาเปาหมาย พ.ศ. .... หมายถึงระดับความสำเร็จของตัวช้ีวัดที่กลุมจังหวัดจะตองการบรรลุถึงภายในรอบระยะเวลาตามปท่ีกำหนดไว
และควรมีขอมูลที่สามารถวัดผลได 

(๕) คาเปาหมายพ.ศ. .... - พ.ศ. ....  หมายถึง คาเปาหมายรวมหรือเฉลี่ยของตัวชี้วัดตลอดระยะเวลาของแผนและควรมีขอมูลท่ีสามารถ
วัดผลได 

(๖) แผนงาน/โครงการสำคัญ หมายถึง ชื่อแผนงานที่สอดคลองกับประเด็นการพัฒนาของกลุมจังหวัด และชื่อโครงการที่มีความสำคัญภายใต
แผนงานตลอดระยะเวลาของแผน และตองระบุกิจกรรมหลักภายใตโครงการดวย 

(๗) ยุทธศาสตรชาติ (X) และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (Y) หมายถึง ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ (6 ยุทธศาสตร) และ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (23 แผนแมบท) ใหระบุเปนหมายเลข X.Y โดย X คือ หมายเลขของยุทธศาสตรชาติ และ Y คือหมายเลขของ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ทั้งนี้ แตละโครงการใหเลือกยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทฯ ที่สอดคลองมากที่สุดเพียงขอเดียว (รายละเอียด
หมายเลข X/Y ตามหนา 41 – 55) 

(๘) แหลงงบประมาณ หมายถึง แหลงงบประมาณของโครงการ โดยกำหนดไว ๔ แหลง โดยใหระบุหมายเลขของแหลงงบประมาณ ดังน้ี 
๑  หมายถึง  งบประมาณของกลุมจังหวัด 
๒  หมายถึง  งบประมาณของกระทรวง/กรม 
๓  หมายถึง  งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
๔  หมายถึง  งบประมาณของภาคเอกชน/ชุมชน (ถามี) 

(๙) หนวยดำเนินการ หมายถึง หนวยงานรับผิดชอบในการดำเนินโครงการ หากมีหลายหนวยงานรับผิดชอบในการดำเนินโครงการ ใหระบุ
เฉพาะหนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(๑๐) งบประมาณดำเนินการ หมายถึง งบประมาณในการดำเนินการของโครงการในแตละปงบประมาณ โดยใหใชหนวยเปน “บาท” 
 



๕ 

 

แบบ กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 

 

แบบฟอรมโครงการแบบยอ (Project Brief) ของโครงการสำคญัภายใตงบประมาณของกลุมจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนากลุมจังหวัด .................................................................. 
 

หัวขอ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการสำคัญ ระบุช่ือโครงการสำคัญตามแบบฟอรมสรุปแผนงานและโครงการสำคัญของกลุม

จังหวัด ในแบบ กจ.๑ 

2. ชื่อแผนงาน ระบุวาโครงการอยูภายใตแผนงานใด 

3. แนวทางการพัฒนา ระบุวาโครงการอยูภายใตแนวทางการพัฒนาใดของกลุมจังหวัด 

4. หลักการและเหตุผล ระบุถึงที่มาที่ไป หลักการและเหตุผลของโครงการ 

5. วัตถุประสงคของโครงการ ระบุวัตถุประสงคสำคญัของโครงการ ที่จะสงผลตอความสำเร็จตามประเดน็การ
พัฒนา 

6. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย  ระบุตัวชี้วัดและคาเปาหมายจากการดำเนินโครงการ โดยตองสามารถวัดความสำเร็จ
ของการดำเนินโครงการได 

7. พื้นท่ีเปาหมาย  ระบุพ้ืนที่เปาหมายของโครงการ 

8. กิจกรรมหลัก ระบุแนวทางและวิธีการดำเนินงานที่เปนกิจกรรมหลักที่สงผลใหโครงการบรรลุ
วัตถุประสงค 

8.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 

8.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 

8.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

       หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 

9. หนวยงานดำเนินการ ระบุหนวยงานผูรับผิดชอบหลักของโครงการ และหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของกับการ
ดำเนินโครงการ 

10. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ระบุระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 

