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การเขียนแผนงาน/โครงการ 

เพ่ือขอรับงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด 

 

 

 

 

กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน 

หนวยงาน  สํานักงานพาณิชยจังหวัดเพชรบุรี 

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

จัดทําเม่ือ กันยายน 2563 
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แกไขครั้งท่ี............. 

กระบวนงาน : การเขียนโครงการเพ่ือขอรับ
งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด 
 

 
หนาท่ี............... 

 

1. วัตถุประสงค 

  การการเขียนโครงการเพ่ือขอรับงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด และกลุมจังหวัด เปนการ

บริหารงานเชิงพ้ืนท่ี (Area-based Approach) ซ่ึงเปดโอกาส ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศ

ทางการพัฒนาพ้ืนท่ีของตนเองผานแผนพัฒนาจังหวัด และกลุมจังหวัดและกําหนดใหจังหวัด และกลุมจังหวัด

สามารถจัดทําคําของบประมาณไดเอง ดังนั้น แผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดจึงเปนเครื่องมือสําคัญของภาครัฐ

ในการบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการขับเคลื่อนการพัฒนาของพ้ืนท่ีใหไปในทิศทาง

เดียวกัน ตอบสนองตอศักยภาพ และความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี ผานโครงการจังหวัด/กลุมจังหวัด 

2. ขอบเขต 

  การเ ขียนโครงการ เ พ่ือขอรับงบประมาณตามแผนพัฒนาจั งหวัด  และกลุ มจั งหวัด                            

เปนแนวทางในการใหผูท่ีจะดําเนินการเขียนโครงการเพ่ือขอรับงบประมาณไดรับทราบถึงวิธีการและหลักในการ

เขียนโครงการวาตองมีการจัดทําขอมูลเนื้อหาท่ีตองนํามาใสในโครงการอยางไร ข้ันตอนกระบวนการเสนอโครงการ

เพ่ือขอรับงบประมาณนั้นมีข้ันตอนกระบวนการอยางไรตั้งแตเริ่มตนจนถึงการไดรับงบประมาณมาดําเนินโครงการ 

3. คําจํากัดความ 

 จังหวัด  จังหวัดตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน แตไมรวมถึงกรุงเทพมหานคร 

 กลุมจังหวัด กลุมจังหวัดท่ีจัดตั้งตามมาตรา ๒๖ พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและ 

   กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 

 ก.น.จ.  คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 

 ก.บ.จ.  คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบรูณาการ 
 ก.บ.ก.  คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 

 ก.บ.ภ.  คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 
 อ.ก.บ.ภ. คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 
 
 



4. หนาท่ีความรับผิดชอบ 
 4.1 พาณิชยจังหวัด  ใหขอเสนอแนะ ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการ เพ่ือจัดสงให 
     สํานักงานจังหวัด/กลุมจังหวัด บรรจุเขาแผนพัฒนาจังหวัด/กลุม 
     จังหวัด 

 4.2 สํานักงานจังหวัด/  รวบรวมแผนงาน/โครงการ ท่ีสวนราชการเสนอ บรรจุเขาแผนพัฒนา 
       กลุมจังหวัด   จังหวัด/ กลุมจังหวัด เพ่ือเสนอให ก.บ.จ./ก.บ.ก. พิจารณา 

 4.3 ผูวาราชการจังหวัด  เปนประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
     และมีหนาท่ีตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและ 

     กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา 14 

 4.4 ผูวาราชการจังหวัดท่ีเปน เปนประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบ      
      หัวหนากลุมจังหวัด  บูรณาการและมีหนาท่ีตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงาน 

     จังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา 16 

 4.5 ก.บ.จ.   มีหนาท่ีตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุม 

     จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา 11 

 4.6 ก.บ.ก.    มีหนาท่ีตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุม 

     จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา 13 

 4.7 นักวิชาการพาณิชย  จัดทําขอมูล ความตองการการสงเสริมหรือพัฒนาของพ้ืนท่ี สรุปและ 
       กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน จัดทําแผนงานโครงการ เสนอพาณิชยจังหวัดเพ่ือใหขอเสนอแนะและ 
     ใหความเห็นชอบ เพ่ือจัดสงใหสํานักงานจังหวัด/กลุมจังหวัด บรรจุเขา 
     แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. แผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow)  

การเขียนแผนงาน/โครงการเพ่ือขอรับงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทํารางแผนงาน/โครงการ 
แบบสรุปโครงการแบบยอ  

(Project Brief)  
แบบ จ.1-1/กจ.1-1 

 
 

เสนอแบบสรุปโครงการแบบยอ 
(Project Brief) 

ผานสํานักงานจังหวัด/กลุมจังหวัด 
 

เจาหนาท่ีฯ นําเสนอโครงการฯ ตอ
คณะกรรมการ พิจารณากลั่นกรอง 

ระดับจังหวัด/กลุมจังหวัด 
 

สํานักงานจังหวัด/กลุมจังหวัด 

นําโครงการฯ ท่ีผานการพิจารณา
กลั่นกรองเขาท่ีประชุม ก.บ.จ. /ก.บ.ก. 

