ปฏิทินการการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด /กลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ขั้นตอน

ส.ค.
53

ก.ย.
53

ต.ค.
53

พ.ย.
53

ธ.ค.
53

ม.ค.5
4

ผูรับผิดชอบ

1. ประชุม อ.ก.น.จ. วิชาการ
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ฝายเลขานุการ

2. ชี้แจงแนวทางหลักเกณฑการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประ
จําปฯและการฝกทําโครงรางแผนฯ ที่ รร.เรดิสัน กทม.
3. ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด โดยการประเมิน
สถานการณ สภาพแวดลอมภายนอก ที่มีผลกระทบตอศักยภาพ
ของจังหวัด/กลุมจังหวัดเพื่อยืนยันแผนพัฒนาจังหวัด/กลุม
จังหวัด และดําเนินการ ดังนี้
3.1 จัดทําโครงรางของแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2555
ครอบคลุมทั้งสวนที่จะใชงบ ก.น.จ. และที่จะขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกระทรวง/กรม และ อปท.
3.2 เสนอโครงรางของแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2555
ใหจงั หวัดจัดประชาคมระดับจังหวัดโดยเชิญภาคสวนตาง ๆ
(ประกอบดวยภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และทองถิ่น) เพื่อรับ
ฟงขอคิดเห็น
4. ก.บ.จ./ก.บ.ก. สงโครงรางแผนฯของจังหวัด/กลุมจังหวัด ให
ฝายเลขานุการ อ.ก.น.จ. ดานแผนฯ คณะที่ 1-5
5. จัดประชุม อ. ก.น.จ.ฯ คณะที่ 1-5 เพื่อใหจังหวัด/กลุม
จังหวัดมานําเสนอรางแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2555
6. จัดทํารายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการประจําปฯ ตามขอ
สังเกตของ อ.ก.น.จ.ฯ
7. สงแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด/กลุมจังหวัด ประ
จําป พ.ศ. 2555 ให ก.น.จ.
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ฝายเลขานุการ
ก.น.จ.

8. พิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด
และกลุมจังหวัด โดยใหจังหวัด/กลุมจังหวัดมารวมชี้แจง
9. ประชุม ก.น.จ. เพื่อพิจารณาแผนฯ จังหวัด/กลุมจังหวัด
10. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบแผนฯ

ก.บ.จ / ก.บ.ก.
14

25

ก.บ.จ / ก.บ.ก.

26

อ.ก.น.จ.ฯ คณะที่
1-5

3-4

ก.บ.จ / ก.บ.ก.
ผูวาฯ /หัวหนา
กลุมจังหวัด

15

16 ธ.ค. – 14 ม.ค. อ.ก.น.จ.ฯ คณะที่

1-5

20

ฝายเลขานุการก.น.จ.

25

ฝายเลขานุ49
การก.น.จ.

แบบฟอรมการจัดทําโครงรางแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของจังหวัดและกลุมจังหวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

z สวนที่ 1
สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด
z สวนที่ 2
โครงรางแผนปฏิบัติราชการประจําปฯ
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สวนที่ 1

สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุมจังหวัด ประกอบดวย
1.1 ใบสรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุมจังหวัด
1.2 แบบสรุปขอมูลแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุมจังหวัด
1.3 แบบ จ. 1 (จังหวัด) /แบบ กจ. 1
(กลุมจังหวัด)
51

1.1 ใบสรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุม
 จังหวัด...................................................

สวนที่ 1

ประเด็น

ผลการทบทวน/เหตุผลประกอบ

วิสัยทัศน
………………………….............
………………………….............
………………………….............
………………………….............

คงเดิม
ปรับปรุงใหมเปนดังนี้
................................................................................
.....................................................................................
...............................................................................
เหตุ
ผล................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
..............................................................................
คงเดิม
ปรับปรุงใหมเปนดังนี้
................................................................................
................................................................................
................................................................................
เหตุ
ผล................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
..............................................................................

