
 (แบบฟอรมการเขียนโครงการ) 

แผนงาน  : 

ผลผลิต/โครงการ : 

กิจกรรม  : 

ประเภทงบรายจาย  : 

1. ชื่อโครงการ/การ  :

2. หลักการและเหตุผล

3. วัตถุประสงค

3.1 

3.2 

3.3 

4. เปาหมาย

4.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)

(1) 

(2) 

(3) 

4.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

(1) 

(2) 

(3) 

4.3 กลุมเปาหมายผูไดรับผลประโยชน 

(1) 

(2) 

(3) 

/5. ความเชื่อมโยง ... 



- 2 - 

5. ความเชื่อมโยง ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี (M1) 
 5.1 ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 1) ดาน        
  ประเด็น            
  ประเด็นการดำเนินการที่สำคัญ        
              
  (1) เปาหมาย           
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร          
  (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ       
              
  (4) อธิบายความสอดคลองของโครงการกับยุทธศาสตรชาติที่ทานเลือก    
             
             
(โปรดระบุวาโครงการของทานสามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติไดอยางไร) 
  สรุปความสอดคลองของโครงการกับองคประกอบกับปจจัย 
  - องคประกอบ           
  - ปจจัย            
 5.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 2) ประเด็น      
  (1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 
  - เปาหมายที่         
             
              
  - การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ       
             
              
  (2) แผนยอยของแผนแมบทฯ        
              
               
   - แนวทางการพัฒนา         
               
   - เปาหมายของแผนยอย        
               
   - การบรรลุเปาหมายของแผนแมบทฯ        
              
               
(โปรดระบุวาโครงการของทานสามารถสงตอการบรรลุเปาหมายในระดับแผนยอยของแผนแมบทฯ ที่วัดผลสำฤทธิ์โดย
ตัวชี้วัดท่ีกำหนดไวในแตละเปาหมายอยางไร และ(ถามี) คดิเปนสัดสวนและรอยละเทาไหรของคาเปาหมายตาง ๆ) 
หมายเหตุ : สามารถสอดคลองไดมากกวา 1 ประเด็นแผนแมบทฯ/แผนยอยของแผนแมบทฯ 
 

/5.3 แผนการ ...  



- 3 - 

 5.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

  (1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป         

  (2) ขั้นตอนการดำเนินงาน         

              

  (3) กิจกรรม          

               

  (4) เปาหมายกิจกรรม         

               

 5.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  (1) วัตถุประสงคที่          

  (2) เปาหมายรวมท่ี          

  (3) ยุทธศาสตร (หลัก/รอง)         

   (3.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตรที ่        

   (3.2) แนวทางการพัฒนาท่ี         

   (3.3) แนวทางการพัฒนาที่         

   (3.4) แนวทางการพัฒนาที่         

หมายเหตุ : สามารถสอดคลองไดมากกวา 1 วัตถุประสงค/เปาหมายรวม/ยุทธศาสตรการพัฒนา/เปาหมาย

ระดับยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 

 5.5 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ 

  (1) นโยบายความมั่นคงแหงชาติที่         

  (2) แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ รองรับนโยบายที ่    

              

  (3) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร         

  (4) ตัวชี้วัด           

  (5) กลยุทธ           

หมายเหตุ : สามารถสอดคลองไดมากกวา 1 นโยบายความมั่นคงแหงชาติ/แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคง

แหงชาติ/เปาหมาย/กลยุทธ 

 5.6 แผนปฏิบัติราชการประจำปของ กอ.รมน. 

  (1) แผนปฏิบัติราชการที่          

  (2) รองรับแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 เรื่อง      

               

  (3) เปาหมายแผนปฏิบัติราชการ ฯ         

  (4) ตัวชี้วัด           

  (5) กลยุทธ           

   

/6. วิธีการ... 
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6. วิธีการดำเนินการ 

             

             

             

             

             

             

              

7. พื้นท่ีดำเนินการ 

 7.1 ระดับพ้ืนที่ดำเนินการ          

 7.2 รายละเอียดพื้นที่การดำเนินการ        

 7.3 พิกัดพ้ืนที่การดำเนินการ          

8. ระยะเวลาดำเนินโครกงาร 

 8.1 วันที่เริ่มตนโครงการ         

 8.2 วันที่สิ้นสุดโครงการ          

9. งบประมาณ 

 9.1 วงเงินงบประมาณท่ีดำเนินการ       บาท 

 9.2 แหลงที่มาของงบประมาณ         

              

10. แผนการดำเนินการ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ  

รวม ไตรมาสท่ี 

1 

ไตรมาสท่ี 

2 

ไตรมาสท่ี 

3 

ไตรมาสท่ี 

4 

1           

2           

3           

4           

5           

รวม      

 10.1 ลักษณะการดำเนินงาน           

 10.2 ลักษณะโครงการ/การดำเนินงาน         

 10.3 วิธีการดำเนินงาน           

 10.4 รหัส GFMIS ของโครงการ  (ถามี)        

 

/11. ผูรับผิดชอบ ... 
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11. ผูรับผิดชอบ

