
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

 

แผนปี 59-1 
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

(อุดรธำนี  เลย  หนองคำย  หนองบัวล ำภู  บึงกำฬ)  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2559 
------------------------------------------------------------------------------------- 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐำนโครงกำรของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)                               (1 ชุด : 1 โครงกำร) 

ชื่อโครงกำร  :…………………………………………………………..        วงเงิน...........................................บำท 

ประเด็นยุทธศำสตร์ของกลุ่มจังหวัด 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานอย่างครบวงจร 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุน อุตสาหกรรม การค้า และบริการ 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพด้านท่องเที่ยว 

หน่วยด ำเนินกำร :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ผู้รับผิดชอบ  : …………………………………….................................................... ต ำแหน่ง : ………………………………………………………………………………………………………. 

สถำนที่ติดต่อ : ……………………………........................................................... หมำยเลขโทรศัพท ์ :………………………………………………………………………………………. 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 1.1 ที่มำ : (ระบุ เช่น จุดเริ่มต้นที่ท ำให้เกิดโครงกำร) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 1.2 สภำพปัญหำ / ควำมต้องกำร  :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 1.3 ควำมเร่งด่วน (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วน) :………………………………………………………………………………………………………............................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ข้อมูลทั่วไปของโครงกำร 
 2.1 วัตถุประสงค์ของโครงกำร  : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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แผนปี 59-2 
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

(อุดรธำนี  เลย  หนองคำย  หนองบัวล ำภู  บึงกำฬ)  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2559 
------------------------------------------------------------------------------------- 

2.2 ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
          ประเด็นยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ (เลือกได้เพียงข้อเดียว) 

      การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพ้ืนฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด 
    การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบ ารุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
    การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
    การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ  
    การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

2.3  ลักษณะโครงกำร  (เลือกเพียงข้อเดียว) 
            ผลผลิต    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
                         การพัฒนาด้านสังคม  
                         ด้านการบริหารจัดการ 
                         การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                         ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ 

2.4  สถำนภำพของโครงกำร    โครงการเดิม       โครงการใหม่ 

2.5  ประเภทของโครงกำร   พัฒนา     ด าเนินการปกติ 

2.6  ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร.............................. ปี    เริ่มต้นปี..................................สิน้สุดปี.................................... 

2.7  สถำนที่ด ำเนินโครงกำร :  (ระบุพื้นที่ด ำเนินกำร เช่น อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน เป็นต้น) : …………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. กลุ่มเป้ำหมำย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3.1  กลุ่มเป้ำหมำย  :   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.2  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  :  ............................................................................................................................. ........................................................................ .......  
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แผนปี 59-3 
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

(อุดรธำนี  เลย  หนองคำย  หนองบัวล ำภู  บึงกำฬ)  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2559 
------------------------------------------------------------------------------------- 

4.  เป้ำหมำย  ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงกำร 
         4.1  เป้ำหมำยโครงกำร 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปี 2557 

แผน (ผล)* 
ปี 2558 

แผน 
ปี 2559 

แผน 
ปี 2560 

แผน 
- ตัวชี้วัด  
- ตัวชี้วัด  

     

* ผลกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 (ตุลำคม 2556 – กันยำยน 2557) 

4.2 ผลลัพธ์ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.3 ผลกระทบ :   
เชิงบวก : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
เชิงลบ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. แนวทำงกำรด ำเนินงำน (แสดงรายละเอียดที่จะท าภายใต้โครงการที่จังหวัด / กลุ่มจังหวัด / เสนอขอ) 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. วิธีด ำเนินกำร      ด าเนินการเอง    จ้างเหมา 
7. วงเงินของโครงกำร            หน่วย : บาท 

ปีงบประมำณ เงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ รวม 
2557    
2558    
2559    
2560    

รวมทั้งสิ้น    
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แผนปี 59-4 
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

(อุดรธำนี  เลย  หนองคำย  หนองบัวล ำภู  บึงกำฬ)  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2559 
------------------------------------------------------------------------------------- 

8.  วงเงินของโครงกำรจ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย) 

