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แบบฟอรมเสนอแผนงาน 

ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2564 

 

Platform    ..........................................................................................................................................................  

Objective   ............................................................................................................................. ............................  

Key Result – หลัก  ..............................................................................................................................................  

Key Result – รอง  ............................................................................................................................................... 

Program     .........................................................................................................................................................  

Objective   .........................................................................................................................................................  

Key Result – หลัก  ..............................................................................................................................................  

Key Result – รอง  ............................................................................................................................................ 

 

ชื่อแผนงาน  (ภาษาไทย) ..................................................................................................... 

 (ภาษาอังกฤษ)    ...................................................................................................... 

 

งบประมาณรวมของแผนงาน        ............................................ บาท 

 

แผนงานยอยภายใตแผนงาน  

แผนงานยอยท่ี ช่ือแผนงานยอย หนวยงานดําเนินการ หัวหนาแผนงาน

ยอย 

งบประมาณ 

1     

2     
 

 

สวน ก : ลักษณะแผนงาน 

 ⃝ แผนใหม 

 ⃝ แผนตอเนื่อง ปนี้เปนปท่ี 0  

 ระยะเวลา ....... ป              เริ่มตน ปงบประมาณ พ.ศ. ………    ถึง    ปงบประมาณ พ.ศ. ……….. 
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ผลการดําเนินท่ีผานมา (กรณีท่ีเปนแผนตอเนื่อง) 

ปงบประมาณ 
ผลการดําเนินงานเทียบ

กับแผนท่ีตั้งไว (%) 
งบประมาณท่ีไดรับ

จัดสรร (บาท) 
งบประมาณท่ีใช

จริง (บาท) 
สัดสวนงบประมาณท่ี

ใชจริง (%) 
     
     

 

 สรุปผลการดําเนินงานท่ีผานมา (ไมเกิน 3000 ตัวอักษร) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

 

สวน ข : องคประกอบในการจัดทําแผนงาน 

1. ชื่อหนวยงานเจาภาพ ...............……………………………………………………………………………………………………….. 

   ผูอํานวยการแผน  

คํานําหนา ช่ือ-สกุล ท่ีอยู เบอรโทร อีเมล 

     

   � ไมมีหนวยงานรวมดําเนินการ  � มีหนวยงานรวมดําเนินการ  

 

2. หนวยงานรวมดําเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนท่ีรวมลงทุนหรือดําเนินการ 

ลําดับท่ี ช่ือหนวยงาน/

บริษัท 

แนวทางรวม

ดําเนินการ 

การรวมลงทุนในรูปแบบ

ตัวเงิน (in-cash) 

การรวมลงทุนใน

รูปแบบอ่ืน (in-kind) 

1     

2     

 

3. คําสําคัญ (Keywords) 

       คําสําคัญ (TH) …………………………………………………………………………………………………………………… 

       คําสําคัญ (EN) …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน (ไมเกิน 3000 ตัวอักษร) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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5. แนวทางการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย (ไมเกิน 3000 ตัวอักษร) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ท่ีมาและความสําคัญของแผนงาน (ไมเกิน 3000 ตัวอักษร) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. วัตถุประสงคของแผนงาน (ไมเกิน 3000 ตัวอักษร) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. ระยะเวลาของแผนงาน 

  ระยะเวลาแผน     1       ป          

  วันท่ีเริ่มตน 1 ตุลาคม 2563  วันท่ีสิ้นสุด  30 กันยายน 2564   

 

8.1  สถานท่ีทําการวิจัย 

ลําดับท่ี ในประเทศ/ตางประเทศ ช่ือประเทศ/จังหวัด พ้ืนท่ีท่ีทําวิจัย ช่ือสถานท่ี 

1     

2     

3     

 

        8.2  กรอบแนวคิดของแผนงาน และความเชื่อมโยงของแผนงานยอยภายใตแผนงาน (ไมเกิน 3000 

ตัวอักษร) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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  8.3  กิจกรรมของแผนงาน 

ลํา 

ดับที ่

แผนงาน

ยอย/

กิจกรรม/

โครงการ 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ

. 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ
.ค

. 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

รอยละของ

กิจกรรมใน

ปงบประมา

ณ 

ผลผลิต 

                

                

 

9. งบประมาณของแผนงาน 

  9.1 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดแผนงาน (กรณีของบประมาณเปนแผนงาน

ตอเนื่อง ระยะเวลาดําเนินการวิจัยมากกวา 1 ป ใหแสดงงบประมาณตลอดแผนการดําเนินงาน) 

ลําดับท่ี ปท่ีดําเนินการ ปงบประมาณ งบประมาณท่ีเสนอขอ (บาท) 

1 ปท่ี 1   

2 ปท่ี 2   

3 ปท่ี 3   

รวม  

   

9.2 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณปท่ีเสนอขอ 

ลําดับท่ี ประเภทงบประมาณ รายละเอียด งบประมาณ (บาท) 