เพ่ือพิจารณา 
 

สํานักงานจังหวัด/กลุมจังหวัด              

รวบรวมโครงการท่ีผานการพิจารณา                   

จากท่ีประชมุ ก.บ.จ. /ก.บ.ก. จัดลําดับ

ความสําคัญ 

สํานักงานจังหวัด/กลุมจังหวัดเสนอ

โครงการท่ีผานการจัดลําดับความสําคัญ 

(Y1,Y2,Y3) ตอผูวาราชการจังหวัด/

หัวหนากลุมจังหวัด 

ผูวาราชการจังหวัด/หัวหนากลุมจังหวัด 

นําโครงการ/แผนพัฒนาจังหวัดกลุม

จังหวัดเสนอคณะกรรมการวิสามญั

พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป 

 

คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาราง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป พิจารณาแผนงาน/โครงการ 

 

จังหวัด/กลุมจังหวัด แจงหนวยงานท่ีผาน

การพิจารณาฯ และไดรับงบประมาณ 

จัดทําแบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการฯ 

สงใหสํานักงานจังหวัด/กลุมจังหวัด 

ผูวาราชการจังหวัด ลงนาม 

หนวยงานดําเนินงานตามแผนงาน/

โครงการ 



6. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

  6.1 จัดทํารางแผนงาน/โครงการ แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief)  โดยการจัดประชุม

หรือสํารวจความตองการจากประชาชน/ผูประกอบการในจังหวัดและกลุมจังหวัด นําประเด็นความตองการมา

ปรึกษาพาณิชยจังหวัด เพ่ือพิจารณาจัดทําแผนงาน/โครงการ 

  6.2 เขียนรางแผนงาน/โครงการ  โดยการนําประเด็นความตองการท่ีไดมาเขียนรางแผนงาน/

โครงการตามแบบฟอรมท่ีจังหวัด/กลุมจังหวัดกําหนด ใหครบถวนพรอมท้ังประมาณการคาใชจายในการ

ดําเนินงาน โดยคาใชจายตองเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสํานักงบประมาณกําหนด หากไมมีกําหนดในหลักเกณฑให

ประมาณการคาใชจายจากการดําเนินงานของหนวยงานในปกอนท่ีแลวมา หรือจากของหนวยงานอ่ืนท่ี ท้ังนี้ตองมี

แหลงอางอิงคาใชจายท่ีชัดเจน 

  6.3 นําเสนอโครงการ  โดยการจัดสงแผนงาน/โครงการท่ีไดรับเห็นชอบจากพาณิชยจังหวัดจัดสง

ใหสํานักงานจังหวัด/กลุมจังหวัด เพ่ือนําเขาบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด  โครงการท่ีนําเสนอจะถูก

พิจารณาข้ันตน จากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการจังหวัด/กลุมจังหวัดกอน  โดยเจาหนาท่ีผูจัดทํา

โครงการจะเปนผูชี้แจงรายละเอียดตอบขอซักถามของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ รวมไปถึงการแกไข

โครงการตามคําแนะนําของกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ เพ่ือใหเหมาะสมกอนบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุม

จังหวัด และเขาท่ีประชุม ก.บ.จ./ก.บ.ก. พิจารณาตอไป 

  6.4 การพิจารณาโครงการ  เม่ือโครงการท่ีจัดทําผานการพิจารณาจากกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองฯระดับจังหวัด/กลุมจังหวัด เรียบรอยแลว และสํานักงานจังหวัด/กลุมจังหวัดบรรจุโครงการเขาไปใน

แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด  โดยจะมีการจัดประชุม ก.บ.จ. มีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน และท่ีประชุม

ก.บ.ก. โดยมีผูวาราชการจังหวัดท่ีเปนหัวหนากลุมจังหวัดเปนประธาน และมีคณะกรรมการจากหนวยงานภาครัฐ

และเอกชนเปนกรรมการ พิจารณา โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด โดยจะเปนการประชุมเพ่ือ

จัดลําดับโครงการตามความจําเปนเรงดวนในพ้ืนท่ี ความสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศ ยุทธศาสตรจังหวัด/

กลุมจังหวัด  

  6.5 การนําเสนอโครงการตอคณะกรรมการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป  เม่ือท่ีประชุม ก.บ.จ./ก.บ.ก. พิจารณาจัดลําดับความสําคัญเรียบรอยแลว จะมีการจัดกลุม

