๑
แบบฟอร์ม (กลุ่มจังหวัด)
1. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) ฉบับทบทวน
2. แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
3. แบบสรุปแผนงานโครงการที่กลุ่มจังหวัดขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง กรมเพื่อดาเนินการให้สอดคล้องตาม
ความต้องการของแผนกลุ่มจังหวัด
4. รายชื่อหน่วยงานและรายการเอกสารที่จะต้องจัดส่ง
หมายเหตุ กาหนดให้ใช้ฟอนต์ “TH SarabunPSK”

๒

แบบฟอร์ม
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด…………….
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) ฉบับทบทวน

๓

บัญชีรายการเอกสาร
๑. องค์ประกอบแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) ฉบับทบทวน
๒. แบบฟอร์มการจัดทาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
2.1 แบบสรุปบัญชีรายการชุดโครงการ (แบบ กจ.๑)
2.2 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) (แบบ กจ.๑)
3. ภาคผนวก
3.๑ ภาคผนวก ก. รายการตรวจสอบการดาเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
3.๒ ภาคผนวก ข. สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

๔
องค์ประกอบแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) ฉบับทบทวน
เนื้อหาประกอบด้วย
๑. ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
๑.๑ ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ
๑.2 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
1) ด้านเศรษฐกิจ
2) ด้านสังคมและความมั่นคง
3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.3 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่
(ให้จัดลาดับความสาคัญและระบุพื้นที่ ไม่เกิน ๑๐ ประเด็น)

๑.4 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหากลุ่มจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา
๒. ประเด็นการพัฒนา
๒.๑ บทวิเคราะห์ (ใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ตามหลักวิชาการวางแผน โดยสามารถเลือกใช้เครื่องมือได้ตาม
ความถนัด)
๒.๒ เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด (ระบุให้ชัดเจน โดยเป็นเป้าหมายสุดท้ายในปีสิ้นสุดแผน)
๒.๓ ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด
๒.4 ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด
1) วัตถุประสงค์
2) เป้าหมายและตัวชี้วัด
3) แนวทางการพัฒนา
4) แผนงานโครงการอย่างย่อ (Project Brief)
(1) แผนงาน (ชุดโครงการ)
(2) โครงการ
๓. แบบ กจ.๑ และ กจ.1-1 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๕
แบบ กจ.1

แบบฟอร์มการจัดทาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) ฉบับทบทวน
กลุ่มจังหวัด......................
เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด: ...........(๑).......................................................................
ประเด็นการพัฒนา
(2)

แผนงาน
(3)

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ แผนงานที่ ๑
แผนงานที่ ๒
ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ แผนงานที่ ๓
ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ แผนงานที่ ๔

ตัวชี้วัดของ
ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.
๒๕๖๑
พ.ศ.
๒๕๖๒
พ.ศ.๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5
แผนงาน
(5)
(6)
(4)
ตชว. ๑
ตชว. ๒
ตชว. ๓
ตชว. ๔
ตชว. ๕
ตชว. ๖

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
(7)

งบประมาณดาเนินการ (11)

แหล่ง ยุทธศาสตร์ หน่วย พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๒๕๖5
งปม.
ชาติ
ดาเนินการ
(8)
(9)
(10)
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ...................................................................................................
แผนงานที่ 1
1. โครงการที่ ๑
- กิจกรรมหลัก ๑.๑
- กิจกรรมหลัก ๑.๒
- กิจกรรมหลัก ๑.๓
2. โครงการที่ ๒
- กิจกรรมหลัก ๒.๑
- กิจกรรมหลัก ๒.๒
- กิจกรรมหลัก ๒.๓
แผนงานที่ ๒
1. โครงการที่ ๑
แผนงานที่ ๓
1. โครงการที่ ๑
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ...................................................................................................
แผนงานที่ .....
๑. โครงการที่๑
- กิจกรรมหลัก ๑.๑
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