11. งบประมาณ ระบุงบประมาณที่ใชในการดำเนินโครงการ และแหลงที่มาของงบประมาณ 

12. ผลผลิต (Output) ระบุผลผลิตของโครงการ 

๑3. ผลลัพธจากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

ระบุผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดำเนินโครงการ ในลักษณะของผลลัพธ 
(Outcome) และเปนผลลัพธที่สามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม  
ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 



๑ 

 

 
 
 

ใบงาน 
รางแผนปฏิบัติราชการประจำปของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 



๒ 

 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ. .... ของกลุมจังหวัด 
สวนที่ 1 งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุมจังหวัดที่เปนการเพิ่มศักยภาพ 

ที่เปนความตองการรายพื้นที่ หรือแกไขปญหาที่เปนประเดน็รวมของกลุมจังหวัด 



๓ 

 

กจ.๒ 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุมจังหวัด 
สวนท่ี 1 งบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุมจังหวัดที่เปนการเพ่ิมศักยภาพที่เปนความตองการรายพื้นที่  

หรือแกไขปญหาที่เปนประเด็นรวมของกลุมจังหวัด 

ประเด็นการพฒันา (2) /  
โครงการของกลุมจังหวดั 

ยุทธศาสตร
ชาต/ิแผน

แมบทฯ (7) 

ลำดับ
ความสำคัญ 

(8) 

แผนงาน 
(9) 

กิจกรรมยอย 
(10) 

ตัวชี้วดั
โครงการ 

(๑1) 

หนวย
ดำเนินงาน 

(12) 

งบประมาณ 
(บาท) 
(13) 

ประเด็นการพัฒนาที ่๑ ......................................        

1. โครงการของกลุมจังหวัด (3)        

๑.๑  โครงการท่ี 1 ................................. X.Y    ตชว. ๑   
๑.๑.๑กิจกรรมหลักท่ี 1.1 ..............    กิจกรรมยอยที่ 1)  

กิจกรรมยอยที่ 2)  
   

๑.๑.๒กิจกรรมหลักท่ี 1.2 ....................    กิจกรรมยอยที่ 1)  
กิจกรรมยอยที่ 2) 

   

๑.๒ โครงการที่ 2 .................................. X.Y    ตชว. ๑   
๑.๒.๑กิจกรรมหลักท่ี 2.๑ ....................    กิจกรรมยอยที่ 1)  

กิจกรรมยอยที่ 2) 
   

๑.๒.๒กิจกรรมหลักท่ี 2.2 ....................    กิจกรรมยอยที่ 1)  
กิจกรรมยอยที่ 2) 

   

๒. โครงการของกระทรวง กรม (4)        

๒.๑ โครงการของกระทรวง.................... X.Y       

๒.๑.๑ โครงการของกรม.................. X.Y       

๒.๑.๒ โครงการของกรม.................. X.Y       

๓. โครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (5)        

๓.๑ โครงการที่ 1 .................................. X.Y       

๔. โครงการความรวมมือกับภาคเอกชน (6) (ถามี)        

๔.๑ โครงการท่ี 1 ................................... X.Y       

ประเด็นการพัฒนาที ่๒        

ประเด็นการพัฒนาที ่๓        

คาใชจายในการบรหิารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ        

รวมทั้งสิ้น        

 

ขอใหกลุมจังหวัดจัดทำแบบฟอรมตารางในไฟล Excel 
(๑ กิจกรรมหลกั ตอ ๑ เซลล) 

 



๔ 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ. .... ของกลุมจังหวัด 
สวนท่ี 2 งบประมาณเพื่อขับเคล่ือนแผนพัฒนากลุมจังหวัดที่เปนการพัฒนา 

ในลักษณะ Cluster หรอืตอบสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาลเชิงพ้ืนที่ ระดบักลุมจังหวัด



๕ 

 

กจ.๒ 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. .... ของกลุมจังหวัด 
สวนที่ 2 งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุมจังหวัดที่เปนการพัฒนาในลักษณะ Cluster  

หรือตอบสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาลเชิงพ้ืนที่ ระดับกลุมจังหวัด 

ประเด็นการพฒันา (2) /  
โครงการของกลุมจังหวดั 

ยุทธศาสตร
ชาต/ิแผน

แมบทฯ (7) 

ลำดับ
ความสำคัญ 

(8) 

แผนงาน 
(9) 

กิจกรรมยอย 
(10) 

ตัวชี้วดั
โครงการ 

(๑1) 

หนวย
ดำเนินงาน 

(12) 

งบประมาณ 
(บาท) 
(13) 