  หน่วย : บำท 
รำยกำร งบประมำณ เงินนอกงบประมำณ 

รวมทั้งสิ้น   
งบด ำเนินงำน 
     - ค่าตอบแทน 
     - ค่าใช้สอย 
     - ค่าวัสดุ 
     - ค่าสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
     - ค่าครุภัณฑ์ 
     - ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
งบอุดหนุน 
งบรำยจ่ำยอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 9.  ควำมพร้อมโครงกำร 

9.1  พื้นที่ด ำเนินโครงกำร 
  ด าเนินการได้ทันที  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายและสามารถด าเนินการได้ทันที 
  อยู่ในระหว่างเตรียมการ  หมายถึง  ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว  แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นท่ี   
      หรือก าลังแก้ไขปญญหา / อุปสรรคต่าง   หรือเตรียม 
  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม  และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 
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แผนปี 59-5 
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
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------------------------------------------------------------------------------------- 

 9.2  แบบรูปรำยกำร / แผนกำรปฏิบัติงำน 
  มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)  ........................................................................................................................  
  มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) )  .............................................................. ....................................................... 
  ไม่มี 

9.3  ควำมพร้อมของบุคลำกร  เครื่องมือ  และเทคนิคกำรด ำเนินกำร 
* บุคลากรมีประสบการณ์     ทั้งหมด       บางส่วน        ไม่มีประสบการณ์ 
* เครื่องมือด าเนินการ      มีพร้อมด าเนินการได้ทันที   มีบางส่วนและต้องจัดหาเพ่ิมเติม   ไม่มี  ต้องจัดหาเพิ่มเติม 
* เทคนิคในการบริหารจัดการ     มีประสบการสูง    มีประสบการณ์ปานกลาง    ไม่มีประสบการณ์ 

9.4  ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว     
  อยู่ระหว่างพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ    
  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา     

9.5  รำยงำนกำรศึกษำควำมเหมำะสม (FS)   ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา      ต้องท ารายงานการศึกษา    
9.6  ผลตอบแทน   มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ / สังคม IRR      ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ / สังคม IRR 

     10. วิธีกำรบริหำรจัดกำรหรือกำรดูแลบ ำรุงรักษำ  เม่ือโครงกำรแล้วเสร็จ  เพื่อให้เกิดควำมย่ังยืนของโครงกำร :  
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     11.  ปัญหำอุปสรรค  และข้อจ ำกัด  :   -          
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

12.  แนวทำงแก้ไข  :  (ระบุแนวทางแก้ไข  เช่น  แก้ไขกฎหมาย  ปรับโครงสร้างหน่วยงาน  ปรับกลยุทธ์  ฯลฯ) 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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แผนปี 59-6 
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        แบบฟอร์มรำยละเอียดจ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย               หนว่ย : บาท 

งบรำยจ่ำย – รำยกำร 
( ทะเบียนรายการ  ประเภทรายการ  ของส านักงบประมาณ ) 

งบประมำณ 
ค ำชี้แจง ปี 2558 

(ถ้ำมี) 
ปี 2559 

กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1    
แผนงำน : บริหำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัด    
ผลผลิต :  ด้านเศรษฐกิจ    
กิจกรรมหลัก : พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน    
กิจกรรมย่อย (โครงกำร) : ....................................................................................       
1. งบด ำเนินงำน    
1.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    
1.1.1 ค่ำตอบแทน    
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ค่าอาหารท าการนอกเวลา)    
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชหาร    

(3) ค่าเช่าบ้าน    
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ    
(5) เงินตอบแทนต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน    
(6) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ    
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)    

(8) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ    
1.1.2 ค่ำใช้สอย    
 (1)  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ    

(2)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง    
(3)  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ ์    
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง    
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน    
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(6) ค่าจ้างเหมาบริการ    

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม    

(8) ค่ารับรองและพิธีการ    

(9) เงินสมทบทุนประกันสังคม    
1.1.3  ค่ำวัสดุ    
(1) วัสดุส านักงาน    
(2) วัสดุเช้ือเพลิง    
(3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ    
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่    
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์    