รวมทั้งสิ้น

๖
คาอธิบายแบบ กจ.๑
(๑) เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด หมายถึง สถานภาพที่กลุ่มจังหวัดต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาส ศักยภาพ ปัญหา และอุปสรรค ที่เป็นลักษณะเฉพาะของกลุ่มจังหวัด
(๒) ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด หมายถึง ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาสาคัญระดับชาติ
(agenda) ทิศทางการพัฒนาภาครวมทั้งศักยภาพ โอกาส ปัญหา และความต้องการของพื้นที่ (area) สอดคล้องกับผลที่ได้จากบทวิเคราะห์
(๓) แผนงาน หมายถึง แผนงานหรือชุดโครงการที่มีสาระสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด
(๔) ตัวชี้วัดของแผนงาน หมายถึง ดัชนีชี้วัดหรือหน่วยวัดความสาเร็จของการดาเนินงานที่ถูกกาหนดขึ้น มีความชัดเจนสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
เป้าหมายการพัฒนา และต้องมีข้อมูลที่สามารถวัดผลได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
(๕) ค่าเป้าหมาย พ.ศ. .... หมายถึงระดับความสาเร็จของตัวชี้วัดที่กลุ่มจังหวัดจะต้องการบรรลุถึงภายในรอบระยะเวลาตามปีที่กาหนดไว้ และ
ควรมีข้อมูลที่สามารถวัดผลได้
(๖) ค่าเป้าหมายพ.ศ. .... - พ.ศ. .... หมายถึง ค่าเป้าหมายรวมหรือเฉลี่ยของตัวชี้วัดตลอดระยะเวลาของแผนและควรมีข้อมูลที่สามารถ
วัดผลได้
(๗) โครงการ หมายถึง ชื่อโครงการที่มีความสาคัญภายใต้แผนงานตลอดระยะเวลาของแผน และต้องระบุกิจกรรมหลักภายใต้โครงการด้วย
(๘) แหล่งงบประมาณ หมายถึง แหล่งงบประมาณของโครงการ โดยกาหนดไว้ ๔ แหล่ง โดยให้ระบุหมายเลขของแหล่งงบประมาณ ดังนี้
๑ หมายถึงงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
๒ หมายถึง งบประมาณของกระทรวง/กรม
๓ หมายถึง งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔ หมายถึง งบประมาณของภาคเอกชน/ชุมชน (ถ้ามี)
(๙) ยุทธศาสตร์ชาติ หมายถึง ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ซึ่งมีจานวน 6 ยุทธศาสตร์ โดยให้ระบุหมายเลขของ
ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้
๑ หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๒ หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๓ หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔ หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๕ หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖ หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(๑๐) หน่วยดาเนินการ หมายถึง หน่วยงานรับผิดชอบในการดาเนินโครงการ หากมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบในการดาเนินโครงการ ให้ระบุ
เฉพาะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(๑๑) งบประมาณดาเนินการ หมายถึง งบประมาณในการดาเนินการของโครงการในแต่ละปีงบประมาณ โดยให้ใช้หน่วยเป็น “บาท”

๗
แบบ กจ.1-1
(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด ..................................................................
แผนงาน (เป็นโครงการภายใต้แผนงาน ตามแบบ กจ.๑)
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
4. พืน้ ที่เป้าหมาย
5. กิจกรรมหลัก
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยงานดาเนินงาน
7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
8. งบประมาณ
๙. ผลผลิต (output)
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)

รายละเอียด
ระบุชื่อโครงการในบัญชีรายการชุดโครงการในแบบ กจ.๑
ระบุถึงที่มาที่ไป หลักการและเหตุผลของโครงการ
ระบุวัตถุประสงค์สาคัญของโครงการ ที่จะส่งผลต่อความสาเร็จตามประเด็น
การพัฒนา
ระบุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากการดาเนินโครงการ
ระบุพื้นที่เป้าหมายของโครงการ
ระบุแนวทางและวิธีการดาเนินงานที่เป็นกิจกรรมหลักที่ส่งผลให้โครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์

ระบุหน่วยงานรับผิดชอบในการดาเนินโครงการ
ระบุระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
ระบุงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินโครงการ และแหล่งที่มาของงบประมาณ
ระบุผลผลิตของโครงการ
ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินโครงการ ในลักษณะของผลลัพธ์
(Outcome) และเป็นผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ

๘
ภาคผนวก ก
รายการตรวจสอบการดาเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
กลุ่มจังหวัด...................................................
--------------------การดาเนินการ