โครงการท่ีเสนอเขาสูแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด  ดังนี้ 

  - โครงการกลุม Y1 คือ โครงการท่ีพิจารณาแลวเห็นควรนําโครงการเสนอตอคณะกรรมการ
วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พิจารณา และดําเนินโครงการในปนั้น 
  - โครงการกลุม Y 2  คือ โครงการท่ีพิจารณาแลวเห็นวาเปนโครงการท่ียังไมมีความจําเปน
เรงดวนมากนัก สามารถดําเนินการภายหลังได 



  โครงการท่ีถูกจัดอยูในกลุม Y1 จังหวัด/กลุมจังหวัด จะแจงหนวยงานผูจัดทําโครงการจัดเตรียม

ขอมูลรายละเอียดโครงการตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร เพ่ือเตรียมเขารวมชี้แจงงบประมาณกับผูวาราชการ

จังหวัด/หัวหนากลุมจังหวัด ตอคณะกรรมการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

  6.6 การอนุมัติโครงการ  จังหวัด/กลุมจังหวัด จะแจงโครงการท่ีผานการพิจารณาและไดรับ

อนุมัติใหดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด พรอมวงเงินท่ีไดรับการอนุมัติ ใหหนวยงานเจาของ

โครงการทราบ เพ่ือจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม พรอมรายละเอียดประกอบ จัดสงใหสํานักงานจังหวัด/

กลุมจังหวัด เสนอผูวาราชการจังหวัด/หัวหนากลุมจังหวัด พิจารณาอนุมัติ  

  6.7 การดําเนินโครงการ  เม่ือจังหวัด/กลุมจังหวัดไดรับการโอนงบประมาณแลว จะดําเนินการ

แจงหนวยงานใหดําเนินโครงการตอไป โดยหนวยงานตองดําเนินโครงการตามแผนงานท่ีไดวางแผนไวตามกําหนด

ระยะเวลาท่ีแจง พรอมท้ังตองรายงานผลการดําเนินโครงการใหจังหวัด/กลุมจังหวัดทราบ 

 

7. มาตรฐานงาน 

 7.1 การจัดทําขอมูลแผนงาน/โครงการเพ่ือขอรับงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด 

  การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด มีกระบวนการเริ่มตนจากสํานักงานจังหวัด/                     

กลุมจังหวัด จัดประชุมรวมกับหนวยราชการในจังหวัดเพ่ือสรุปประเด็นปญหา หรือสอบถามความตองการของ

ประชาชนในจังหวัด   โดยใชเครื่องมือการวิเคราะหตามหลักวิชาการวางแผน วิเคราะหความเชื่อมโยงเปาหมาย

การพัฒนา โดยจะตองสอดคลองกับขอมูลเพ่ือการพัฒนา และผลการวิเคราะหศักยภาพและประเด็นปญหาใน             

ดานตาง ๆ  เพ่ือนําไปสูการกําหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด  และนําประเด็นฯ ท่ีไดจากการประชุม

มาจัดทําแผนโดยการประชุมหารือในหนวยงาน เพ่ือสรุปจัดทําขอมูลพ้ืนฐานโครงการฯ สงใหจังหวัดเขาท่ีประชุม 

ก.บ.จ./ก.บ.ก.เพ่ือพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด เพ่ือสรุป

นําเสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป เพ่ือพิจารณาแผนงาน

โครงการท่ีมีความจําเปนตอการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด ท่ีจะดําเนินงานในปตอไป 

  โครงการท่ีดําเนินการโดยจังหวัดและกลุมจังหวัด ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด
และกลุมจังหวัด ซ่ึงจะเสนอเปนคําของบประมาณของจังหวัดและกลุมจังหวัด จะตองมีลักษณะของโครงการ ดังนี ้
  1) โครงการตองมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาจังหวัดกลุมจังหวัด ก.บ.จ./
ก.บ.ก. ตองเสนอโครงการโดยมีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ เพ่ือเสนอ อ.ก.บ.ภ.ภาคพิจารณา แลวเสนอ 
ก.น.จ. พิจารณากลั่นกรอง และเสนอ ก.บ.ภ. พิจารณาใหความเห็นชอบ โดย ก.บ.ภ. ก.น.จ. และ อ.ก.บ.ภ.ภาค  
จะใหความสําคัญและพิจารณาเห็นชอบโครงการท่ีจังหวัดและกลุมจังหวัดจัดทําเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติ แผนระดับชาติ นโยบายรัฐบาล ทิศทางการพัฒนาภาค ศักยภาพและปญหา/ความตองการ             
ของประชาชนในพ้ืนท่ีเปนสําคัญ 



  2) แผนงานโครงการตองมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับหวงโซคุณคาของแผนพัฒนาจังหวัดและ
กลุมจังหวัด เพ่ือแกไขปญหาในจังหวัดและกลุมจังหวัดอยางยั่งยืน หรือสรางคุณคาใหแกผลิตภัณฑและพัฒนา
ศักยภาพของจังหวัดและกลุมจังหวัด 
  3) โครงการตองมีความเหมาะสมและเปนไปไดท้ังดานเทคนิค (วิธีการหรือรูปแบบท่ีใชในการ
ดําเนินการ) ดานกายภาพ (ความพรอมของพ้ืนท่ีดําเนินงาน บุคลากร การบริหารความเสี่ยง และการบริหาร
จัดการ) ดานงบประมาณ (ความสมเหตุสมผลของวงเงินกับประโยชนท่ีไดจากการดําเนินโครงการ) ดานระยะเวลา
ท่ีดําเนินการไดแลวเสร็จภายในปงบประมาณ รวมท้ังการวิเคราะหผลกระทบเชิงบวกอละเชิงลบในการดําเนิน
โครงการ ซ่ึง ก.บ.ภ. ก.น.จ. และ อ.ก.บ.ภ. ภาค จะพิจารณาและใหความเห็นชอบเฉพาะโครงการท่ีมีความพรอม
ในการดําเนินโครงการเทานั้น 
  4) โครงการตองมีความคุมคา ผลลัพธ  หรือประโยชนของโครงการท่ีคาดวาจะไดรับท้ังทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม ความม่ันคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อาทิ จํานวนประชากร จํานวนเกษตรกร พ้ืนท่ี
เพาะปลูก รายได ฯลฯ โดยเฉพาะในสวนของผลประโยชนท่ีกระทบตอประชาชนในพ้ืนท่ี 
  5) โครงการตองมีรายละเอียดขอมูลท่ีครบถวนตามแบบฟอรมท่ี ก.บ.ภ. กําหนด โดยกรณีท่ีเปน
โครงการกอสรางจะตองระบุความพรอมของพ้ืนท่ีดําเนินงานรวมท้ังรปูแบบรายการโดยสังเขป  พรอมดวยเอกสาร
ยืนยันวาสามารถดําเนินโครงการไดทันทีหลังจากผานการพิจารณาของ ก.บ.ภ. 
  6) โครงการตองมีรายละเอียดประมาณการคาใชจายท่ีสามารถพิจารณษความเหมาะสมของ
คาใชจายได หากโครงการใดไมมีรายละเอียดประมาณการคาใชจาย โครงการนั้นจะไมไดรับการพิจารณา 
  7) โครงการท่ีเปนงบลงทุนและ/หรือครุภัณฑ ตองแสดงถึงหนวยงานท่ีพรอมจะรับผิดชอบ
คาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนในปถัดไป รวมท้ังตองมีรางบันทึกขอตกลงระหวางจังหวัดและกลุมจังหวัดกับหนวยงาน
ดังกลาวในการขอตั้งงบประมาณ และกรโอนทรัพยสิน ท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการตอไป โดยมีการจัดทําบันทึก
ขอตกลงแนบมาพรอมกับคําขอโครงการ หากไมมีเอกสารบันทึกขอตกลงแนบมา โครงการนั้นจะไมไดรับการ
พิจารณา 
  8) จังหวัดและกลุมจังหวัด สามารถเสนอโครงการท่ีตองใชระยะเวลาในการดําเนินงานมากกวา
หนึ่งปได โยตองแสดงเหตุผลความจําเปนท่ีตองดําเนินการตอเนื่องมากกวาหนึ่งปวาหากไมดําเนินการตอเนื่องจะ
สงผลตอการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางไร และโครงการท่ีตองใชระยะเวลาในการดําเนินการมากกวาหนึ่งป 
ตองมีการเตรียมการลวงหนา กอนท่ีจะเสนอคําขอโครงการ เชน รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) 
การศึกษา/ออกแบบสําหรับการจัดทําโครงการท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เชน เขียนแบบกอสราง เปนตน เพ่ือให
สามารถดําเนินการไดภายในปงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติงบประมาณ 
  9) โครงการท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีท่ีตองไดรับการอนุมัติ/อนุยาต ตองไดรับการอนุมัติ/อนุญาต
จากเจาของพ้ืนท่ี/หนวยงานเจาของพ้ืนท่ีกอนท่ีจะเสนอโครงการ เชน โครงการท่ีจะตองเขาไปดําเนินการในพ้ืนท่ี
อุทยาน ปาไม เปนตน รวมถึงโครงการท่ีจะตองประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพ่ือใหสามารถดําเนินโครงการท่ี
ไดรับจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ โดยยื่นเอกสาร/หลักฐานยืนยันการไดรับอนุมัติ/อนุญาตจากเจาของพ้ืนท่ี/
หนวยงานเจาของพ้ืนท่ี และ/หรือเอกสารการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม มาพรอมกับตําของโครงการ 
   
