รายชื่อจังหวัดตามบัญชีแนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๓๕๗๔ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ภาคเหนือ
๑. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒. จังหวัดสุโขทัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๑. จังหวัดนครพนม
๒. จังหวัดนครราชสีมา
๒. จังหวัดมุกดาหาร
๓. จังหวัดร้อยเอ็ด
๔. จังหวัดเลย
๕. จังหวัดหนองคาย
๖. จังหวัดหนองบัวลาภู
๗. จังหวัดอานาจเจริญ
ภาคใต้
๔. จังหวัดกระบี่
๒. จังหวัดสงขลา
๓. จังหวัดสตูล
ภาคใต้ชายแดน
๑. จังหวัดนราธิวาส

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
รายการแผนงานโครงการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาค
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ภาคเหนือ)
ที่

จังหวัด

หน่วยดาเนินการ

รายการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการท่องเที่ยวธุรกิจบริการต่อเนื่อง
1
สุโขทัย
อบจ.สุโขทัย โครงการถนนพระร่วง
2
สุโขทัย
โครงการก่อสร้างหอประชุม MICE
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษฯ
1
แม่ฮ่องสอน
อบจ.แม่ฮ่องสอน โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน
สายทาง มส.ถ.1-0005 บ้านท่าข้าม - บ้านเสาหิน ต.บ้านกาศ
อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
2
3

แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน

อบจ.แม่ฮ่องสอน โครงการแม่ฮ่องสอนเมืองน่าอยู่
ทม.แม่ฮ่องสอน โครงการแม่ฮ่องสอนเมืองน่าอยู่

งบประมาณ

ห่วงโซ่คุณค่า

233,000,000
208,000,000

ต้นทาง
กลางทาง

100,700,000

กลางทาง

กลางทาง
กลางทาง

รายการแผนงานโครงการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาค
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ที่

จังหวัด

หน่วยดาเนินการ

รายการ

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : บริหารจัดการน้าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยัง่ ยืน
1
นครพนม
โครงการบริหารจัดการน้้าแม่น้าสงครามตอนล่าง
(แผนงานการบริหารจัดการพื้นที่ชุมแม่น้าสงครามตอนล่าง)
2
นครพนม
โครงการบริหารจัดการน้้าแม่น้าสงครามตอนล่าง
(แผนงานการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปลูกจิตส้านึกในการอนุรักษ์
พื้นที่ชุ่มน้้าแม่น้าสงครามตอนล่าง)
3

นครพนม

โครงการบริหารจัดการน้้าแม่น้าสงครามตอนล่าง
(แผนงานการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ชุ่มน้้า
แม่น้าสงครามตอนล่างอย่างยัง่ ยืน)

4
หนองบัวล้าภู
ทม.หนองบัวล้าภู โครงการพัฒนาระบบบ้าบัดน้้าเสียรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : แก้ปญ
ั หาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีรายได้นอ้ ยเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
1
นครราชสีมา
ทต.บัลลังก์
โครงการศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวิตละส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
1,500,000
ผู้ด้อยโอกาส และผู้พกิ าร เทศบาลต้าบลบัลลังก์
2
นครราชสีมา
ทต.บัลลังก์
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุต้าบลบัลลังก์
1,000,000
3
นครราชสีมา
ทต.บัลลังก์
โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยวชนเทศบาลต้าบลบัลลังก์
1,000,000
4
ร้อยเอ็ด
โครงการร้อยเอ็ดเมืองสมุนไพร
68,419,990
5
เลย
โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการสอนโรงเรียนพ่อแม่ในชุมชน
6
เลย
โครงการส่งเสริมสาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติด้วยวิตามินแสน
วิเศษแก่มารดาตั้งครรภ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างความเข็มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1
นครราชสีมา
ทต.บัลลังก์
โครงการศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบัลลังก์
1,900,000
2
นครราชสีมา
ทต.บัลลังก์
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1,500,000
ชุมชนบัลลังก์
3
นครราชสีมา
ทต.บัลลังก์
โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่าง
500,000
ยัง่ ยืน
4
เลย
โครงการพัฒนาความเชื่อมโยงของผลิตภัณฑ์สมุนไพรและ
บริการของการแพทย์แผนไทยสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
1
นครราชสีมา
ทต.บัลลังก์
โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์ (Bun lung Color Street)
1,811,740
สาย นม. 205 - อ่างเก็บน้้าล้าเชียงไกร
2
นครราชสีมา
ทต.บัลลังก์
โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์ (Bun lung Color Street)
1,076,870
สายแยกกุดเวียง - บ้านโนนเจดีย์
3
นครราชสีมา
ทต.บัลลังก์
โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์ (Bun lung Color Street)
1,050,060
สายกกไข่เน่า บ้านบัลลังก์
4
นครราชสีมา
ทต.บัลลังก์
โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์ (Bun lung Color Street)
1,061,330
สายกุดเวียน บ้านเมืองเก่า