ดาเนินการ
แล้ว

ไม่ได้
ดาเนินการ

๑) นาข้อมูลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัดของจังหวัดทุกจังหวัด
ในกลุ่มจังหวัดไปประกอบการจัดทาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.บ.ภ. กาหนด
๒) จัดประชุมหารือร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งทาการอยู่ในจังหวัด
ทุกจั งหวัดในกลุ่มจังหวัดไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่ วนภูมิภาคหรือราชการบริหาร
ส่ วนกลางและผู้ บริ หารองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ทั้งหมดในจั งหวัด รวมทั้ งผู้ แทน
ภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดตามมาตรา ๕๓/2 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ญญัติระเบียบบริห ารราชการแผ่ นดิน
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และ
มาตรา ๒๔ แห่ ง พระราชกฤษฎี กาว่ าด้ ว ยการบริห ารงานจัง หวั ด และกลุ่ ม จัง หวั ด
แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
๓) การประชุมของ ก.บ.ก. เพื่อจัดทาและเห็นชอบแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.บ.ภ. กาหนด
ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า ข้ อ ความดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เป็ น ความจริ ง ทุ ก ประการ ทั้ ง นี้ ไ ด้ แ นบรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) มาพร้อมนี้ด้วย

(ลงชื่อ)............................................................
(..........................................................)
หัวหน้ากลุ่มจังหวัด..............................................
หมายเหตุ ให้จังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดเป็นผู้จัดทา

๙
ภาคผนวก ข
สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) ฉบับทบทวน
หัวข้อ

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
(พ.ศ. 2561 - 2565)
(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
ฉบับทบทวน

เป้าหมายการพัฒนา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตามเป้าหมาย
การพัฒนา
ประเด็นการพัฒนา

----------------------------------------------

เหตุผลของการ
ปรับเปลี่ยน

๑๐

แบบฟอร์ม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด.............
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

๑๑

บัญชีรายการเอกสาร
๑. แผนที่สรุปตาแหน่งที่ตั้งหลักของกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัด
๒. แบบฟอร์มการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (แบบ กจ.๒) เรียงลาดับดังนี้
๒.๑ สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. ๒๕๖5 ของกลุ่มจังหวัด
๒.๒ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. ๒๕๖5 ส่วนที่ 1 (งบประมาณเพื่อขับเคลื่อน
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่เป็นการเพิ่มศักยภาพที่เป็นความต้องการรายพื้นที่ หรือแก้ไขปัญหาที่เป็น
ประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัด)
๒.๓ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. ๒๕๖5 ส่วนที่ 2 (งบประมาณเพื่อขับเคลื่อน
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่เป็นการพัฒนาในลักษณะ Cluster หรือตอบสนองนโยบายสาคัญของ
รัฐบาลเชิงพื้นที่ ระดับกลุ่มจังหวัด)
๓. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
๔. แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานของโครงการ และแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกงบรายจ่าย
(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) เฉพาะโครงการที่เป็นคาของบประมาณของกลุ่มจังหวัด

๑๒
แผนที่สรุปตาแหน่งที่ตั้งหลักของกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของกลุ่มจังหวัด .............................................

รูปภาพแผนที่
ให้จัดทาเป็นภาพรวมของกลุ่มจังหวัดที่แสดงรายละเอียดถึงเส้นแบ่งเขตจังหวัดและอาเภอ
รวมทั้งแสดงเส้นทางคมนาคมขนส่งสาคัญของกลุ่มจังหวัด
(กรณีมโี ครงการ/กิจกรรมจานวนมาก สามารถจัดทาแผนที่เป็นรายจังหวัดเพิ่มเติมได้)

หมายเหตุ ให้แสดงที่ตั้งพื้นที่ดาเนินโครงการ/กิจกรรมในชุดโครงการ โดยให้ใส่  ลงในตาแหน่งที่เป็นที่ตั้งหลักของ
กิจกรรมของโครงการ พร้อมใส่หมายเลขกากับ โครงการ/กิจกรรม (X.X) ดังนี้ ตัวแรกเป็นหมายเลขของ
ชุดโครงการ/โครงการตามลาดับความสาคัญ และตัวที่สองเป็นหมายเลขลาดับความสาคัญของกิจกรรม/
โครงการในชุดโครงการ ตามที่กลุ่มจังหวัดได้กาหนดไว้ในแบบฟอร์มการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เช่น 1.1 หมายความว่า เป็นกิจกรรม/โครงการที่อยู่ภายใต้
ชุดโครงการที่ 1 และเป็นโครงการที่มีความสาคัญเป็นลาดับที่ 1 ตามแบบฟอร์มการพิจารณากลั่นกรองแผนฯ
(เพื่อความเหมาะสมในการจัดวางรูปภาพแผนที่ กลุ่มจังหวัดสามารถจัดทาแบบฟอร์มหน้านี้ในกระดาษขนาด
A4 / A3 และเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้)