1 งบบุคลากร   

2 งบดําเนินการ : คาวัสดุ   

3 งบดําเนินการ : คาใชสอย   

รวม  

  

 9.3 เหตุผลความจําเปนในการจัดซ้ือครุภัณฑ (พรอมแนบรายละเอียดครุภัณฑท่ีจะจัดซ้ือ) 

ช่ือครุภัณฑ 

ครุภัณฑท่ีขอสนับสนุน 

ลักษณะการใช

งานและความ

จําเปน 

การใช

ประโยชนของ

ครุภัณฑนี้เม่ือ

แผนงานส้ินสุด 

สถานภาพ 

ครุภัณฑ

ใกลเคียงท่ีใช 

ณ ปจจุบัน  

(ถามี) 

สถานภาพการ

ใชงาน ณ 

ปจจุบัน 
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10. ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบจากงานวิจัยท่ีสอดคลองกับ OKR (Output/Outcome/Impact) 

ผลผลิตท่ีคาด

วาจะไดรับ 

รายละเอียด

ของผลผลิต 

จํานวนนับ 
หนวย

นับ 

ผลลัพธท่ี

คาดวาจะ

ไดรับ 

ผลกระทบท่ี

คาดวาจะไดรับ 
ป 

2564 

ป 

2565 

ป 

2566 

ป 

2567 

ป 

2568 
รวม 

1. ตนแบบ

ผลิตภัณฑ – 

ระดับ

อุตสาหกรรม 

       ชิ้น   

13. องคความรู

ใหม 
       เร่ือง   

 

11. ความเชื่อมโยงผลผลิต ผลลัพธและผลกระทบของแผนงานยอยกับเปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ (OKR) 

ของแผนงาน (ไมเกิน 3000 ตัวอักษร) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12. แนวทางการนําผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน และหนวยงานท่ีคาดวาจะนําผลการวิจัยและ

นวัตกรรมไปใชประโยชน (ไมเกิน 3000 ตัวอักษร) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

13. การประเมินตนเองระดับแผนงาน (Self-assessment)  

ความสอดคลองและความเปนไปไดในการตอบโจทยยุทธศาสตรชาติและแผนดาน ววน. ของประเทศ 

◻  แผนงานมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและเปนไปไดท่ีจะตอบ OKR ของแผนดาน ววน. ได  >80 % 

◻  แผนงานมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและเปนไปไดท่ีจะตอบ OKR ของแผนดาน ววน. ได  61-80% 

◻  แผนงานมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและเปนไปไดท่ีจะตอบ OKR ของแผนดาน ววน. ได  41-60% 

◻  แผนงานมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและเปนไปไดท่ีจะตอบ OKR ของแผนดาน ววน. ได  21-40% 

◻  แผนงานมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและเปนไปไดท่ีจะตอบ OKR ของแผนดาน ววน. ได  1-20% 

◻  แผนงานไมมีความสอดคลองกับโจทยยุทธศาสตรชาติและแผนดาน ววน. 
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ความสอดคลองของแผนงานยอยภายใตแผนงาน 

◻ แผนงานยอยทุกแผนสามารถตอบเปาหมายและผลลัพธสําคัญ (OKR) ของแผนงานได 

◻ แผนงานยอยนาจะสามารถตอบเปาหมายและผลลัพธสําคญั (OKR) ของแผนงานได  90% 

◻  แผนงานยอยนาจะสามารถตอบเปาหมายและผลลัพธสําคญั (OKR) ของแผนงานได 80% 

◻  แผนงานยอยนาจะสามารถตอบเปาหมายและผลลัพธสําคญั (OKR) ของแผนงานได  70% 

◻  แผนงานยอยนาจะสามารถตอบเปาหมายและผลลัพธสําคญั (OKR) ของแผนงานได  60% 

◻  แผนงานยอยนาจะสามารถตอบเปาหมายและผลลัพธสําคญั (OKR) ของแผนงานได  50% 

◻  แผนงานยอยนาจะสามารถตอบเปาหมายและผลลัพธสําคญั (OKR) ของแผนงานไดนอยกวา 50% 

◻  แผนงานยอยนาจะสามารถตอบเปาหมายและผลลัพธสําคญั (OKR) ของแผนงานไดนอยกวา 30% 

 

ความสามารถของหัวหนาแผนงาน (ความสามารถในการบริหารจัดการแผนงาน)  

เคยเปนหัวหนาแผนงาน (แผนบูรณาการ) หรือชุดโครงการวิจัย หรือโครงการบริการวิชาการ (นับเฉพาะโครงการท่ีสิ้นสุดแลว) 

  มีมูลคารวมมากกวา 25 ลานบาท 

  มีมูลคารวมมากกวา 20 ลานบาท 

  มีมูลคารวมมากกวา 15 ลานบาท 

  มีมูลคารวมมากกวา 10 ลานบาท 

  มีมูลคารวมมากกวา 5 ลานบาท 

  มีมูลคารวมนอยกวา 5 ลานบาท 


