
๑๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด.............  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. …. 
 



๑๖ 

 

บัญชีรายการเอกสาร 
 

๑. องค์ประกอบแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ของจังหวัด 
 

๒.  แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. …. 
 

 
 
 



๑๗ 

 

องค์ประกอบแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ของจังหวัด 

เนื้อหาประกอบด้วย 

1. บทสรุปผู้บริหาร (สรุปสาระส าคัญของแผน)  

2. ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และ 
สรุปสาระส าคัญของแผนพัฒนาจังหวัด  

3. สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ....  
3.1 การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจ าเป็นของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ....  
3.2 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ....  

3.2.๑ วัตถุประสงค์ 
3.2.2 เป้าหมายการพัฒนาและตัวชี้วัด (ยึดตามแผนพัฒนาจังหวัด) 

1) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด  
2) ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

3.2.3 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด (ยึดตามแผนพัฒนาจังหวัด) 
1) ประเด็นการพัฒนา 

 2) วัตถุประสงค์ 
 3) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 4) แนวทางการพัฒนา 
 5) แผนงานและโครงการ 
3.2.4 แผนที่สรุปต าแหน่งที่ตั้งหลักของกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. .... 
3.2.5 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... (แบบ จ.2)  
3.2.6 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
3.2.7 แบบฟอร์มข้อมูลพ้ืนฐานของโครงการ และแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด :  

๑ กิจกรรมหลัก)  
3.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีไปด าเนินการ (อธิบายถึงกระบวนการ/แนวทาง

ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างประสบผลส าเร็จ)



๑๘ 

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด.................. พ.ศ. .... 

1. บทสรุปผู้บริหาร (สรุปสาระส าคัญของแผน) (ไม่เกิน 1 หน้า) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



๑๙ 

 

2. ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และสรุปสาระส าคัญของแผนพัฒนาจังหวัด…………….. 

แผนระดับ 1 

ยุทธศาสตร์ชาติ .....................(หลัก)...................... 
 เป้าหมาย ......................................................... 
 ประเด็น ........................................................... 

- ประเด็นย่อย .................................................... 

ยุทธศาสตร์ชาติ .....................(รอง)...................... (ถ้ามี) 
 เป้าหมาย ......................................................... 
 ประเด็น ........................................................... 

- ประเด็นย่อย .................................................... 
  

แผนระดับ 2 
(ให้กรอกเฉพาะแผนที่

สอดคล้อง แต่อย่างน้อย
ต้องระบุความสอดคล้อง

กับแผนแม่บทฯ และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น ...(หลัก)... 

 เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ 
…………………………………………………………… 

 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ……………………... 
- เป้าหมายแผนย่อย .................................. 
- แนวทางการพัฒนา ................................. 

*หมายเหตุ เลือกประเด็นหลักได้ 1 ประเด็น 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น ...(รอง)... (ถ้ามี) 

 เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ 
…………………………………………………………… 

 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ …………………….. 
- เป้าหมายแผนย่อย .................................. 
- แนวทางการพัฒนา ................................. 

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน............ 
 เรื่อง/ประเด็นการปฏริูป ................ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ .........(หลัก)......... 

- เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ ...................... 
- แนวทางการพัฒนา .................................. 

 ยุทธศาสตร์ที่ .........(รอง)......... (ถ้ามี) 
- เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ ...................... 
- แนวทางการพัฒนา .................................. 

นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ ............ 
 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

รองรับนโยบายที่ ............. 

  
แผนระดับ 3 

(ให้กรอกเฉพาะแผนที่
สอดคล้อง แต่อย่างน้อย
ต้องระบุความสอดคล้อง

กับแผนพัฒนาภาค) 

แผนพัฒนาภาค…………….. 
………………………………………………………….…………. 
………………………………………………………….…………. 
(โปรดอธิบายว่ามีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกันอย่างไร) 

แผน.................. ของ .....(ชื่อหน่วยงาน)..... 
………………………………………………………….…………. 
………………………………………………………….…………. 
(โปรดอธิบายว่ามีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกันอย่างไร) 

แผน.................. ของ .....(ชื่อหน่วยงาน)..... 
………………………………………………………….…………. 
………………………………………………………….…………. 
(โปรดอธิบายว่ามีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกันอย่างไร) 

แผน.................. ของ .....(ชื่อหน่วยงาน)..... 
………………………………………………………….…………. 
………………………………………………………….…………. 
(โปรดอธิบายว่ามีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกันอย่างไร) 

แผน.................. ของ .....(ชื่อหน่วยงาน)..... 
………………………………………………………….…………. 
………………………………………………………….…………. 
(โปรดอธิบายว่ามีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกันอย่างไร) 

  

สาระส าคัญ
แผนพัฒนาจังหวัด 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ให้ระบุทั้งตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

  
ประเด็นการพัฒนา

จังหวัด 
1. …………………………………………………………………. 2. …………………………………………………………………. 3. …………………………………………………………………. 4. …………………………………………………………………. 5. …………………………………………………………………. 