ประเด็นยุทธศาสตรที่...
- เปาประสงค
- ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
- กลยุทธ
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สวนที่ 1
ทั้งนี้ ใหแนบขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของเพื่อเปนเหตุผลประกอบดวย ดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของจังหวัดเกีย
่ วกับขอมูลการปกครอง ประชากร โครงสรางพื้นฐาน
และขอมูลเชิงสถิติที่สําคัญในพื้นที่ รวมทั้งขอมูลสรุปผลการดําเนินการที่ผานมา
(เพื่อดูการดําเนินงานในแตละปที่ผานมาวามีการดําเนินบรรลุตามเปาหมายของยุทธศาสตรของ
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดมากนอยเพียงใด)
2. ขอมูลการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหครบทุกมิติสําคัญของพื้นที่ และระบุทิศทางหรือนโยบายการพัฒนาในมิติ
ตท
ิ ี่สําคัญทุกดานในพื้นที่
(การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ โดยการทํา SWOT Analysis หรือ
เครื่องมืออื่นๆ วามีผล/ไมมีผลกระทบตอศักยภาพและทิศทางการพัฒนาของจังหวัด/กลุมจังหวัด)
3. ขอมูลแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด ตามแบบสรุปที่ 1.2 และแบบ จ. 1 /แบบ กจ. 1
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สวนที่ 1

1.2 แบบสรุปขอมูลแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด.................................
1) วิสัยทัศน
2) พันธกิจ/เปาประสงครวม (ถามี)
3) ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมายและกลยุทธ

ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค

คาเปาหมาย
ป 53-56

ตัวชี้วัด

กลยุทธ

1.
2.
3.
4.
4) สรุปบัญชีรายการชุดโครงการ (ป 2553- 2556)

ประเด็นยุทธศาสตร
1. ……………………

โครงการ
1.1 โครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด
1.2 โครงการของกระทรวง กรม
1.3 โครงการของ อปท.
1.4 โครงการความรวมมือจากชุมชน หรือ
ภาคเอกชน

จํานวน
โครงการ
..............
..............
..............
..............

งบประมาณ
(บาท)
..............
..............
..............
.............

2. ……………………
รวม
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สวนที่ 1

1.3 แบบ จ.1 /แบบ กจ. 1

แบบ จ. 1
แบบฟอรมการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ......... – พ.ศ.........
วิสย
ั ทัศน : ...........(1).......................................................................
ประเด็นยุทธศาสตรที่ .......(2)..................................................................
เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด

(3)

(4)

คาเปาหมาย
พ.ศ.
....

(5)

พ.ศ.
....

พ.ศ.
....

บัญชีรายการชุดโครงการ
โครงการ

(8)

พ.ศ.
....

พ.ศ.... – พ.ศ....

(6)

งบประมาณดําเนินการ
แหลง
งปม.

(9)

ผลผลิต

(10)

พ.ศ.
....

(11)

พ.ศ.
....

พ.ศ.
....

พ.ศ.
....

กลยุทธ

(7)

หนวยดําเนิน
การ

(12)

1. โครงการ.................
2. โครงการ..................
3. โครงการ..................
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สวนที่ 2

โครงรางแผนปฏิบัติราชการประจําปฯ ประกอบดวย
2.1 สรุปเคาโครงรางแผนปฏิบัติราชการประจําป
พ.ศ. 2555
ประเด็นยุทธศาสตรและชื่อโครงการภายใต
ประเด็นยุทธศาสตร ซึ่งจะตองมีการจัดลําดับความสําคัญของ

2.2

โครงการดวย (จัดทําทุกประเด็นยุทธศาสตร)

2.3 โครงการแบบยอ(Project Brief) (จัดทําเฉพาะ

โครงการสําคัญ (Flagship Project) ตามประเด็นยุทธศาสตร ที่
เปนโครงการที่ดาํ เนินการโดยจังหวัด/กลุมจังหวัด)
56