 



  10) โครงการตองไมมีลักษณะ ดังนี ้
   10.1) โครงการตองไมเปนการจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑเพ่ือแจกจายแกประชาชนโดยตรง 
ยกเวนในกรณีของครุภัณฑท่ีจัดซ้ือนั้น เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมภายใตโครงการท่ีสอดคลองกับแนวทางการพัฒนา
จังหวัดและกลุมจังหวัด สําหรับโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพจะสนับสนุนเฉพาะวัสดุประกอบการฝกอบรม 
โดยตองสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย และตองเปนโครงการท่ีมีความยั่งยืน สามารถพ่ึงพาตนเอง
ไดในระยะยาว 
 10.2) โครงการตองไมเปนการจัดซ้ือครุภัณฑเพ่ือใชงานตามภารกิจปกติของสวนราชการ 
ยกเวนในกรณีของครุภัณฑท่ีจัดซ้ือนั้น เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมภายใตโครงการท่ีสอดคลองกับแนวทางการพัฒนา
จังหวัดและกลุมจังหวัด 
 10.3) โครงการตองไมเปนคาใชจายสําหรับปรับปรุง ซอมแซม หรือกอสรางอาคารสถานท่ี
ของสวนราชการ 
 10.4) โครงการตองไมมีวัตถุประสงคหลักเก่ียวกับการศึกษา ฝกอบรม ดูงาน เวนแต
ฝกอบรมดานอาชีพ ดานความม่ันคง หรือเปนประเด็นสําคัญของจังหวัด/กลุมจังหวัด และกลุมเปาหมายตองไมใช
เจาหนาท่ีของรัฐ และไมใชกลุมเปาหมายเดียวกับสวนราชการอ่ืน รวมท้ังจะตองแสดงเปาหมายโดยรวม และ
ขอบเขตการดําเนินงานระหวางจังหวัด/กลุมจังหวัดกับสวนราชการใหชัดเจน 
 10.5) โครงการตองไมเปนในลักษณะของกิจกรรมยอย ควรมีการจัดกลุมเปนโครงการ
เดียวกันและหรือบูรณาการกิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวของเขาดวยกันเปนแผนงาน 
 10.6) โครงการตองไมเปนการเดินทางไปตางประเทศ เวนแตเปนกิจกรรมท่ีมีขอผุกพันใน
เรื่องการเจรจาดานการคาการลงทุน การทองเท่ียว และการเสริมสรางความสัมพันธกับประเทศในกลุมประชาคม
อาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน ญ่ีปุน และสาธารณรับเกาหลี ท้ังนี้ จังหวัดและกลุมจังหวัดจะตองมีแผนการ
ดําเนินงานท่ีสะทอนถึงผลประโยชนจากการไปราชการตางประเทศอยางเปนรูปธรรม  กรณีไมไดมีขอผูกพันกับ
ตางประเทศ จะตองแสดงใหเห็นถึงความคุมคาของการดําเนินงาน กรณีเปนการเดินทางเพ่ือไปเจรจาเก่ียวกับ
การคา การลงทุนหรือการเจรจาท่ีมีผลใหเกิดขอผูกพันระหวางกัน จะตองขอความเห็นเก่ียวกับประเด็นท่ีจะไป
เจรจาจากหนวยงานหลักท่ีเก่ียวของกอนและจะตองจัดทํารายงานผลการดําเนินงานภายหลังจากการเดินทางไป
ตางประเทศทุกกรณี ท้ังนี้ จะเสนอตอ อ.ก.บ.ภ.ภาค ก.น.จ. และ ก.บ.ภ. เพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานท่ี
ตอบสนองตอแนวทางการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด รวมท้ังผลลัพธท่ีเกิดข้ึนเปนประโยชนกับพ้ืนท่ีจังหวัดและ
กลุมจังหวัด และจัดสงรายงานผลการดําเนินการดังกลาวมายังฝายเลขานุการ ก.บ.ภ. ภายใน 45 วัน หลังการ
เดินทาง 
 10.7) โครงการตองไมเปนภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เวนแตมีเหตุผลความ
จําเปนและเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังใหมีหนังสือยืนยันจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ท้ังนี้ เฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ียังไมไดเปนหนวยรับงบประมาณโดยตรง 
 

 

 



 7.2 คํานิยามประกอบการจัดทําขอมูลพ้ืนฐานระดับกิจกรรมยอย (โครงการของจังหวัด/ กลุมจังหวัด) 