(6) วัสดุก่อสร้าง    
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว    
(8) วัสดุเวชภัณฑ ์    
(9) วัสดุสนามและการฝึก    
(10) วัสดุการศึกษา    
(11) วัสดุหนังสือ  วารสารและต ารา    
(12) วัสดุเครื่องแต่งกาย    
(13) วัสดุอาหาร    
(14) วัสดุการเกษตร    
(15) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง    
1.2  ค่ำสำธำรณูปโภค    
(1) ค่าไฟฟ้า    
(2) ค่าน้ าประปา    
(3) ค่าบริการโทรศัพท์    
(4) ค่าบริการไปรษณีย์    
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม    
2. งบลงทุน    
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  2.1 ค่ำครุภัณฑ์    
2.1.1 รำคำต่อหน่วยต่ ำกว่ำ 1 ล้ำนบำท    
2.1.2  รำคำต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้ำนบำทขึ้นไป    
(1) ครุภัณฑส์ านักงาน                                                                   (ระบุรายการ)    
(2) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                     (ระบุรายการ)    
(3) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                (ระบุรายการ)    
(4) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                           (ระบุรายการ)    
(5) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                       (ระบุรายการ)    
(6) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                                                     (ระบุรายการ)    
(7) ครุภัณฑ์การเกษตร                                                                  (ระบุรายการ)    
(8) ครุภัณฑ์การศึกษา                                                                   (ระบุรายการ)    
(9) ครุภัณฑ์การแพทย์                                                                   (ระบุรายการ)    
(10) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                            (ระบุรายการ)    
(11) ครุภัณฑ์โรงงาน                                                                     (ระบุรายการ)    
(12) ครุภัณฑ์ส ารวจ (เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์)                                    (ระบุรายการ)    
(13) ครุภัณฑ์กีฬา                                                                        (ระบุรายการ)    
(14) ครุภัณฑ์ดนตรี                                                                      (ระบุรายการ)    
(15) ครุภัณฑ์อาวุธ                                                                       (ระบุรายการ)    
(16) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์                                                              (ระบุรายการ)    
(17) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล                                                             (ระบุรายการ)    
(18) ครุภัณฑ์สนาม                                                                      (ระบุรายการ)    
(19) ครุภัณฑ์กลาโหม                                                                   (ระบุรายการ)    
2.2 ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง    
2.2.1  รำคำต่อหน่วยต่ ำกว่ำ 10 ล้ำนบำท    
2.2.2  รำคำต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้ำนบำทขึ้นไป    
(1) ค่าที่ดิน  (ระบุรายการ    
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(2) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ                          (ระบุรายการ)    
(3) ค่าปรับปรุงอาคารก่อสร้างที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ                (ระบุรายการ)    
(4) ค่าก่อสร้างอาคารที่ท าการและสิ่งก่อสร้างประกอบ                             (ระบุรายการ)    
(5) ค่าปรับปรุงอาคารที่ท าการและสิ่งก่อสร้างประกอบ                            (ระบุรายการ)    
(6) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ                           (ระบุรายการ)    
(7) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ                          (ระบุรายการ)    
(8) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ                         (ระบุรายการ)    
(9) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ                        (ระบุรายการ)         
(10) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                 (ระบุรายการ)         
(11) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                (ระบุรายการ)    
(12) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค                                                  (ระบุรายการ)    
(13) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค                                                 (ระบุรายการ)    
(14) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ า                                                                (ระบุรายการ)    
(15) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ า                                                               (ระบุรายการ)    
(16) ค่าก่อสร้างทางและสะพาน                                                       (ระบุรายการ)    
(17) ค่าปรับปรุงทางและสะพาน                                                       (ระบุรายการ)    
(18) ค่าบ ารุงรักษาทางและสะพาน                                                    (ระบุรายการ)    
(19) ค่าส ารวจออกแบบ                                                                 (ระบุรายการ)    
(20) ค่าควบคุมงาน                                                                      (ระบุรายการ)    
(21) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา                                                             (ระบุรายการ)    
3. งบเงินอุดหนุน    
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป      
 (1) เงินอุดหนุนทั่วไป :……..........................…….    
3.2 เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ    
  (1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ :…..................………..    
4. งบรำยจ่ำยอ่ืน    

 


