
ขอมูลพ้ืนฐานโครงการของกลุมจัง ัด (ระดับกจิกรรมยอย)   (1 ชุด : 1 โครงการ)
ชือ่โครงการ : คาใชจายในการบริ ารจัดการกลุมจงั วัดแบบบรูณาการ        งเงิน 5,000,000  บาท
น ยดําเนินการ : ํานักบริ ารยุทธ า ตรกลุมจงั วัดภาคตะวันออกเฉียงเ นือตอนลาง 2

ผูรับผิดชอบ : นาย มย   วง เจริญ
ตําแ นง : ัว นากลุมงานขอมูล าร นเท และการ ื่อ าร  รกั าราชการแทน ัว นา ํานักบริ ารยุทธ า ตร
มายเลขโทร พัท 045 - 254280

(1) ลักการและเ ตุผล
(1.1) ท่ีมา : รัฐธรรมนูญแ งราชอาณาจักรไทย พ. . 2550  มาตรา  78 กํา นดใ รัฐจัดระบบการ

บริ ารราชการ วนกลาง วนภูมิภาคและ วนทองถิ่น   และ นับ นุนใ จัง วัด/กลุมจัง วัดมีแผนและงบประมาณ
เพื่อการพัฒนาจัง วัด/กลุมจัง วัดเพ่ือประโยชนของประชาชนในพ้ืนท่ี  พระราชบัญญัติระเบียบบริ ารราชการ
แผนดิน พ. . 2534  แกไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญตัิระเบียบบริ ารราชการแผนดิน  ฉบับที ่ 7  พ. .  2550 มาตรา
52  กํา นดใ จัง วัด/กลุมจัง วัดยืน่คําขอจัดตัง้งบประมาณได  ทั้งนี้ ตาม ลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กํา นดใน
พระราชกฤ ฎีกา  โดยใ จัง วัด/กลุมจัง วัดเปน วนราชการตามกฎ มายวาดวยวิธีการงบประมาณ  และพระราช
กฤ ฎีกาวาดวยการบริ ารงานจัง วัดและกลุมจัง วัดแบบบูรณาการ  พ. . 2551  ใ จัง วัด/กลุมจัง วัดจัดทํา
แผนพัฒนาจัง วัด/กลุมจัง วัดใ  อดคลองกับการพัฒนาเ ร ฐกิจและ ังคมในระดับชาติ  และความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่น  ซ่ึงจากบทบัญญัติของกฎ มายดังกลาว  ํ า นักบริ ารยุทธ าตรกลุมจัง วัดภาค
ตะวันออกเฉียงเ นือตอนลาง 2  รับผิดชอบพื้นที ่4  จัง วัดคือจัง วัดอุบลราชธาน ี จัง วัด รี ะเก   จัง วัดยโ ธร
และจัง วัดอาํนาจเจริญ  มีขนาดพืน้ที่รวมกนัทั้ง ิ้น 31,907.74 ตร.กม. รือ 19,942,336  ไร  คิดเปนรอยละ 18.89
ของพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเ นือ และรอยละ 6.2 ของพื้นท่ีท่ัวประเท   จะตองประ านทุกภาค วนในการ
ขับเคลื่อนยุทธ า ตรของกลุมจัง วัดใ  ามารถบรรลุเปา มายในการเ ริม ักยภาพเชิงการแขงขันของจัง วัดภายใน
กลุมจัง วัด

(1.2) รุป าระ าํคัญ :
                 ภาพปญ า / ค ามตองการ :  กลุมจัง วัดภาคตะวันออกเฉียงเ นือตอนลาง 2  ไดดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนากลุมจัง วัดระยะ  4  ป พ. .  2557 – 25560   และแผนปฏิบัติราชการประจําปเพ่ือจัดทําแผนงาน/
โครงการในการแกไขปญ าและตอบ นองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือเ ริม รางขีดความ ามารถในเชิง
การแขงขัน  ซ่ึงในการจัดทําแผนพัฒนากลุมจัง วัดและการขับเคลือ่นแผนใ เกิดประ ิทธิภาพยังขาดงบประมาณใน
การบริ ารจัดการเพ่ือใ ประ บผล ําเร็จ  รวมท้ังการแกไขปญ าเรงดวนท่ีไม ามารถคาดการณได  รือตองการ
แกไขปญ าจําเปนเรงดวน ากไมดําเนินการจะกอใ เกิดความเ ีย ายมาก  จําเปนตองมีงบประมาณเพื่อการบริ าร
จัดการ าํ รับเปนงบประมาณกลางในการบริ ารและการแกไขปญ าในระดับพ้ืนท่ีใ เกิดประ ทิธิภาพเปนระบบ