 ๑.  หลักการและเหตุผล 
  ๑.๑  ท่ีมา  ระบุจุดริเริ่มของความตองการท่ีทําใหเกิดโครงการ เชน บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ 
กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายสําคัญ  ความเรงดวนของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนพัฒนาภาค  ความตองการของกลุมเปาหมาย/ประชาชน แผนพัฒนาของภาครัฐ แผนพัฒนาของ
หนวยงาน  แผนพัฒนาจังหวัด เปนตน 

  ๑.๒  สภาพปญหา / ความตองการ  ระบุสภาพปญหาความเดือดรอนของ กลุมเปาหมาย / 
ประชาชน  หรือความตองการของกลุมเปาหมาย ควรมีองคประกอบ คือ ตนเหตุของปญหา / ความตองการ  
สภาพของปญหา / ความตองการในปจจุบัน แนวโนมของปญหา เปนตน 
  ๑.๓  ความเรงดวน  ระบุระดับของความจําเปนเรงดวนของความตองการ  หากไมสามารถ
ดําเนินการจะทําใหเกิดผลกระทบตอกลุมเปาหมาย หรือผูมีสวนไดสวนเสีย  กลุมใด อยางไรและมีระดับความ
รุนแรงมากนอยเพียงใด 

 ๒.  ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 
  ๒.๑  วัตถุประสงคโครงการ  หมายถึง ขอความท่ีกําหนดสภาพของจุดหมายซ่ึงตองการบรรลุผล
ของแตละโครงการ และใชกํากับการคัดเลือกกิจกรรมท่ีจะทํา ซ่ึงขอความดังกลาวควรสั้น กระชับ  ชัดแจง เขาใจงาย 
  การเขียนวัตถุประสงคควรมีองคประกอบ คือ 
  (๑)  กลุมเปาหมาย  (กลุมผูรับประโยชน หรือพ้ืนท่ี ชุมชน หรือสังคม เศรษฐกิจสวนรวม) 
  (๒)  สิ่งท่ีตองการบรรลุ  (ระบุสิ่งท่ีตองการใหเกิดข้ึนกับกลุมเปาหมายเม่ือดําเนินโครงการแลวเสร็จ) 
  (๓)  แนวทางการดําเนินการ  (กลยุทธหรือแนวทาง / วิธีดําเนินงาน) 

  ๒.๒  สถานภาพของโครงการ  ใหระบุสถานภาพของโครงการในปท่ีขอตั้งงบประมาณวาเปน
โครงการเดิม (เคยไดรับการจัดสรรงบประมาณมาแลว) หรือเปนโครงการใหมในปงบประมาณท่ีจะขอ 
  ๒.๓  ประเภทของโครงการ ใหระบุประเภทของโครงการวาเปนโครงการประเภทพัฒนา หรือเปน
การดําเนินการปกติ 
  ๒.๔  ระยะเวลาการดําเนินโครงการ  ระบุระยะเวลาการดําเนินโครงการเริ่มตนและสิ้นสุด 
  ๒.๕  สถานท่ีดําเนินโครงการ  ระบุพ้ืนท่ีต้ังของโครงการ เชน พ้ืนท่ีตั้งเข่ือน พ้ืนท่ีในแนวเขตทาง
ถนน พ้ืนท่ีบอน้ํา/อางเก็บน้ํา พ้ืนท่ีอาคารตาง ๆ เปนตน 

 ๓.  กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 
  ๓.๑  กลุมเปาหมาย  ระบุจํานวนกลุมเปาหมายผูไดรับประโยชน  หรือจํานวนผูไดรับบริการจาก
โครงการโดยตรงตามวัตถุประสงคของโครงการท่ีกําหนดไว 
  ๓.๒  ผูมีสวนไดสวนเสีย  คือ บุคคล กลุมบุคคล และ/หรือองคการใด ๆ ท่ีไดรับผลกระทบจาก
โครงการท้ังดานบวกและดานลบ (เฉพาะท่ีสําคัญ) พรอมท้ังแนวทางบริหารจัดการผูมีสวนไดสวนเสีย เชน จัดใหมี
สวนรวมของประชาชน จัดใหมีมาตรการบรรเทาผลกระทบ เปนตน 
 
 