      

แผนงาน 

1. …………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………. 
4. …………………………………………………………………. 

1. …………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………. 
4. …………………………………………………………………. 

1. …………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………. 
4. …………………………………………………………………. 

1. …………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………. 
4. …………………………………………………………………. 

1. …………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………. 
4. …………………………………………………………………. 

      

โครงการส าคัญ 

1. …………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………. 
4. …………………………………………………………………. 

1. …………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………. 
4. …………………………………………………………………. 

1. …………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………. 
4. …………………………………………………………………. 

1. …………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………. 
4. …………………………………………………………………. 

1. …………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………. 
4. …………………………………………………………………. 



๒๐ 

 

3. สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ....   

3.1 การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจ าเป็นของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ....  
............................................................................................................................. ........................................
........................................................................................... ..........................................................................
......................................................................................... ............................................................................ 

3.2 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ....  

3.2.1 วัตถุประสงค์ 
............................................................................................................................. ............................
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................ 

3.2.2 เป้าหมายการพัฒนาและตัวชี้วัด (ยึดตามแผนพฒันาจังหวดั) 
1) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

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

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

............................................................................................................................. ................... 
2) ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

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

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

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

3.2.3 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด (ยึดตามแผนพัฒนาจังหวัด) 

1) ประเด็นการพัฒนา 

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

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

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

2) วัตถุประสงค์ 

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

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

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

3) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
............................................................................................................................. ...................
................................................................................................................ ................................
............................................................................................................................. ................... 
 



๒๑ 

 

4) แนวทางการพัฒนา 
............................................................................................................................. ...................
................................................................................................................ ................................
............................................................................................................................. ................... 

5) แผนงานและโครงการ 

(1) แผนงาน 
........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................................  

(2) โครงการส าคัญ (ยึดตามแผนพัฒนาจังหวัด โดยให้ใสร่ายชื่อโครงการส าคญั เฉพาะที่จะ
ด าเนินการในปีงบประมาณนั้นๆ) 
............................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................ ................
............................................................................................................................. ........... 

(3) โครงการอ่ืนทีส่นับสนุนการพัฒนาตามแนวทางในแผนพัฒนาจังหวัด 
............................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................ ................
............................................................................................................................. ........... 
 

 
  



๒๒ 

 

3.2.4 แผนที่สรุปต าแหน่งที่ตั้งหลักของกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. …. จังหวัด………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพแผนที่ 
ให้ใช้รูปแผนท่ีจังหวัดที่มีรายละเอยีดถึงเส้นแบ่งเขตอ าเภอ และแสดงเส้นทางคมนาคมขนส่งส าคญัของจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หมายเหตุ ให้แสดงที่ตั้งพ้ืนที่ด าเนินโครงการ/กิจกรรมในชุดโครงการ โดยให้ใส่  ลงในต าแหน่งที่เป็นที่ตั้งหลักของ
กิจกรรมของโครงการ พร้อมใส่หมายเลขก ากับโครงการ/กิจกรรม (X.X) ดังนี้ ตัวแรกเป็นหมายเลขของ 
ชุดโครงการ/โครงการตามล าดับความส าคัญ และตัวที่สองเป็นหมายเลขล าดับความส าคัญของกิจกรรม/
โครงการในชุดโครงการ ตามที่จังหวัดได้ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี เช่น 1.1 หมายความว่า เป็นกิจกรรม/โครงการที่อยู่ภายใต้ชุดโครงการที่ 1 และเป็นโครงการที่มี
ความส าคัญเป็นล าดับที่ 1 ตามแบบฟอร์มการพิจารณากลั่นกรองแผนฯ (เพ่ือความเหมาะสมในการจัดวาง
รูปภาพแผนที่ จังหวัดสามารถจัดท าแบบฟอร์มหน้านี้ในกระดาษขนาด A4 / A3 และเป็นแนวตั้งหรือ
แนวนอนก็ได้)  



๒๓ 

 

3.2.5 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. …….. จังหวัด………………….. 