ห่วงโซ่คุณค่า
ต้นทาง
กลางทาง

ปลายทาง

ปลายทาง
กลางทาง
กลางทาง
กลางทาง
ต้นทาง
ต้นทาง
ปลายทาง

กลางทาง
กลางทาง
กลางทาง
กลางทาง

กลางทาง
กลางทาง
กลางทาง
กลางทาง

ที่

จังหวัด

หน่วยดาเนินการ

รายการ

5

นครราชสีมา

ทต.บัลลังก์

6

นครราชสีมา

ทต.บัลลังก์

7

นครราชสีมา

ทต.บัลลังก์

8

นครราชสีมา

ทต.บัลลังก์

9

นครราชสีมา

ทต.บัลลังก์

10

นครราชสีมา

ทต.บัลลังก์

11
12

นครราชสีมา
นครราชสีมา

ทต.บัลลังก์
ทต.บัลลังก์

13

นครราชสีมา

ทต.บัลลังก์

14

นครราชสีมา

ทต.บัลลังก์

15

นครราชสีมา

ทต.บัลลังก์

16

นครราชสีมา

ทต.บัลลังก์

17
18

นครราชสีมา
นครราชสีมา

ทต.บัลลังก์
ทต.บัลลังก์

19

นครราชสีมา

ทต.บัลลังก์

20

นครราชสีมา

ทต.พิมาย

21

นครราชสีมา

ทต.พิมาย

22

นครราชสีมา

ทต.พิมาย

23

นครราชสีมา

ทต.พิมาย

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายกุดเวียน - บ้านโนนเจดีย์
ช่วง กม. 2+935 - กม.3+420
โครงการซ่อมถนนลาดยางสายกกไข่เน่า - หนองแวง
ช่วง กม. 2+620 - กม. 5+120
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโพธิต์ าสี บ้านคลองแค อ.ด่านขุนทด ช่วง กม. 1+400 - กม. 2+050
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกระดาน บ้านเขือ่ น อ.ด่านขุนทด ช่วง กม. 1+541 - กม. 1+941
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านโนนทองพัฒนา โนนเจดีย์ ช่วง กม. 2+390 - กม. 4+310
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายโพธิต์ าสี - บ้านโกรกหอย
ช่วง กม. 0+275 - กม. 2+065
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านบัลลังก์ - บ้านดอนยาว
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบัลลังก์ - บ้านดอนยาง
ช่วง กม. 0+510 - กม. 1+580
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายหนองไทร
ช่วง กม. 0+000 - กม. 1+240
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายเมืองเก่า - โกรกช้างน้อย
ต.พังเทียม ช่วง กม.2+620 - กม. 4+290
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านสระขุด - บ้านพระ
ต.ด่านใน ช่วง กม.0+305 - กม.1+155
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านโนนทองพัฒนา โนนเจดีย์ ช่วง กม. 1+135 - กม. 1+250
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายอ่างหนองกก
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านคูเมืองใหม่ โนนบ้านด่าน ช่วง กม. 0+290 - กม.1+300
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายบ้านสระตะเฆ่ - บ้านหนองแจง
โครงการจัดซื้อเครือ่ งดนตรีวงดุริยางค์การแสดงต้อนรับ
นักท่องเที่ยว จ้านวนไม่น้อยกว่า 11 อย่าง 32 ชิ้น
โครงการติดตั้งเสาโคมไฟฟ้าส่องสว่างซุ้มประตูเมืองและ
โบราณสถานในเมือง 13 จุด รวม 33 ตัน พร้อมอุปกรณ์อนื่ ๆ
โครงการปรับปรุงถนนเคียงคลองหนองโบสถ์พร้อมเลนจักรยาน
เทศบาลต้าบลพิมาย อ้าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โครงการจัดหาและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนชายชล
(เลียบล้าน้้าจักราช) จ้านวน 57 ต้น และปรับปรุง
ทางจักรยานลอดใต้สะพาน เทศบาลต้าบลพิมาย อ้าเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ

ห่วงโซ่คุณค่า
กลางทาง

8,697,000

กลางทาง

4,426,000

กลางทาง

1,057,000

กลางทาง

9,347,000

กลางทาง

8,697,000

กลางทาง

5,351,000
4,898,000

กลางทาง
กลางทาง

4,382,000

กลางทาง

6,186,000

กลางทาง

2,275,000

กลางทาง

5,484,000

กลางทาง

2,853,000
3,589,000

กลางทาง
กลางทาง

12,282,000

กลางทาง

3,000,000

กลางทาง

2,000,000

ต้นทาง

5,000,000

ปลายทาง

2,000,000

ปลายทาง

ที่

จังหวัด

หน่วยดาเนินการ

24

นครราชสีมา

ทต.พิมาย

25

นครราชสีมา

ทต.พิมาย

26

นครราชสีมา

ทต.พิมาย

27

นครราชสีมา

28

มุกดาหาร

29

เลย

30
31

เลย
เลย

32

เลย

33

เลย

34
35
36
37
38
39

เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย

อบจ.เลย
อบจ.เลย
อบจ.เลย
อบจ.เลย
อบจ.เลย
อบต.ชัยพฤกษ์

40

เลย

อบต.ชัยพฤกษ์

41

เลย

อบต.ชัยพฤกษ์

42

เลย

อบต.ผาสามยอด

รายการ

งบประมาณ

ห่วงโซ่คุณค่า

โครงการพัฒนาถนนเชื่อมโยงสระเพลงไปไทรงาม อ้าเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา
โครงการก่อสร้างทางเชื่อมทางเข้าลานจอดรถบริการ
นักท่องเที่ยว
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) รอบเมือง ตามมาตรฐาน
กระทรวงดิจิตอล ถนนในเขตเทศบาลต้าบลพิมาย
จ้านวนไม่น้อยกว่า 20 จุด กล้องวงจรปิดไม่น้อยกว่า 60 ต้น

10,000,000

กลางทาง

1,500,000

ต้นทาง

5,000,000

ต้นทาง

ทต.พิมาย

โครงการจัดซื้อรถรางบริการนักท่องเที่ยว รถพ่วงแบบ 60 ที่นั่ง
จ้านวน 2 พ่วง และรถรางแบบ 20 ที่นั่ง จ้านวน 2 คัน
พร้อมป้ายจุดจอดรถไม่น้อยกว่า 20 จุด

4,500,000

ต้นทาง

อบจ.มุกดาหาร

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมซ่อมสร้างถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยวทางลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลติกคอนกรีต
กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอ้านวยความสะดวกเข้า
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร

38,002,300

ต้นทาง

9,946,000

ต้นทาง

ทต.ผาอินทร์แปลง โครงการก่อสร้างถนน Asphatic Concrete
(สายแยกทรัพย์เจริญ - ถ้า้ เอเรวัณ)
ทต.เอราวัณ
โครงการก่อสร้างศูนย์บริการท่องเที่ยวฝายโพนเลา
ทต.เอราวัณ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้า - ออก ฝายโพนเลา
ต้าบลเอราวัณ อ้าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
ทต.เอราวัณ
โครงการก่อสร้างห้องน้้า ห้องส้วม แหล่งท่องเที่ยวฝายโพนเลา
ต้าบลเอราวัณ อ้าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
ทต.เอราวัณ
โครงการปรับปรุงลานจอดรถและลานอเนกประสงค์
แหล่งท่องเที่ยวฝายโพนเลา ต้าบลเอราวัณ อ้าเภอเอราวัณ
จังหวัดเลย
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทุ่งดอกซากุระภูลมโล
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภูปา่ เปาะ
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านน้อยแก่งคุดคู้
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภเู รือ
โครงการจัดท้าป้ายเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดเลย
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวฝายน้้าลาย ต้าบลชัยพฤกษ์
อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้้าห้วยสร้างโทน
หมู่ที่ 10 ต้าบลชัยพฤกษ์ อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์รอบหนองน้้ากุดโง้งน้อย หมู่ที่ 8
ต้าบลชัยพฤกษ์ อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
โครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
โดยก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
สายห้วยสวรรค์ - โคกสง่า

ต้นทาง
ต้นทาง
ต้นทาง
ต้นทาง

50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
4,032,000
616,800

ต้นทาง
ต้นทาง
ต้นทาง
ต้นทาง
กลางทาง
ต้นทาง

680,300

ต้นทาง

3,527,000

ต้นทาง

4,746,000

ต้นทาง

ที่

จังหวัด

หน่วยดาเนินการ
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เลย

อบต.ผาสามยอด

44

หนองคาย

ทม.หนองคาย

45

อ้านาจเจริญ

ทต.ชานุมาน

46

อ้านาจเจริญ

ทต.ชานุมาน

รายการ

งบประมาณ

ห่วงโซ่คุณค่า

โครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
โดยก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
สายโคกนาโต้น - ซ้าม่วง

24,768,000

ต้นทาง

โครงการพัฒนาลานวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวตามล้าแม่น้า
โขง บริเวณชุมชนจอมมณี (ตอนที่ 1)
โครงการก่อสร้างอาคารนิทรรศการประวัติศาสตร์ชานุมาน
และออกแบบลานกิจกรรม
โครงการพัฒนาพื้นที่บริการด้านการท่องเที่ยวและตลาดการค้า
ไทย-ลาว บริเวณตลาดสดเทศบาลต้าบลชานุมาน
พื้นที่โครงการประมาณ 5.5 ไร่