ค ามเรงด น :   การบริ ารจัดการเพ่ือการขับเคล่ือนแผนพัฒนากลุมจัง วัดใ ประ บผล าํเร็จและ
การแกไขปญ าที่มคีวามจําเปนและเรงดวนใ  ามารถแกไขปญ าไดทันทวงทีนั้น  มคีวามจําเปนเรงดวนมาก ากไม
ดําเนินการจะกอใ เกิดความเ ยี ายและมีผลกระทบตอประ ทิธิภาพการบริ ารจัดการโครงการตามแผนพัฒนา
จัง วัดแผนพฒันาจัง วัด
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(2) ขอมูลท่ั ไปของโครงการ
(2.1) ัตถุประ งคของโครงการ :

(1)  เพ่ือการบริ ารจัดการจัง วัดแบบบูรณาการใ มีประ ทิธิภาพประ บผล าํเร็จตาม
เปา มาย

(2)  เพื่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจัง วัดใ เกิดประ ิทธิภาพ งู ุด
(3)  เพื่อแกไขปญ าอันจําเปนเรงดวนใ ทันทวงที และ นับ นนุการแกไขปญ าในระดับพื้นที่

 (2.2) ค าม อดคลองกับแผนพัฒนาจัง ัด / กลุมจัง ัด :
       ประเด็นยุทธ า ตร (เลือกเพียงขอเดีย )

R การปรับโครง รางเ ร ฐกิจพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับรายได พัฒนาการคาการทองเท่ียว
และบริการของจัง วัด

£ การเ ริม รางคุณภาพชีวติ รางความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบํารุง า นา
และ งเ ริม ลิปวัฒนธรรม

£ การอนุรัก  ปองกัน และควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติและ ิง่แวดลอมอยางเ มาะ ม
£ การปองกัน ปราบปราม และ รางระบบการรัก าความม่ันคงของประเท
£ การเพ่ิมประ ทิธิภาพการบริ ารจัดการ

 (2.3) ลัก ณะโครงการ
£ การพัฒนาดานเ ร ฐกิจ £ การพัฒนาดาน งัคม R ดานการบริ ารจัดการ
£ การบริ ารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและ ิง่แวดลอม
£ ดานการรัก าความม่ันคงและความ งบ

(2.4) ถานภาพของโครงการ
£ โครงการเดิม R โครงการใ ม

    (2.5) ประเภทของโครงการ
R พฒันา £ ดาํเนินการปกติ

           (2.6) ระยะเ ลาดําเนินโครงการ.......1.......ป   เร่ิมตนป....2557........ ิน้ ดุป....2557..........
(2.7) ถานท่ีดําเนินโครงการ :  จงั วัดอุบลราชธานีและจัง วดัภายในกลุมจัง วัดภาค
       ตะวันออกเฉียงเ นือตอนลาง 2

(3)  กลุมเปา มาย และผูมี  นได  นเ ยี
          (3.1) กลุมเปา มาย : ประชาชนในกลุมจัง วัดภาคตะวันออกเฉียงเ นือตอนลาง 2
                    (3.2) ผูมี  นได  นเ ยี :  ประชาชนในกลุมจัง วัดภาคตะวันออกเฉียงเ นือตอนลาง 2

(4) เปา มาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ
         (4.1) เปา มายโครงการ

ตั ชี้ ัด น ยนับ
ป 2556

แผน
ป 2557

แผน
ป 2558

แผน
ป 2559

แผน
ระดับความ าํเร็จของการขับเคลื่อน
แผนพัฒนากลุมจงั วัด

ระดับ  5

(4.2) ผลลัพธ : 1)  แผนงาน/โครงการบรรลุผล ําเร็จตามพฒันาจัง วัด
           2) การบริ ารจัดการขอกลุมจัง วัดแบบบูรณาการเกิดประ ทิธิภาพมีความ
คลองตัว งู
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                   (4.3) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ประชาชนในจงั วัดชยัภูมิไดรบัประโยชนโดยเทาเทียวกัน
เชิงลบ : …ไมมี……………………………………

(5) แน ทางการดําเนินงาน
(1)  นับ นุนโครงการแกไขปญ าเรงดวนของกลุมจัง วัด

    (2)  จัดทาํแผนพฒันากลุมจงั วัด/ตดิตามประเมินผล /ฝกอบรมพัฒนาขาราชการ/งานพิธีตาง ๆ
    (3)  คารับรอง
    (4)  คาซอมแซม/ปรับภูมิทั นและ าธารณูปโภค
    (5) คาน้ํามันเชื้อเพลิง
    (6)  คาเบี้ยเลี้ยง พา นะที่พัก