เป้าหมายการพัฒนา : …………….......................….(๑)...................................................... 
สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... ของจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนา แหล่งงบประมาณ รวมท้ังสิ้น 
จังหวัด กระทรวง กรม อปท. เอกชน 

โครงการ
(จ านวน) 

งบประมาณ
(บาท) 

โครงการ
(จ านวน) 

งบประมาณ
(บาท) 

โครงการ
(จ านวน) 

งบประมาณ
(บาท) 

โครงการ
(จ านวน) 

งบประมาณ
(บาท) 

โครงการ
(จ านวน) 

งบประมาณ
(บาท) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๑           
ประเด็นการพัฒนาท่ี ๒           
ประเด็นการพัฒนาท่ี ๓           
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ 

          

รวมท้ังสิ้น           

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... ของจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนา (2) /  
โครงการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์
ชาติ/แผน

แม่บทฯ (7) 

ล าดับ
ความส าคัญ 

(8) 

แผนงาน 
(9) 

กิจกรรมย่อย 
(10) 

ตัวชี้วัด
โครงการ 

(๑1) 

หน่วย
ด าเนินงาน 

(12) 

งบประมาณ 
(บาท) 
(13) 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑         

1. โครงการของจังหวัด (3)        

๑.๑  โครงการที่ 1 ................................. X.Y    ตชว. ๑   
๑.๑.๑กิจกรรมหลักที ่1.1 ..............    กิจกรรมย่อยที่ 1)  

กิจกรรมย่อยที่ 2)  
   

๑.๑.๒กิจกรรมหลักที ่1.2 ....................    กิจกรรมย่อยที่ 1)  
กิจกรรมย่อยที่ 2) 

   

๑.๒ โครงการที่ 2 .................................. X.Y    ตชว. ๑   
๑.๒.๑กิจกรรมหลักที ่2.๑ ....................    กิจกรรมย่อยที่ 1)  

กิจกรรมย่อยที่ 2) 
   

๑.๒.๒กิจกรรมหลักที ่2.2 ....................    กิจกรรมย่อยที่ 1)  
กิจกรรมย่อยที่ 2) 

   

๒. โครงการของกระทรวง กรม (4)        

๒.๑ โครงการของกระทรวง.................... X.Y       

๒.๑.๑ โครงการของกรม.................. X.Y       

๒.๑.๒ โครงการของกรม.................. X.Y       

๓. โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5)        

๓.๑ โครงการที่ 1 .................................. X.Y       

๔. โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน (6) (ถ้ามี)        

๔.๑ โครงการที่ 1 ................................... X.Y       

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒        

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓        

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ        

รวมทั้งสิ้น        

 

แบบ จ.๒ 

ขอให้จังหวัดจัดท ำแบบฟอร์มตำรำงในไฟล์ Excel 
(๑ กิจกรรมหลกั ต่อ ๑ เซลล์) 

 



๒๔ 

 
ค าอธิบายแบบ จ.๒ 

 
(๑) เป้าหมายการพัฒนา หมายถึง สถานภาพที่จังหวัดต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน ตามที่ก าหนดไว้ใน

แผนพัฒนาจังหวัด 
(๒) ประเด็นการพัฒนา หมายถึง ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดตามที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด 
(๓) โครงการของจังหวัด หมายถึง โครงการที่ด าเนินการโดยจังหวัด และยื่นเป็นค าของบประมาณของจังหวัด เพื่อด าเนินการตาม

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี (โดยให้เรียงล าดับความส าคัญของโครงการพร้อมทั้งจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานของแต่ละโครงการ) 
(๔) โครงการของกระทวง กรม หมายถึง โครงการที่ด าเนินการโดยส่วนราชการ ที่ใช้งบประมาณของส่วนราชการ และสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาจังหวัด 
(๕) โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง โครงการที่ด าเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งใช้งบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
(๖) โครงการความร่วมมือเอกชน/ชุมชน (ถ้ามี) หมายถึง โครงการของภาคเอกชน ซึ่งใช้งบประมาณของภาคเอกชน และสอดคล้อง

กับแผนพัฒนาจังหวัด 
(๗) ยุทธศาสตร์ชาติ (X) และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) หมายถึง ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (6 ยุทธศาสตร์) 

และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (23 แผนแม่บท) ให้ระบุเป็นหมายเลข X.Y โดย X คือ หมายเลขของยุทธศาสตร์ชาติ และ 
Y คือหมายเลขของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ แต่ละโครงการให้เลือกยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ที่สอดคล้อง
มากที่สุดเพียงข้อเดียว (รายละเอียดหมายเลข X/Y ตามหน้า 37 – 51) 