 ๔.  เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 
  ๔.๑  คาเปาหมายโครงการ  แสดงตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ พรอมเปาหมายตามตัวชี้วัด
ในแตละปท่ีคาดวาจะดําเนินงานตามแผน พรอมแสดงผลงานปท่ีผานมา 
  ๔.๒  ผลผลิต (Output) ผลการดําเนินงานท่ีไดรับจากการดําเนินงานตามกิจกรรมท่ีเสร็จสมบูรณ
แลว ซ่ึงอาจเปนผลผลิต (Product) หรือการใหบริการ (Service) ท่ีดําเนินงาน โดยอาจระบุเปนจํานวน ขนาด 
  ๔.๓  ผลลัพธ  (Outcome) ผลท่ีไดรับจากการใชประโยชนผลผลิตของโครงการ ซ่ึงมีท้ังเชิงบวก
และเชิงลบ และมีหลากหลายมิติ ไดแก มิติดานเศรษฐกิจ สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความม่ันคง 
และความสงบ เปนตน และหมายรวมถึงประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากการใชผลผลิตของโครงการโดยกลุมเปาหมาย 
  ๔.๔  ผลกระทบ  ผลท่ีตามมาจากการดําเนินงานโครงการและการใชประโยชนโครงการ ท้ังท่ีเกิด
กับกลุมเปาหมายและผูท่ีมิใชกลุมเปาหมาย รวมถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับโครงการ / กิจกรรมอ่ืน ๆ ซ่ึงมีอยูแลว 
โดยผลกระทบนี้อาจเปนไดท้ังเชิงบวกและเชิงลบ และมีหลากหลายมิติ ไดแก มิติดานเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความม่ันคง และความสงบเรียบรอย เปนตน 

 ๕.  แนวทางการดําเนินงาน  ใหแสดงรายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงาน โดยระบุกิจกรรม ขนาด 
ลักษณะงานท่ีทําใหชัดเจน  ในกรณีท่ีโครงการใดมีกิจกรรมยอยใหเขียนรายละเอียดทุกกิจกรรม พรอมระยะเวลาท่ี
จะเริ่มดําเนินงานในแตละกิจกรรม 

 ๖.  วิธีการดําเนินงาน  ใหระบุวิธีการดําเนินงานวาเปนการดําเนินการเอง  หรือเปนการจางเหมา 

 ๗.  วงเงินของโครงการ ใหระบุวงเงินงบประมาณของปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ท่ีขอตั้ง พรอมท้ังจัดทํา
ขอมูลจําแนกตามงบรายจาย แนบมาในแตละโครงการดวย 

 ๘.  ความพรอมของโครงการ   
  ๘.๑ พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
        -  มีความพรอมดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสม  และกําหนดพ้ืนท่ี
ดําเนินการหรือไดรับอนุญาตตามกฎหมายแลว และสามารถดําเนินการไดทันที 
       -  อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการแลว 
อยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ี หรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตาง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 
      -  อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม หมายถึง กําลังศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพ้ืนท่ี
ดําเนินการ 
  ๘.๒  แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
     -  มีแบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน  และมีความสมบูรณ 
     -  มีแบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน  แตยังไมมีความสมบูรณ 
     -  ไมมีแบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 
  ๘.๓  ความพรอมของบุคลากร / เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ   พิจารณาตรวจสอบวา
บุคลากร / เครื่องมือ และเทคนิคในการบริหารจัดการ ซ่ึงเก่ียวของกับการดําเนินโครงการใหบรรลุผลสําเร็จ            
ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว มีความเพียงพอในดานปริมาณ  และความพรอมในดานคุณภาพหรือไม เพียงใด 



  อนึ่ง กรณีเปนโครงการท่ีมีผลกระทบตอสาธารณะ ตองมีการเตรียมความพรอมดานตาง ๆ เชน 
การศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การทําประชาพิจารณ เปนตน 

 ๙.  วิธีการบริหารจัดการ หรือการดูแลบํารุงรักษาเม่ือโครงการแลวเสร็จ เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนของ
โครงการ และชุมชน อําเภอ จังหวัด มีการใชประโยชนอยางตอเนื่อง 

 ๑๐.  ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด  ปจจัยตาง ๆ ท่ีสงผลใหการดําเนินโครงการไมบรรลุผลสําเร็จครบ
ตามท่ีไดวางแผนไว  โดยปจจัยดังกลาวสามารถเกิดข้ึนไดตลอดระยะเวลาการดําเนินโครงการ ตั้งแตการริเริ่ม
โครงการ (Planning)  การดําเนินโครงการ (Implementation Phase) จนกระท่ังการใชประโยชนจากโครงการ 
(Utilization Phase)  

8. การติดตามประเมินผล 

 สํานักงานจังหวัด/กลุมจังหวัด จะดําเนินการจัดประชุม ก.บ.จ./ก.บ.ก. เพ่ือติดตามผลการดําเนินโครงการ
และเรงรัดการเบิกจายงบประมาณโครงการเปนประจาํ เพ่ือรายงานผลใหกระทรวงมหาดไทยทราบ 
 กลุมงานยุทธศาสตรและแผนงานจะติดตามผลการดําเนินโครงการและการเบิกจายงบประมาณจากกลุม
งานท่ีรับผิดชอบในการดําเนินงานตามโครงการ แลวนําผลการติดตามท่ีไดนําเสนอตอท่ีประชุม ก.บ.จ./ก.บ.ก. 
 