ประเด็นการพัฒนาที ่๑         

1. โครงการของกลุมจังหวัด (3)        

๑.๑  โครงการท่ี 1 ................................. X.Y    ตชว. ๑   
๑.๑.๑กิจกรรมหลักท่ี 1.1 ..............    กิจกรรมยอยที่ 1)  

กิจกรรมยอยที่ 2)  
   

๑.๑.๒กิจกรรมหลักท่ี 1.2 ....................    กิจกรรมยอยที่ 1)  
กิจกรรมยอยที่ 2) 

   

๑.๒ โครงการที่ 2 .................................. X.Y    ตชว. ๑   
๑.๒.๑กิจกรรมหลักท่ี 2.๑ ....................    กิจกรรมยอยที่ 1)  

กิจกรรมยอยที่ 2) 
   

๑.๒.๒กิจกรรมหลักท่ี 2.2 ....................    กิจกรรมยอยที่ 1)  
กิจกรรมยอยที่ 2) 

   

๒. โครงการของกระทรวง กรม (4)        

๒.๑ โครงการของกระทรวง.................... X.Y       

๒.๑.๑ โครงการของกรม.................. X.Y       

๒.๑.๒ โครงการของกรม.................. X.Y       

๓. โครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (5)        

๓.๑ โครงการที่ 1 .................................. X.Y       

๔. โครงการความรวมมือกับภาคเอกชน (6) (ถามี)        

๔.๑ โครงการท่ี 1 ................................... X.Y       

ประเด็นการพัฒนาที ่๒        

ประเด็นการพัฒนาที ่๓        

รวมทั้งสิ้น        

ขอใหกลุมจังหวัดจัดทำแบบฟอรมตารางในไฟล Excel 
(๑ กิจกรรมหลกั ตอ ๑ เซลล) 

 



๖ 

 

คำอธิบายแบบ กจ.๒ 
 

(๑) เปาหมายการพัฒนา หมายถึง สถานภาพที่กลุมจังหวัดตองการจะเปนหรือบรรลุถึงในอนาคตอยางชัดเจน ตามที่กำหนดไวใน
แผนพัฒนากลุมจังหวัด 

(๒) ประเด็นการพัฒนา หมายถึง ประเด็นการพัฒนาของกลุมจังหวัดตามที่กำหนดไวในแผนพัฒนากลุมจังหวัด 
(๓) โครงการของกลุมจังหวัด หมายถึง โครงการที่ดำเนินการโดยกลุมจังหวัด และยื่นเปนคำของบประมาณของกลุมจังหวัด เพ่ือ

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำป (โดยใหเรียงลำดับความสำคัญของโครงการพรอมทั้งจัดทำขอมูลพื้นฐานของแตละ
โครงการ) 

(๔) โครงการของกระทวง กรม หมายถึง โครงการที่ดำเนินการโดยสวนราชการ ที่ใชงบประมาณของสวนราชการ และสอดคลองกับ
แผนพัฒนากลุมจังหวัด 

(๕) โครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง โครงการที่ดำเนินการโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งใชงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด 

(๖) โครงการความรวมมือเอกชน/ชุมชน (ถามี) หมายถึง โครงการของภาคเอกชน ซึ่งใชงบประมาณของภาคเอกชน และสอดคลอง
กับแผนพัฒนากลุมจังหวัด 

(๗) ยุทธศาสตรชาติ (X) และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (Y) หมายถึง ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ (6 ยุทธศาสตร) 
และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (23 แผนแมบท) ใหระบุเปนหมายเลข X.Y โดย X คือ หมายเลขของยุทธศาสตรชาติ และ 
Y คือหมายเลขของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ทั้งนี้ แตละโครงการใหเลือกยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทฯ ที่สอดคลอง
มากที่สุดเพียงขอเดียว (รายละเอียดหมายเลข X/Y ตามหนา 41 – 55) 

(๘) ลำดับความสำคัญใหระบุลำดับความสำคัญของของโครงการของกลุมจังหวัด (ไมตองแยกตามประเด็นการพัฒนา) 
(๙) แผนงาน หมายถึงแผนงานหรือชุดโครงการตามแผนพัฒนากลุมจังหวัด (สอดคลองกับแผนงานในแบบ กจ.1 ตามแผนพัฒนา