(๘) ล าดับความส าคัญให้ระบุล าดับความส าคัญของของโครงการของจังหวัด (ไม่ต้องแยกตามประเด็นการพัฒนา) 
(๙) แผนงาน หมายถึงแผนงานหรือชุดโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (สอดคล้องกับแผนงานในแบบ จ.1 ตามแผนพัฒนาจังหวัด) 
(๑๐) กิจกรรมย่อย หมายถึง กิจกรรมภายใต้กิจกรรมหลักของโครงการ 
(๑๑) ตัวชี้วัดโครงการ หมายถึง ข้อมูลเชิงปริมาณ/คุณภาพ ที่สามารถวัดและประเมินผลตามเป้าหมายของโครงการที่ก าหนด (ตัวช้ีวัด

โครงการต้องสอดคล้องกับตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ รวมทั้งสามารถวัดความส าเร็จตามผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) ที่ระบุไว้ในแบบ จ.๑-๑ ในแบบสรุป Project Brief) 

(๑๒) หน่วยด าเนินงาน หมายถึง หน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินโครงการ หากมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินโครงการ  
ให้ระบุเฉพาะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

(๑๓) งบประมาณ หมายถึง งบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นท่ีใช้ในการด าเนนิการของโครงการ 

 

 

 



๒๕ 

 

3.2.6 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

 

ที ่ กิจกรรม 
ประมาณการ 

งบประมาณ (บาท) 
๑. การจัดประชุมหารือเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับภาคส่วนต่างๆ 

ตามมาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 

๒. การจัดประชุม ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก.  
๓. การศึกษาเพ่ือพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามประเด็นการพัฒนาของจังหวัด

และกลุ่มจังหวัด 
 

๔. การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัด ซึ่งเป็นการด าเนินการตามมาตรา 
๑๘ วรรคสี่ ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

๕. การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  
๖. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่างๆ เพื่อเข้า

มามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินการตามแผน 

 

๗. การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
8. การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินตามค าพิพากษาของศาล หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  

ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินคดี (ถ้ามี) 
 

9. การจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ถ้ามี)  
10. ค่าใช้จ่ายในการบ ารุง ดูแล รักษา หรือค่าสาธารณูปโภคฯ ของสินทรัพย์ที่อยู่

ระหว่างการโอนสินทรัพย์ให้ส่วนราชการ เฉพาะสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนิน
โครงการที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.บ.ภ. โดยให้เจียดจ่ายจากเงินเหลือจ่ายใน
การด าเนินโครงการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นล าดับแรก และจากงบบริหารจัดการ
เป็นล าดับต่อมา (ถ้ามี) 

 

 รวมทั้งสิ้น  

 
 

 

 

 

 



๒๖ 

 

 
3.2.7 แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานของโครงการ และแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย 

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) เฉพาะโครงการที่เป็นค าของบประมาณของจังหวัด



๒๗ 

 
แบบฟอร์มข้อมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 

ล าดับความส าคัญ......... 
ชื่อโครงการ  :……............…………......…………........…..  
กิจกรรมหลัก...........................................................     วงเงิน ........................ บาท 
ยุทธศาสตร์ชาติ................................................................................................................. 
แผนแม่บทฯ................................................................................................................ 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด...................................................................... 
แผนงาน.........................................................................................................................  
หน่วยด าเนินการ : ……....….…….................................................................................…….. 
ผู้รับผิดชอบ : …...….........…….......... ต าแหน่ง : ……..……….. สถานที่ติดต่อ ........................... หมายเลขโทรศัพท์ ............  

(๑)  หลักการและเหตุผล 
(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา

จังหวัด)           
 ................................................................................................................................................................................................ 

(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 
สภาพปัญหา / ความต้องการ : ………………………………………………………………………................................................……………… 
..................................................................................................................................................................................................
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วน) : ………………………………………………………………………..................................... 
.................................................................................................................................................................................................. 

(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  :.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................. 
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
(๒.๓) ประเภทของโครงการ 

 พัฒนา    ด าเนินการปกติ  
(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ.....................ปี   เริ่มต้นปี.............................        สิ้นสุดปี...........................  
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ด าเนินการ เช่น อ าเภอ ต าบล  หมู่บ้าน เป็นต้น)   …………………………   

............................................................................................................................................................................................  
 (๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : …………………………………………………………………………………………………………… 
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : …………………………………………………………………………………………………… 

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด …………………………………………………………………………………………………........................................…………………………… 
(๔.๒) ผลผลิต…………....................................……………………………………………………………………………………………………………………. 
(๔.๓) ผลลัพธ์ …………....................................……………………………………………………………………………………………………………………..... 
(๔.๔) ผลกระทบ : 

เชิงบวก : …………………………………………………………………………………………………………………… 
เชิงลบ : ...………………………………………………………………………………………………………………… 

  



๒๘ 

 
(๕) แนวทางการด าเนินงาน 

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท าภายใตโ้ครงการที่จังหวัดเสนอขอ และท าเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินงานของแต่ละ
กิจกรรมส าคัญด้วย)             

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค. - ธ.ค. .. ม.ค. - มี.ค. .. เม.ย. - มิ.ย. .. ก.ค. - ก.ย. .. 