๑๓
แบบ กจ.๒
แบบฟอร์มการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
กลุ่มจังหวัด......................
เป้าหมายการพัฒนา : …………….......................….(๑)......................................................
สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. ๒๕๖5 ของกลุ่มจังหวัด
ประเด็นการพัฒนา

แหล่งงบประมาณ
กลุ่มจังหวัด

กระทรวง กรม

อปท.

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
(จานวน)
(บาท) (จานวน) (บาท)
(จานวน)
(บาท)

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑
ประเด็นการพัฒนาที่ ๒
ประเด็นการพัฒนาที่ ๓
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น
เอกชน
โครงการ
(จานวน)

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ
(จานวน)

งบประมาณ
(บาท)

๑๔

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. ๒๕๖5 ของกลุ่มจังหวัด
ส่วนที่ 1 งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่เป็นการเพิ่มศักยภาพ
ที่เป็นความต้องการรายพื้นที่ หรือแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัด

๑๕
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. ๒๕๖5 ของกลุ่มจังหวัด
ส่วนที่ 1 งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่เป็นการเพิ่มศักยภาพที่เป็นความต้องการรายพื้นที่
หรือแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัด
ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (3)
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑
๑. โครงการของกลุ่มจังหวัด (4)
๑.๑ โครงการที่ 1 .................................
๑.๑.๑กิจกรรมหลักที่ 1.1 ....................
๑.๑.๒กิจกรรมหลักที่ 1.2 ....................
๑.๒ โครงการที่ 2 .................................
๑.๒.๑กิจกรรมหลักที่ 2.๑ ....................
๑.๒.๒กิจกรรมหลักที่ 2.2 ....................
๒. โครงการของกระทรวง กรม (5)
๒.๑ โครงการของกระทรวง...................
๒.๑.๑ โครงการของกรม...................
๒.๑.๒ โครงการของกรม...................
๓. โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (6)
๓.๑ โครงการที่ 1 .................................
๔. โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน (7) (ถ้ามี)
๔.๑ โครงการที่ 1 .................................

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒
ประเด็นการพัฒนาที่ ๓
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุม่ จังหวัด
แบบบูรณาการ
รวมทั้งสิ้น

ลาดับ
ความสาคัญ
(8)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชี้วัด
โครงการ
(๑2)

หน่วย
ดาเนินงาน
(13)

ตชว.
กิจกรรมย่อยที่ 1)
กิจกรรมย่อยที่ 2)
กิจกรรมย่อยที่ 1)
กิจกรรมย่อยที่ 2)
ตชว.
กิจกรรมย่อยที่ 1)
กิจกรรมย่อยที่ 2)
กิจกรรมย่อยที่ 1)
กิจกรรมย่อยที่ 2)

ขอให้กลุ่มจังหวัด จัดทำแบบฟอร์มตำรำงในไฟล์ Excel
(๑ กิจกรรมหลัก ต่อ ๑ เซลล์)

งบประมาณ
(บาท)
(14)

๑๖

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. ๒๕๖5 ของกลุ่มจังหวัด
ส่วนที่ 2 งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่เป็นการพัฒนา
ในลักษณะ Cluster หรือตอบสนองนโยบายสาคัญของรัฐบาลเชิงพื้นที่ ระดับกลุ่มจังหวัด

๑๗
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. ๒๕๖5 ของกลุ่มจังหวัด
ส่วนที่ 2 งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่เป็นการพัฒนาในลักษณะ Cluster
หรือตอบสนองนโยบายสาคัญของรัฐบาลเชิงพื้นที่ ระดับกลุ่มจังหวัด
ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (3)
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑
๑. โครงการที่ 1 .................................
๑.๑ กิจกรรมหลักที่ 1.1 ....................
๑.๒ กิจกรรมหลักที่ 1.2 ....................
๒. โครงการที่ 2 .................................
๒.๑ กิจกรรมหลักที่ 2.๑ ....................
๒.๒ กิจกรรมหลักที่ 2.2 ....................