กลุมจังหวัด) 
(๑๐) กิจกรรมยอย หมายถึง กิจกรรมภายใตกิจกรรมหลักของโครงการ 
(๑๑) ตัวชี้วัดโครงการ หมายถึง ขอมูลเชิงปริมาณ/คุณภาพ ที่สามารถวัดและประเมินผลตามเปาหมายของโครงการที่กำหนด (ตัวชี้วัด

โครงการตองสอดคลองกับตัวชี้ วัดและคาเปาหมายของแผนพัฒนาฯ รวมทั้งสามารถวัดความสำเร็จตามผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
(Outcome) ท่ีระบุไวในแบบ กจ.๑-๑ ในแบบสรุป Project Brief) 

(๑๒) หนวยดำเนินงาน หมายถึง หนวยงานรับผิดชอบในการดำเนินโครงการ หากมีหลายหนวยงานรับผิดชอบในการดำเนินโครงการ  
ใหระบุเฉพาะหนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(๑๓) งบประมาณ หมายถึง งบประมาณคาใชจายทั้งสิ้นท่ีใชในการดำเนนิการของโครงการ 

 

 

 



๗ 

 

แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของกลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ลำดับความสำคัญ......... 

ชื่อโครงการ  :……............…………......…………........…..  
กิจกรรมหลัก...........................................................     วงเงิน ........................ บาท 
ยุทธศาสตรชาติ................................................................................................................. 
แผนแมบทฯ................................................................................................................ 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุมจังหวัด...................................................................... 
แผนงาน.........................................................................................................................  
หนวยดำเนินการ : ……....….…….................................................................................…….. 
ผูรับผิดชอบ : …...….........…….......... ตำแหนง : ……..……….. สถานท่ีติดตอ ........................... หมายเลขโทรศพัท ............  

(๑)  หลักการและเหตุผล 
(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เชน มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา

กลุมจังหวัด)           
 ................................................................................................................................................................................................ 

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ 
สภาพปญหา / ความตองการ : ………………………………………………………………………................................................……………… 
..................................................................................................................................................................................................
ความเรงดวน : (ระบุระดับความจำเปนเรงดวน) : ………………………………………………………………………..................................... 
.................................................................................................................................................................................................. 

(๒)  ขอมูลทั่วไปของโครงการ  
(๒.๑) วัตถุประสงคของโครงการ  :.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................. 
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม 
(๒.๓) ประเภทของโครงการ 

 พัฒนา    ดำเนินการปกติ  
(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ.....................ป   เริ่มตนป.............................        สิ้นสุดป...........................  
(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เชน อำเภอ ตำบล  หมูบาน เปนตน)   …………………………   

............................................................................................................................................................................................  
 (๓) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 

(๓.๑) กลุมเปาหมาย : …………………………………………………………………………………………………………… 
(๓.๒) ผูมีสวนไดสวนเสีย : …………………………………………………………………………………………………… 

(๔) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เปาหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด …………………………………………………………………………………………………........................................…………………………… 
(๔.๒) ผลผลิต…………....................................……………………………………………………………………………………………………………………. 
(๔.๓) ผลลัพธ …………....................................……………………………………………………………………………………………………………………..... 
(๔.๔) ผลกระทบ : 

เชิงบวก : …………………………………………………………………………………………………………………… 
เชิงลบ : ...………………………………………………………………………………………………………………… 

  



๘ 

 

(๕) แนวทางการดำเนินงาน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใตโครงการท่ีกลุมจังหวัดเสนอขอ และทำเครื่องหมาย ลงในชองระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของ
แตละกิจกรรมสำคัญดวย)             

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ 

ต.ค. - ธ.ค. .. ม.ค. - มี.ค. .. เม.ย. - มิ.ย. .. ก.ค. - ก.ย. .. 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                           
 
(๖) วิธีการดำเนินงาน  ดำเนินการเอง    จางเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน....................บาท 

 (ใหกรอกรายละเอียดขอมูลตามแบบฟอรมรายละเอียดจำแนกตามงบรายจายดวย) 
(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผานมา 

(ใหกรอกเฉพาะโครงการที่มีการใชระยะเวลาในการดำเนินการมากกวาหนึ่งป และโครงการที่มีการดำเนินการเปนประจำทุกป เชน โครงการ
กระตุนการทองเที่ยวประจำป โครงการที่ดำเนินกิจกรรมเดิมแตเปลี่ยนหรือขยายพื้นท่ีดำเนินการหรือกลุมเปาหมาย เปนตน โดยใหแสดง
รายละเอียดผลการดำเนนิงานและความสำเร็จในการดำเนินงานในปที่ผานมา รวมทั้งตองแสดงความกาวหนาในการบรรลุวัตถุประสงคและ
คาเปาหมายที่กำหนดไวในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด) 