9. เอกสารอางอิง 
 9.1 พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑  

 9.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 9.3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 
 9.4 ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. แบบฟอรมท่ีใช 

 10.1 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 

 

 

การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด 

 แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Brief) 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด .................................................................. 

แผนงาน (เปนโครงการภายใตแผนงาน ตามแบบ จ.๑) 

 

หัวขอ รายละเอียด 
๑.  ช่ือโครงการ ระบุชื่อโครงการในบัญชีรายการชุดโครงการในแบบ จ.๑ 
2.  ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล ระบุถึงท่ีมาท่ีไป หลักการและเหตุผลของโครงการ 
3.  วัตถุประสงคของโครงการ ระบุวัตถุประสงคสําคัญของโครงการ ท่ีจะสงผลตอความสําเร็จตาม

ประเด็นการพัฒนา 
4.  ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  ระบุตัวชี้วัดและคาเปาหมายจากการดําเนินโครงการ 
4.  พื้นท่ีเปาหมาย  ระบุพ้ืนท่ีเปาหมายของโครงการ 
5.  กิจกรรมหลัก ระบุแนวทางและวิธีการดําเนินงานท่ีเปนกิจกรรมหลักท่ีสงผลให

โครงการบรรลุวัตถุประสงค 

5.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 

5.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2 
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 

6.  หนวยงานดําเนินงาน ระบุหนวยงานรับผิดชอบในการดําเนินโครงการ 
7.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน ระบุระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 
8.  งบประมาณ ระบุงบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการ และแหลงท่ีมาของ

งบประมาณ 
๙.  ผลผลิต (output) ระบุผลผลิตของโครงการ 
๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Outcome) ระบุผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ ในลักษณะของ

ผลลัพธ (Outcome)และเปนผลลัพธท่ีสามารถวัดผลไดอยางเปน
รูปธรรม 
ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 

แบบ จ.1-1 กจ.1-1 
(Project Brief รายโครงการ) 



 10.2 แบบฟอรมขอมลูพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด    

 

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

ชื่อโครงการ  :……............…………......…………........…..  
กิจกรรมหลัก...........................................................     วงเงิน ........................ บาท 
ยุทธศาสตรชาติ................................................................................................................. 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุมจังหวัด...................................................................... 
แผนงาน.........................................................................................................................  
หนวยดําเนินการ : ……....….…….................................................................................…….. 
ผูรับผิดชอบ : …...….........…….......... ตําแหนง : ……..……….. สถานที่ติดตอ ........................... หมายเลขโทรศัพท ............  
 
(๑)  หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เชน มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด 
      

 ................................................................................................................................................................................................ 
(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 : (ระบุพ้ืนที่ดําเนินการ 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 : ...…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 



(๕) แนวทางการดําเนินงาน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทําภายใตโครงการที่จังหวัดเสนอขอ และทําเคร่ืองหมาย ลงในชองระยะเวลาที่จะเร่ิมดําเนินงานของแตละกิจกรรม
สําคัญดวย)             

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค. 63 ม.ค. - มี.ค. 64 เม.ย.-มิ.ย. 64 ก.ค. - ก.ย. 64 

1                       

2                       

3                       

4                       

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

 (ใหกรอกรายละเอียดขอมูลตามแบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจายดวย) 
(8) ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 โครงการไมใชภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 โครงการเปนภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตองมีเหตุผลความจําเปนและเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) 
 มีหนังสือยืนยันจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ไมมีหนังสือยืนยันจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(9) ความพรอมของโครงการ 
(9.๑) พ้ืนที่ดําเนินโครงการ 

 ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการหรือไดรับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถ
ดําเนินการไดทันที 

 อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่ดําเนินการแลว แตอยูในระหวางจัดเตรียมพื้นที่ หรือ
กําลังแกไขปญหา / อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการ 
(9.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

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

(9.๓) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ 

• บุคลากรมีประสบการณ   ทั้งหมด  บางสวน  ไมมีประสบการณ 

• เคร่ืองมือดําเนินการ    มี พรอมดําเนินการไดทันที 
 มีบางสวนและตองจัดหาเพิ่มเติม 
 ไมมี ตองจัดหาเพิ่มเติม 

• เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณสูง 
 มีประสบการณปานกลาง 
 ไมมีประสบการณ 
 
 
 

(9.๔) ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 ผานคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติแลว 



 อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
 คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

(9.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
 ตองทํารายงานการศึกษา 

(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนของโครงการ : 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 

(๑1) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 

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

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10.3 แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