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒
ประเด็นการพัฒนาที่ ๓
รวมทั้งสิ้น

ลาดับ
ความสาคัญ
(8)

ยุทธศาสตร์
ชาติ (๙)

แผนงาน
(10)

กิจกรรมย่อย
(11)

ตัวชี้วัด
โครงการ
(๑2)

หน่วย
ดาเนินงาน
(13)

ตชว.
กิจกรรมย่อยที่ 1)
กิจกรรมย่อยที่ 2)
กิจกรรมย่อยที่ 1)
กิจกรรมย่อยที่ 2)
ตชว.
กิจกรรมย่อยที่ 1)
ขอให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด จัดกิจทกรรมย่
ำแบบฟอร์
อยที่ 2) มตำรำงในไฟล์
กิจกรรมย่
(๑ กิจกรรมหลั
ก ต่ออยที๑่ 1)เซลล์)
กิจกรรมย่อยที่ 2)

Excel

งบประมาณ
(บาท)
(14)

๑๘
คาอธิบายแบบ กจ. ๒
(๑) เป้าหมายการพัฒนา หมายถึง สถานภาพที่กลุ่มจังหวัดต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน ตามที่กาหนดไว้ใน
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
(๒) ประเด็นการพัฒนา หมายถึง ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดตามที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
(๓) โครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด หมายถึง โครงการภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
(๔) โครงการของกลุ่มจังหวัด หมายถึง โครงการที่ดาเนินการโดยจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และยื่นเป็นคาของบประมาณของกลุ่มจังหวัด
เพื่อดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี (โดยให้เรียงลาดับความสาคัญของโครงการพร้อมทั้งจัดทาข้อมูลพื้นฐานของ
แต่ละโครงการ)
(๕) โครงการของกระทวง กรม หมายถึง โครงการที่ดาเนินการโดยส่วนราชการ ที่ใช้งบประมาณของส่วนราชการ และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
(๖) โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง โครงการที่ดาเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งใช้งบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
(๗) โครงการความร่วมมือเอกชน/ชุมชน (ถ้ามี) หมายถึง โครงการของภาคเอกชน ซึ่งใช้งบประมาณของภาคเอกชน และสอดคล้อง
กับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
(๘) ลาดับความสาคัญให้ระบุลาดับความสาคัญของของโครงการของกลุ่มจังหวัด (ไม่ต้องแยกตามประเด็นการพัฒนา)
(๙) ยุทธศาสตร์ชาติ หมายถึง ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ซึ่งมีจานวน 6 ยุทธศาสตร์ โดยให้ระบุ หมายเลขของ
ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้
๑ หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๒ หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๓ หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔ หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๕ หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖ หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(๑๐) แผนงาน หมายถึง แผนงานหรือชุดโครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (สอดคล้องกับแผนงานในแบบ กจ.1 ตามแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด)
(๑๑) กิจกรรมย่อย หมายถึง กิจกรรมภายใต้กิจกรรมหลักของโครงการ
(๑๒) ตัวชี้วัดโครงการ หมายถึง ข้อมูลเชิงปริมาณ/คุณภาพ ที่สามารถวัดและประเมินผลตามเป้าหมายของโครงการที่กาหนด (ตัวชี้วัด
โครงการต้ องสอดคล้ องกับตั วชี้ วั ดและค่าเป้าหมายของแผนพั ฒนาฯ รวมทั้งสามารถวั ดความสาเร็จตามผลที่คาดว่าจะได้ รั บ
(Outcome) ที่ระบุไว้ในแบบ กจ.1-1 ในแบบสรุป Project Brief)
(๑๓) หน่วยดาเนินงาน หมายถึง หน่วยงานรับผิดชอบในการดาเนินโครงการ หากมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบในการดาเนินโครงการ
ให้ระบุเฉพาะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(๑๔) งบประมาณ หมายถึง งบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นที่ใช้ในการดาเนินการของโครงการ