(9) ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  โครงการไมใชภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  โครงการเปนภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(10) ความพรอมของโครงการ 
(10.๑) พ้ืนที่ดำเนินโครงการ 

 ดำเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพ้ืนที่ดำเนินการหรือไดรับอนุญาตตามกฎหมาย และ
สามารถดำเนินการไดทันที 

 อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแลว แตอยูในระหวางจัดเตรียมพื้นท่ี 
หรือกำลังแกไขปญหา / อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ 
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช) ................................................................................ 
 มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุช่ือหนวยงานเจาของรูปแบบรายการที่ใช) ........................................................................... 
 ไมมี 

(10.๓) ความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
1) บุคลากรมีประสบการณ   ทั้งหมด  บางสวน  ไมมีประสบการณ 
2) เครื่องมือดำเนินการ    มี พรอมดำเนินการไดทันที 

 มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 

 ไมมี ตองจัดหาเพ่ิมเติม  



๙ 

 

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณสูง 
 มีประสบการณปานกลาง 

 ไมมีประสบการณ 
(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
 อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(10.๕) รายงานการศกึษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทำรายงานการศึกษา 
 ตองทำรายงานการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของโครงการ (ใหระบุหนวยงานใหชัดเจน) : 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 

(๑2) ปญหา อุปสรรคและขอจำกัด : 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 

(13) หนวยงานที่เกี่ยวของกับการนำแผนปฏิบัติราชการประจำปไปดำเนินการ (อธิบายถึงกระบวนการ/แนวทางขับเคลือ่น
แผนปฏิบัตริาชการประจำป ไปสูการปฏิบัตไิดอยางประสบผลสำเร็จ)       
       ............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 



    

                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสาํนกังบประมาณ) (ถ้าม)ี

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด.................................

แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ผลผลิต :............................

โครงการ :......................................

กิจกรรมหลัก : ..............................

๑. งบดาํเนนิงาน

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน

  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ  

  (๒) ค่าตอบแทนผูป้ฏิบตัิงานใหร้าชการ  

  (๓) ค่าเช่าบา้น  

  (๔) ค่าเบียประชมุกรรมการ                         ระบุจาํนวน/คน/ระยะเวลา/ค่าใชจ่้าย

  (๕) เงินตอบแทนตาํแหน่งกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น

  (๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลกูจา้งในต่างประเทศ

  (๗) ค่าตอบแทนวทิยากร (สมัมนาและฝึกอบรม)

  (๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนกังานราชการ

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย

  (๑)  ค่าเบียเลยีง ค่าเช่าทีพกัและค่าพาหนะ  

  (๒)  ค่าซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่  

  (๓)  ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ ์  

  (๔) ค่าซอ่มแซมสงิก่อสรา้ง

  (๕) ค่าเช่าทรพัยส์นิ                      ระบุจาํนวน/หน่วย/ระยะเวลา/อตัราค่าใชจ่้าย

  (๖) ค่าจา้งเหมาบรกิาร

  (๗) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม

  (๘) ค่ารบัรองและพิธีการ

  (๙) เงินสมทบทนุประกนัสงัคม 

งบประมาณ

คาํชแีจง

แบบฟอรม์รายละเอียดจาํแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
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                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสาํนกังบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ

คาํชแีจง

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ

  (๑)  วสัดสุาํนกังาน  

  (๒)  วสัดเุชือเพลงิและหลอ่ลนื  

  (๓)  วสัดไุฟฟ้าและวทิย ุ  

  (๔)  วสัดโุฆษณาและเผยแพร ่  

  (๕)  วสัดคุอมพิวเตอร์  

  (๖) วสัดกุ่อสรา้ง

  (๗) วสัดงุานบา้นงานครวั

  (๘) วสัดเุวชภณัฑ์                    ระบจุาํนวนหน่วย/ราคา

  (๙) วสัดสุนามและการฝึก

  (๑๐) วสัดกุารศึกษา

  (๑๑) วสัดหุนงัสอื วารสารและตาํรา

  (๑๒) วสัดเุครืองแต่งกาย

  (๑๓) วสัดอุาหาร  

  (๑๔) วสัดกุารเกษตร  

  (๑๕) วสัดยุานพาหนะและขนสง่

๒.๒ ค่าสาธารณปูโภค

๒.๑ ค่าไฟฟ้า  

๒.๒ ค่านาํประปา                    ระบจุาํนวนหน่วย/ราคา

๒.๓ ค่าบรกิารโทรศพัท ์

๒.๔ ค่าบรกิารไปรษณีย ์

๒.๕ ค่าบรกิารสอืสารและโทรคมนาคม  

๒. งบลงทนุ

๒.๑ ค่าครุภัณฑ์

  (๑) ราคาต่อหน่วยตาํกว่า ๑ ล้านบาท
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                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสาํนกังบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ

คาํชแีจง

  (๒) ราคาต่อหน่วยตงัแต่ ๑ ล้านบาทขนึไป

    (๑.๑) ครุภณัฑส์าํนกังาน                  ระบเุหตผุลความจาํเป็นและรายละเอียดค่าใชจ่้ายในการตงังบประมาณ

            (ระบรุายการ)                  อตัราราคาค่างานต่อหน่วย

    (๑.๒) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนสง่                  บญัชีราคามาตรฐาน สาํนกังบประมาณ

            (ระบรุายการ)                  ราคามาตรฐานของหน่วยงานราชการอนื ไดแ้ก่........................................

    (๑.๓) ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๔) ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๕) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่

            (ระบรุายการ)                  ระบเุหตผุลความจาํเป็นและรายละเอียดค่าใชจ่้ายในการตงังบประมาณ

    (๑.๖) ครุภณัฑก์่อสรา้ง                  อตัราราคาค่างานต่อหน่วย

            (ระบรุายการ)                  บญัชีราคามาตรฐาน สาํนกังบประมาณ

    (๑.๗) ครุภณัฑก์ารเกษตร                  ราคามาตรฐานของหน่วยงานราชการอนื ไดแ้ก่........................................

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๘) ครุภณัฑก์ารศึกษา

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๙) ครุภณัฑก์ารแพทย์

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๐) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๑) ครุภณัฑโ์รงงาน

            (ระบรุายการ) 
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                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสาํนกังบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ

คาํชแีจง

    (๑.๑๒) ครุภณัฑส์าํรวจ

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๓) ครุภณัฑกี์ฬา

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๔) ครุภณัฑด์นตรี

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๕) ครุภณัฑอ์าวธุ

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๖) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๗) ครุภณัฑเ์ครอืงจกัรกล

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๘) ครุภณัฑส์นาม                  ระบเุหตผุลความจาํเป็นและรายละเอียดค่าใชจ่้ายในการตงังบประมาณ

            (ระบรุายการ)                  อตัราราคาค่างานต่อหน่วย

    (๑.๑๙) ครุภณัฑก์ลาโหม                  บญัชีราคามาตรฐาน สาํนกังบประมาณ

            (ระบรุายการ)                  ราคามาตรฐานของหน่วยงานราชการอนื ไดแ้ก่........................................

๒.๒ ค่าทดีนิและสงิก่อสร้าง

  (๑) ราคาต่อหน่วยตาํกวา่ ๑๐ ลา้นบาท

  (๒) ราคาต่อหน่วยตงัแต่ ๑๐ ลา้นบาทขึนไป

    (๑.๑) ค่าทีดิน

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๒) ค่าก่อสรา้งอาคารทีพกัอาศยัและสงิก่อสรา้งประกอบ

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๓) ค่าปรบัปรุงอาคารก่อสรา้งทีพกัอาศยัและสงิก่อสรา้งประกอบ

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๔) ค่าก่อสรา้งอาคารทีทาํการและสงิก่อสรา้งประกอบ

            (ระบรุายการ) 
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                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสาํนกังบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ

คาํชแีจง

    (๑.๕) ค่าปรบัปรุงอาคารทีทาํการและสงิก่อสรา้งประกอบ

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๖) ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสงิก่อสรา้งประกอบ

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๗) ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสงิก่อสรา้งประกอบ

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๘) ค่าก่อสรา้งอาคารสาธารณสขุและสงิก่อสรา้งประกอบ

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๙) ค่าปรบัปรุงอาคารสาธารณสขุและสงิก่อสรา้งประกอบ

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๐) ค่าก่อสรา้งสนามกีฬาและสงิก่อสรา้งประกอบ

            (ระบรุายการ)                  ระบเุหตผุลความจาํเป็นและรายละเอียดค่าใชจ่้ายในการตงังบประมาณ

    (๑.๑๑) ค่าปรบัปรุงสนามกีฬาและสงิก่อสรา้งประกอบ                  อตัราราคาค่างานต่อหน่วย

            (ระบรุายการ)                  บญัชีราคามาตรฐาน สาํนกังบประมาณ

    (๑.๑๒) ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณปูโภค                  ราคามาตรฐานของหน่วยงานราชการอนื ไดแ้ก่........................................