(6) ธีิการดําเนินงาน
R  ดําเนนิการเอง £  จางเ มา

(7) งเงินของโครงการ       น ย : บาท
ปงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ร ม

2556
2557 5,000,000 5,000,000
2558
2559

ร มท้ัง ิน้ 5,000,000 5,000,000

     (8) งเงินของโครงการจําแนกตามงบรายจาย
รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

ร มท้ัง ิน้ 5,000,000
งบดําเนินงาน

- คาตอบแทน
- คาใช อย
- คาวั ดุ
- คา าธารณปูโภค

งบลงทุน
- คาครุภณัฑ
- คาท่ีดนิและ ิง่กอ ราง

งบเงินอุด นุน
งบรายจายอื่น

5,000,000

(9) ค ามพรอมของโครงการ
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(9.1) พ้ืนท่ีดําเนินการ
R  ดําเนินการไดทันที £  อยูในระ วางเตรยีมการ
£ อยูในระ วาง ึก าความเ มาะ มและคัดเลือกพื้นที่ดาํเนินการ

(9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
R  มีและ มบูรณ £  มีแตยังไม มบูรณ £  ไมมี

(9.3) ค ามพรอมของบุคลากร
  * บุคลากรมีประ บการณ R    ทั้ง มด £  บาง วน £   ไมมีประ บการณ
  * เครื่องมือดําเนินการ R มีพรอมดําเนินการไดทันที

£     มีบาง วนและตองจัด าเพิ่มเติม
£ ไมมี  ตองจัด าเพิ่มเติม

  * เทคนิคในการบริ ารจัดการ R มีประ บการณ งู
£ มีประ บการณปานกลาง
£ ไมมีประ บการณ

(9.4) ผลกระทบ ิ่งแ ดลอม
£ ผานคณะกรรมการ ิง่แวดลอมแ งชาติแลว
£ อยูระ วางการพิจารณาของคณะกรรมการ ิง่แวดลอมแ งชาติ
£ คณะกรรมการ ิง่แวดลอมแ งชาติยังไมพิจารณา

(9.5) รายงานการ กึ าค ามเ มาะ ม (FS)
£ ไมตองทํารายงานการ กึ า
£ ตองทํารายงานการ ึก า

(9.6) ผลตอบแทน
£ มีผลตอบแทนทางเ ร ฐกิจ/ งัคม IRR
£ ไมมีผลตอบแทนทางเ ร ฐกิจ/ งัคม IRR

(10) ิธีการบริ ารจัดการ รอืการดูแลบํารุงรัก า  เมื่อโครงการเ ร็จแล  เพื่อใ เกิดค ามยั่งยืนของโครงการ :

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

(11) ปญ า  อุป รรค  และขอจํากัด : ไมมี                                                 .

(12) แน ทางแกไข :  ไมมี                                                                     .



                                                    นวย : บาท

งบรายจาย - รายการ ป 2556 ป 2557

(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของ ํานักงบประมาณ) (ถามี)

กลุมจัง ดัภาคตะ นัออกเฉียงเ นอืตอนลาง 2 5,000,000.00

แผนงาน :บริ ารจัง ดัและกลุมจัง ดั

ผลผลิต :ดานบริ ารจัดการ

กิจกรรม ลัก : การปรับโครง รางเ ร ฐกิจพื้นฐาน

กิจกรรมยอย (โครงการ) :คาใชจายในการบริ ารจัดการ

กลุมจัง ดัแบบบูรณาการ

1. งบดําเนินงาน

1.1 คาตอบแทน ใช อยและ ั ดุ

1.1.1 คาตอบแทน

1.1.2 คาใช อย

1.1.3 คา ั ดุ

2. งบลงทุน

2.1 คาครุภัณฑ

2.2 คาที่ดินและ ิ่งกอ ราง

4. งบรายจายอื่น 5,000,000

4.1 ........................................................................

มายเ ตุ

 1. เพื่อประโยชนในการประม ลผลขอมูลใ จัง ัดและกลุมจัง ัดใชทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของ ํานักงบประมาณเทานั้น

    กรุณาอยาเพิม่ประเภทรายการใ มโดยไมจําเปน

  2. กรณีประ งคจะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ใ ประ านงานกับเจา นา ํานักงบประมาณที่รับผิดชอบจัง ัดและกลุมจัง ัดกอน

  3. ตามแบบฟอรมฯ ใ เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจาย และรายการท่ีมงีบประมาณเทานัน้

งบประมาณ

คําช้ีแจง

แบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจาย (1 ชุด : 1 โครงการ)
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