๑๙
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ที่

กิจกรรม

๑. การจัดประชุมหารือเพื่อจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับภาคส่วนต่างๆ
ตามมาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห าร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. การจัดประชุม ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก.
๓. การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรือพัฒนา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
๔. การสารวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัด ซึ่งเป็นการดาเนินการตามมาตรา
๑๘ วรรคสี่ ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
๕. การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
๖. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่างๆ เพื่อเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน รวมทั้งเพื่อสนับสนุนในการขับเคลื่อนการ
ดาเนินการตามแผน
๗. การติดตามประเมินผล
8. การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินตามคาพิพากษาของศาล หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินคดี (ถ้ามี)
รวมทั้งสิ้น

ประมาณการ
งบประมาณ (บาท)

๒๐

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานของโครงการ และแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกงบรายจ่าย
(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) เฉพาะโครงการที่เป็นคาของบประมาณของกลุ่มจังหวัด

๒๑
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
ชื่อโครงการ :……............…………......…………........…..
กิจกรรมหลัก...........................................................
วงเงิน ........................
ยุทธศาสตร์ชาติ.................................................................................................................
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด......................................................................
แผนงาน.........................................................................................................................
หน่วยดาเนินการ : ……....….…….................................................................................……..
ผู้รับผิดชอบ : …...….........…….......... ตาแหน่ง : ……..………..
สถานที่ติดต่อ ...........................

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ.........
บาท

หมายเลขโทรศัพท์ ............

(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด)
................................................................................................................................................................................................
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ : ………………………………………………………………………................................................………………
..................................................................................................................................................................................................
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน) : ……………………………………………………………………….....................................
..................................................................................................................................................................................................
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ.....................ปี เริ่มต้นปี.............................
สิ้นสุดปี...........................
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดาเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เป็นต้น) …………………………
............................................................................................................................................................................................
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :……………………………………………………………………………………………………………
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :……………………………………………………………………………………………………
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด …………………………………………………………………………………………………........................................……………………………
………………………………………...............................................................………………………………………………………………………….....
(๔.๒) ผลผลิต…………....................................…………………………………………………………………………………………………………………….
(๔.๓) ผลลัพธ์ …………....................................…………………………………………………………………………………………………………………….....
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก :……………………………………………………………………………………………………………………
เชิงลบ : ...……………………………………………………………………………………………………………………

๒๒
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการทีก่ ลุ่มจังหวัดเสนอขอ และทาเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละ
กิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมย่อย
ต.ค. - ธ.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย. - มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65
1
2
3
4
5
(๖) วิธีการดาเนินงาน
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน....................บาท
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
(8) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจาเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และ
สามารถดาเนินการได้ทันที
 อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่
หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(9.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................................................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...........................................................................
 ไม่มี
(9.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด
 บางส่วน
 ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
 มี พร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์

๒๓
(9.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(9.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
(๑1) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

๒๔

แบบฟอร์ม
สรุปแผนงานโครงการทีก่ ลุ่มจังหวัดขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง กรม
(แบบ กจ.3)
กลุ่มจังหวัด .............................................

๒๕

บัญชีรายการเอกสาร
๑. แบบสรุปแผนงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่กลุ่มจังหวัดขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/
กรมเพื่อดาเนินการให้สอดคล้องตามความต้องการของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (แบบ กจ.๓)
(ขอความอนุเคราะห์ทาในไฟล์ Excel)
๒. แบบโครงการโดยย่อ (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

๒๖
แบบ กจ. ๓
สรุปแผนงานโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่กลุ่มจังหวัดขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม
เพื่อดาเนินการให้สอดคล้องตามความต้องการของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัด ............................................
กระทรวง กรม

จานวนโครงการ(โครงการ)

งบประมาณ (บาท)

1.กระทรวง ก.
๑.๑ กรม ก๑
๑.๒ กรม ก๒
2.กระทรวง ข.
๒.๑ กรม ข๑
๒.๒ กรม ข๒

รวมทั้งสิ้น
ตารางสรุปรายโครงการ
(ให้กรอกตามลาดับความสาคัญของโครงการ ไม่เกิน 10 โครงการ)
โครงการ

กระทรวงและกรม
(ที่ขอรับการสนับสนุน)

ความสอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนา
กลุ่มจังหวัด

๑. โครงการ.........
๒. โครงการ.........
3. โครงการ.........
4. โครงการ.........
5. โครงการ.........
6. โครงการ.........
7. โครงการ.........
8. โครงการ.........
9. โครงการ.........
10. โครงการ.........
รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมสาคัญของ หน่วยดาเนินการ
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

๒๗

แบบ กจ.3
โครงการแบบย่อ (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
5. ความเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด
และทิศทางการพัฒนาภาค
6. พื้นที่เป้าหมาย
7. กิจกรรมที่สาคัญของโครงการ
8. หน่วยงานดาเนินงาน
9. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
10. งบประมาณ
11. ผลผลิต (Output)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)

รายละเอียด
ให้ระบุโครงการ โดยควรเป็นโครงการที่สาคัญและส่งผลต่อ
ความสาเร็จในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด
ระบุถึงที่มาที่ไป หลักการและเหตุผลของโครงการ
ระบุวัตถุประสงค์สาคัญของโครงการ ที่จะส่งผลต่อความสาเร็จ
ตามประเด็นการพัฒนา
ระบุเป้าหมายและตัวชี้วัดที่จะบ่งบอกว่าโครงการนีบ้ รรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ หรือไม่
ให้ระบุชื่อประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์ภาค
ที่สอดคล้อง
ระบุพื้นที่เป้าหมายที่จะดาเนินการ
ระบุแนวทางและวิธีการดาเนินงานที่เป็นกิจกรรมสาคัญที่สง่ ผล
ให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และสามารถวัดผลได้อย่างเป็น
รูปธรรม
ระบุหน่วยงานรับผิดชอบในการดาเนินโครงการ
ระบุระยะเวลาที่ต้องใช้ในการดาเนินโครงการ
ระบุงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินโครงการ และแหล่งที่มาของ
งบประมาณ
ระบุผลผลิตของโครงการ
ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินโครงการ ในลักษณะ
ของผลลัพธ์ไม่ใช่ผลผลิต และเป็นผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลได้
อย่างเป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

๒๘
รายชื่อหน่วยงานและรายการเอกสารที่จะต้องจัดส่ง
รายการที่จัดส่งเอกสาร

หน่วยงาน

1. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) ฉบับทบทวน
1. สานักงานเลขานุการ ก.บ.ภ.
จานวนหน่วยงานละ 2 ชุด (ยกเว้น สานักงาน ก.พ.ร. จัดส่ง 1 ชุด)
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลจานวน ๑ ชุด
962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100
โทรศัพท์ 0–2280–4085 ต่อ 6207 / ๖๒๐๙ / 6211 / 6213
2. แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕65 จานวนหน่วยงานละ 2 ชุด (ยกเว้น สานักงาน
ก.พ.ร. จัดส่ง 1 ชุด) พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลจานวน ๑ ชุด
3. แบบสรุปโครงการที่กลุ่มจังหวัดขอรับการสนับสนุนจาก
กระทรวง กรม ตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๖5 (แบบ จ.๓) จานวนหน่วยงานละ 2 ชุด (ยกเว้น
สานักงาน ก.พ.ร. จัดส่ง 1 ชุด) พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลจานวน
๑ ชุด

2. สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค (ที่ดูแลจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
๒.๑ สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง
(ภาคกลางและภาคตะวันออก)
๘๘/๓๘ หมู่ ๔ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐–๒๕๒๖–2466
๒.๒ สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๑๑๕/๑๕๗ หมู่ ๑๔ ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น๔๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๓–๒๓๖–๗๘๔
๒.๓ สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตาบลช้างเผือก
อาเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๓–๑๑๒–๖๘๙–๙๒
๒.๔ สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้
(ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน)
๑๗๐/๘ ถนนกาญจนวนิช ตาบลเขารูปช้าง
อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๔–๓๑๒–๗๐๒
3. สานักงาน ก.พ.ร.
๕๙/๑ ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสติ กรุงเทพฯ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐–๒๓๕๖–๙๙๙๙ ต่อ ๘๙๒๑ / ๘๙๐๓ / ๙๙๒๖
4. สานักงบประมาณ
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐–๒๒๖๕–๒๐๐๐
5. กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ 0–2221–9200