11.1 หนวยรับผิดชอบหลัก Email 

(1) ผอ.สำนักหรือเทียบเทา Email 

โทรศพัท โทรสาร 

(2) ผูประสานงานหลัก  Email 

โทรศพัท โทรสาร 

11.2 หนวยปฏิบัต ิ  

11.3 หนวยสนับสนุน 

12. การติดตามและประเมินผล

13 ตัวชี้วัด 

13.1 เชิงปริมาณ : 

13.2 เชิงคุณภาพ : 

13.3 เชิงเวลา :  

13.4 เชิงคาใชจาย : 

14. ผลที่คาดวาจะไดรับ

14.1 

14.2 

14.3 

พล.ท. ผูเสนอโครงการ 

( ) 

ตำแหนง (ผูบังคับหนวย) 



ผนวก  ก  : สรุปความตองการงบประมาณ  ประกอบโครงการ.................................................... 

ลําดับ รายการปฏิบัติ งบประมาณ(บาท) หมายเหตุ 

1 

2 

3 

การฝกอบรม......................................................... 

การประชาสัมพันธ.............................................. 

การ............................................................ 

ฯลฯ 

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

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

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

รายละเอียดตามอนุผนวก  1 

รายละเอียดตามอนุผนวก  2 

รายละเอียดตามอนุผนวก  3 

รวมทั้งสิ้น .................... 

 ตรวจถูกตอง 
(ลงชื่อ)…………………………………………….. 

 (.................................................... )  

  ตําแหนง............................................. 



สวนราชการ ..............กอ.รมน. .......................................

ช่ือหนวย........................................................................…

 หนวย : บาท 

ราชการ เอกชน

รวมทั้งสิ้น

ยุทธศาสตร...

แผนงาน.....

ผลผลิต/โครงการ...

กิจกรรม...

งบรายจาย...

1. รายการ (ชื่อโครงการ/หลักสูตร...) วัตถุประสงค

  ในประเทศ กลุมเปาหมาย

 - คาสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) ผลประโยชนที่จะไดรับ

 - คาสมนาคุณวิทยากร (มิใชบุคลากรของรฐั)

 - คาอาหาร

 - คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม

 - คาเชาที่พัก

 - คายานพาหนะ

 - คาใชจายอ่ืนๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด)

...

2. รายการ (ชื่อโครงการ/หลักสูตร...) วัตถุประสงค

ตางประเทศ (ประเทศ...) กลุมเปาหมาย

 - คาอาหาร ผลประโยชนที่จะไดรับ

 - คาเชาที่พัก

 - คายานพาหนะ

 - คาเคร่ืองแตงตัว

 - คาใชจายอ่ืนๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด)

...

หมายเหตุ 1. คายานพาหนะ  ใหระบุรายการคาใชจายใหชัดเจน เชน คาโดยสารเคร่ืองบิน คาเชารถบัส คาเชารถตู คาแท็กซี่ เปนตน

2. คาใชจายอ่ืนๆ  โปรดระบุรายละเอียดคาใชจาย

จายจริง

เอกสาร

งบประมาณ

1. คาใชจายการฝกอบรมและสัมมนาท้ังในประเทศและตางประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เลมท่ี หนาท่ี
บุคคล

ภายนอก
รวม จํานวน

ยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/

งบรายจาย/รายการ (ชื่อโครงการ/หลักสูตร)

งบประมาณป 2564 งบประมาณป 2565

รายละเอียดงบประมาณป 2566

เสนอปรับลด
งบประมาณ

คงเหลือ
หนวยนับ อัตราจัดสรร

เบิกจาย

(ณ วันสงคําขอ)

ประเภท

ข
จัดสรร

คําชี้แจง

(เหตุผลความจําเปน

และผลประโยชนท่ีจะไดรับ)
ครั้ง/รุน

จํานวนผูเขารับการฝกอบรม (คน)
ระบุจํานวน (เชน ชั่วโมง, 

วัน เปนตน) / หนวยนับ
อัตราที่ตั้ง

รวมเงิน

สถานท่ีดําเนินการ

(ใสเครื่องหมาย  )

หนวยนับ
ประเภท

ก



สวนราชการ ..............กอ.รมน. .......................................

ชื่อหนวย........................................................................…

 หนวย : บาท 

เลมที่ หนาที่

รวมทั้งสิ้น

ยุทธศาสตร...

แผนงาน.....

ผลผลิต/โครงการ...

กิจกรรม...

งบรายจาย...

1. รายการ... วัตถุประสงค

1.1 สถานีโทรทัศน ผลประโยชนท่ีจะไดรับ

 - โทรทัศน (สถานีราชการ)

  - โทรทัศน (ระบุสถาน.ี..)

 1.2 สถานีวิทยุ

 - วิทยุ (สถานีราชการ)

 - วิทยุ (ระบุสถาน.ี..)