35,000,000

กลางทาง
กลางทาง
กลางทาง

รายการแผนงานโครงการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาค
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ภาคใต้)
ที่

จังหวัด

หน่วยดาเนินการ

รายการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชัน้ นาของโลก
1
กระบี่
ทม.กระบี่
โครงการ่กอสร้างหอศิลป์
2
กระบี่
ทม.กระบี่
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย
3
กระบี่
อบต.ศาลาด่าน โครงการก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้้าเสียและระบบบ้าบัด
น้้าเสีย ชุมชนบ้านศาลาด่าน หมู่ที่ 1 ต้าบลศาลาด่าน
อ้าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

งบประมาณ

ห่วงโซ่คุณค่า

88,000,000
64,750,000

กลางทาง
กลางทาง
กลางทาง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาอุทยานธรณีโลกแห่งแรก
49,000,000
ของประเทศไทย (Stun UNESCO Global Geopark)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสินค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกร
1
สตูล
อบจ.สตูล
โครงการจัดท้าและวางชั้งเชือกเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร
9,100,000
ชายฝั่งทะเล
2
สงขลา
อบจ.สงขลา โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้อง
437,400,000
ตามหลักวิชาการ จังหวัดสงขลา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว พัฒนาเขตอุตสาหกรรม และการเชือ่ มโยงการค้าโลก
1
กระบี่
อบจ.กระบี่ โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือท่าเลนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทาง
45,480,000
ทะเลฝั่งอันดามัน
2
สงขลา
อบจ.สงขลา โครงการระบบขนส่งมวลชนระบบราง (Monorail) อ้าเภอ
16,100,330,000
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3
สงขลา
อบจ.สงขลา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต
188,000,000
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายบ้านทุ่งรี ต้าบลคอหงส์
- บ้านเขากลอย ต้าบลท่าข้าม อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ต้นทาง

4

สตูล

อบต.ทุ่งหว้า

4

สงขลา

ทน.หาดใหญ่

โครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลนครหาดใหญ่
แห่งที่ 1

180,000,000

รายการแผนงานโครงการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาค
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ภาคใต้ชายแดน)
ที่

จังหวัด

หน่วยดาเนินการ

รายการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลกและเมืองเบตงให้เป็นเมองการค้าและเมืองท่องเที่ยวชายแดน
นราธิวาส
โครงการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรชายแดนสุไหงโก-ลก
นราธิวาส
โครงการพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลกให้เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดน

งบประมาณ

ห่วงโซ่คุณค่า

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
(๑ ชุด : ๑ โครงการ)
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
5. ความเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาและทิศทาง
การพัฒนาภาค
6. กิจกรรมที่สาคัญของโครงการ
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)

หมายเหตุ ให้ระบุข้อมูลอย่างละเอียด ครบถ้วนทุกรายการ

รายละเอียด

คาอธิบายแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
(๑ ชุด : ๑ โครงการ)
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
5. ความเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาและทิศทาง
การพัฒนาภาค
6. กิจกรรมที่สาคัญของโครงการ
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)

รายละเอียด
ให้ระบุโครงการ โดยควรเป็นโครงการที่สาคัญและส่งผลต่อ
ความสาเร็จในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ของภาค
ระบุถึงที่มาที่ไป หลักการและเหตุผลของโครงการ
ระบุวัตถุประสงค์สาคัญของโครงการ ที่จะส่งผลต่อ
ความสาเร็จตามประเด็นการพัฒนา
ระบุเป้าหมายและตัวชี้วัดที่จะบ่งบอกว่าโครงการนีบ้ รรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ หรือไม่
ให้ระบุชื่อประเด็นการพัฒนาของยุทธศาสตร์ของภาค
ที่สอดคล้อง
ระบุแนวทางและวิธีการดาเนินงานที่เป็นกิจกรรมสาคัญที่
ส่งผลให้โครงการบรรลุวตั ถุประสงค์และสามารถวัดผลได้
อย่างเป็นรูปธรรม
ระบุหน่วยงานรับผิดชอบในการดาเนินโครงการ
ระบุระยะเวลาที่ต้องใช้ในการดาเนินโครงการ
ระบุงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินโครงการ และแหล่งที่มา
ของงบประมาณ
ระบุผลผลิตของโครงการ
ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินโครงการ ในลักษณะ
ของผลลัพธ์ไม่ใช่ผลผลิต และเป็นผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลได้
อย่างเป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