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๓) ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณปูโภค

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๔) ค่าก่อสรา้งแหลง่นาํ

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๕) ค่าปรบัปรุงแหลง่นาํ

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๖) ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๑๗) ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน

            (ระบรุายการ) 
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                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสาํนกังบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ

คาํชแีจง

    (๑.๑๘) ค่าบาํรุงรกัษาทางและสะพาน

            (ระบรุายการ)                  ระบเุหตผุลความจาํเป็นและรายละเอียดค่าใชจ่้ายในการตงังบประมาณ

    (๑.๑๙) ค่าสาํรวจออกแบบ                  อตัราราคาค่างานต่อหน่วย

            (ระบรุายการ)                  บญัชีราคามาตรฐาน สาํนกังบประมาณ

    (๑.๒๐) ค่าควบคมุงาน                  ราคามาตรฐานของหน่วยงานราชการอนื ไดแ้ก่........................................

            (ระบรุายการ) 

    (๑.๒๑) ค่าจา้งบรษิทัทีปรกึษา

            (ระบรุายการ) 

๓. งบเงนิอุดหนุน  

๓.๑ เงินอดุหนนุทวัไป

 ๑) เงินอดุหนนุทวัไป :……..........................…….  

๓.๒ เงินอดุหนนุเฉพาะกิจ                  ระบเุหตผุลความจาํเป็นและรายละเอียดค่าใชจ่้ายในการตงังบประมาณ
 ๑) เงินอดุหนนุเฉพาะกิจ :…..................………..  

๔. งบรายจ่ายอนื  

๔.๑ ........................................................................  

หมายเหตุ

 ๑. เพอืประโยชนใ์นการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวดัใช้ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของสาํนักงบประมาณเท่านัน  

    กรุณาอย่าเพมิประเภทรายการใหม่โดยไม่จาํเป็น

  ๒. กรณีประสงคจ์ะเพมิทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าสาํนักงบประมาณทรัีบผดิชอบจังหวดัและกลุ่มจังหวัดก่อน

  ๓. ตามแบบฟอรม์ฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการทมีีงบประมาณเท่านัน 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมตอการคา การลงทุน และเพิ่มมูลคาการทองเที่ยวทั้งระบบอยาง รวมถึงสงเสริมภาคเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตรใหมีมูลคาสูง และสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ตนทาง กลางทาง ปลายทาง 

แผนงาน สรางสภาพแวดลอมให

เหมาะสมตอการคา การลงทุน 

โครงการบรูณาการ การคา การลงทุน 

แผนงาน สงเสริมภาคเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตรใหมีมูลคาสูง 

โครงการเพ่ิมขีดในการแขงขัน

การเกษตรระดับภูมภิาค 

แผนงาน เพ่ิมมูลคาการทองเที่ยวท้ัง

ระบบอยางย่ังยืน 

โครงการบูรณาการการทองเท่ียว 



ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สงเสริมเกษตรปลอดภัยสูเกษตรอินทรีย และสงเสริมการดูแลและการบริการทางสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ตนทาง กลางทาง ปลายทาง 

แผนงาน 

สงเสริมเกษตรปลอดภัยสูเกษตรอินทรีย  

โครงการเกษตรปลอดภัยสูเกษตรอินทรีย 

แผนงาน 

สงเสริมการแพทยและสุขภาพครบวงจร  

โครงการการแพทยและสขุภาพครบวงจร 



ประเด็นการพัฒนาที่ 3 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและภัยที่เกิดจากมนุษย  

 

 

ตนทาง กลางทาง ปลายทาง 

แผนงาน 
อนุรักษปาและพ้ืนที่ชุมน้ำ 

โครงการบูรณาการ
สิ่งแวดลอมและสาธารณภัย 
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