 1.3 หนังสือพิมพ

 - หนังสือพิมพ (คอลัมน 6 x 10 นิ้ว ขาวดํา)

 - หนังสือพิมพ (คอลัมน 6 x 10 นิ้ว สี)

 - หนังสือพิมพ (คอลัมน 12 x 10 นิ้ว ขาวดํา)

 - หนังสือพิมพ (คอลัมน 12 x 10 นิ้ว สี)

 - หนังสือพิมพ (คอลัมน 12 x 20 นิ้ว ขาวดํา)

 - หนังสือพิมพ (คอลัมน 12 x 20 นิ้ว สี)

 - หนังสือพิมพ (คอลัมนขนาด..... ส/ีขาวดํา (ระบ)ุ)

 1.4 สื่ออื่นๆ

 - CD-ROM / DVD5

 - โปสเตอร

 - แผนพับ

 - ปายโฆษณาไวนิล

 - อื่น ๆ (ระบ)ุ...

...

2. คาใชจายการโฆษณาและประชาสัมพันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสาร

งบประมาณ

อัตราที่ต้ัง รวมเงิน เสนอปรับลด
งบประมาณ

คงเหลือ
จายจริง จัดสรร

เบิกจาย

(ณ วันสงคําขอ)
ชวงเวลา

ยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/งบรายจาย/รายการ

งบประมาณป 2564 งบประมาณป 2565 รายละเอียดงบประมาณป 2566

คําชี้แจง

(เหตุผลความจําเปน

และผลประโยชนที่จะไดรับ)
จัดสรร

จํานวน

(นาท/ี

คอลัมน/...)

ตอคร้ัง

คร้ัง



หนา้ที�1

หนวย : ……………………………………………………………………………………

สังกัด  : ……………………………………....................................…………………

เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาร เปาหมาย งบประมาณ

บาท

    1.1 ตัวชี้วัด

 ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 
ผลผลิต/กิจกรรม

1.โครงการ...........................................................................................

    1.2 การปฏิบัติงาน

    1.2.1 ................................................................

  โครงการ/ตัวชี้วัด/การปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร :........................................................................................

 ผลผลิต : ............................................................................................

ผนวก ข : แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ  

ยุทธศาสตร

หนวยนับ
รวมทั้งสิ้น  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ีค.) 

    1.1.1  ………………………………………………………………………………….

    1.1.2  ………………………………………………………………………………….

ฯลฯ

    1.2.2 ................................................................

บาท

 2.1 ตัวชี้วัด

   2.2.2 ................................................................

ตรวจถูกตอง

  (ลงชื่อ).....................................

  (...................................)

   ตําแหนง...................................................

    1.2.1 ................................................................

ฯลฯ

    ฯลฯ

 2.2 การปฏิบัติงาน

   2.2.1 ................................................................

    2.1.1  ………………………………………………………………………………….

    2.1.2  ………………………………………………………………………………….

ฯลฯ

2.โครงการ...........................................................................................



หนา้ที�2

แบบ สงป. 301

หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 3 ตําแหนง)

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

    1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ………………………………………………………………………

    1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ………………………………………………………………………

2. แผนการใชจายงบประมาณ (2.1)

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

   1.2 กิจกรรมหลัก

   1.1 ตัวชี้วัด : ………………………………………………………………………………………..

    1.1.1 ปริมาณ : ………………………………………………………………………………….

    1.1.3 เวลา : ……………………………………………………………………………………..

    1.1.2 คุณภาพ : ………………………………………………………………………………….

    1.1.4 คาใชจาย : ………………………………………………………………………………..

 ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)

 โครงการที่ 1 :

1. แผนการปฏิบัติงาน

รวมทั้งสิ้น  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) 
ประเด็นยุทธศาสตร แผนงบประมาณ

หนวยนับเปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการหนวยงาน
 ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ีค.) 

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302

   2.2  เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปท่ีผานมา

   2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น

2. แผนการใชจายงบประมาณ (2.1)

   2.1 เงินงบประมาณ

  2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: .............................................................

  2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: .............................................................
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แบบ สงป. 301

สําหรับสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
คําชี้แจงเพ่ิมเติม

ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข

หัวหนาสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ……………………………………………………………………………..ผูรายงาน : ……………………………………………………………………………... หัวหนาสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ……………………………………………………………………………..

        ( ……………………………………………………………………...  )  ( …………………………………………………………………….....  )

ตําแหนง : …………………………………………………………………………….. ตําแหนง :   ……………………………………………………………………………....................

วัน/เดือน/ป  : …………………………………………………………..  โทร : …………………......................... วัน/เดือน/ป  : …………………………………………………………..  โทร : ………………….........................

สําหรับสํานักงบประมาณ 
ความเห็นหรือขอสังเกต

ผูใหความเห็นชอบ : ……………………………………………………………………………..

  ( …………………………………………………………………….....  )     ( …………………………………………………………………….....  )

ตําแหนง : ……………………………………………………………………………....................

วัน/เดือน/ป  : …………………………………………………………..  โทร : …………………......................... วัน/เดือน/ป  : …………………………………………………………..  โทร : ………………….........................

ผูพิจารณา : ……………………………………………………………………………..

ตําแหนง : ……………………………………………………………………………......

ผูรายงาน : ……………………………………………………………………………...