1 
    

                  

2 
    

                  

3 
    

                  

4 
    

                  

5                           
 
(๖) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง    จ้างเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน....................บาท 

 (ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย) 
(8) รายงานความส าเร็จของการด าเนินงานที่ผ่านมา 

(ให้กรอกเฉพาะโครงการที่มีการใช้ระยะเวลาในการด าเนินการมากกว่าหนึ่งปี และโครงการที่มีการด าเนินการเป็นประจ าทุกปี เช่น โครงการ
กระตุ้นการท่องเที่ยวประจ าปี โครงการที่ด าเนินกิจกรรมเดิมแต่เปลี่ยนหรือขยายพื้นที่ด าเนินการหรือกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น โดยให้แสดง
รายละเอียดผลการด าเนินงานและความส าเร็จในการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา รวมทั้งต้องแสดงความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์และ
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด) 

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ความพร้อมของโครงการ 
(10.๑) พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 

 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และ
สามารถด าเนินการได้ทันที 

 อยูใ่นระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นท่ี 
หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ 
(10.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 

 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................................................ 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ........................................................................... 
 ไม่มี 

(10.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
1) บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
2) เครื่องมือด าเนินการ    มี พร้อมด าเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 

 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม  



๒๙ 

 
3) เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณ์สูง 

 มีประสบการณ์ปานกลาง 

 ไม่มีประสบการณ์ 
(10.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

(10.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ (ให้ระบุหน่วยงานให้ชัดเจน) : 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 

(๑2) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 

 
 



๓๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
 



๓๑ 

 

3.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีไปด าเนินการ (อธิบายถึงกระบวนการ/
แนวทางขบัเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ไปสู่การปฏิบัตไิด้อย่างประสบผลส าเร็จ) 
................................................................................... ..................................................................................
............................................................................................................................. ........................................
...................................................................................................................................... ...............................



๓๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม 
สรุปแผนงานโครงการท่ีจงัหวัดขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม 

(แบบ จ.3) 

จังหวัด ............................................. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



๓๓ 

 

บัญชีรายการเอกสาร 
  
 

๑. แบบสรุปแผนงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. …. ที่จังหวัดขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม 
เพ่ือด าเนินการให้สอดคล้องตามความต้องการของแผนพัฒนาจังหวัด (แบบ จ.๓)  
(ขอความอนุเคราะห์ท าในไฟล์ Excel) 

๒. แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (๑ ชุด : ๑ โครงการ) 
 

 
 

 
 

 



๓๔ 

 

แบบ จ. ๓ 
 

สรุปแผนงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. …. 
ที่จังหวัดขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม 

เพ่ือด าเนินการให้สอดคล้องตามความต้องการของแผนพัฒนาจังหวัด 
จังหวัด ............................................ 

กระทรวง กรม จ านวนโครงการ (โครงการ) งบประมาณ (บาท) 
1) กระทรวง ก.   

๑.๑ กรม ก๑   
๑.๒ กรม ก๒   

2) กระทรวง ข.   
๒.๑ กรม ข๑   
๒.๒ กรม ข๒   

รวมทั้งสิ้น   
 

ตารางสรุปรายโครงการ 
(ให้กรอกตามล าดับความส าคัญของโครงการ ไม่เกิน 10 โครงการ) 

โครงการ กระทรวงและกรม 
(ท่ีขอรับการสนับสนุน) 

ความสอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนา

จังหวัด 

กิจกรรมส าคัญของ
โครงการ 

หน่วยด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

๑. โครงการ.........      
๒. โครงการ.........      
3. โครงการ.........      
4. โครงการ.........      
5. โครงการ.........      
6. โครงการ.........      
7. โครงการ.........      
8. โครงการ.........      
9. โครงการ.........      
10. โครงการ.........      

รวมทั้งสิ้น  
 

 



๓๕ 

 

โครงการแบบย่อ (๑ ชุด : ๑ โครงการ) 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ ระบุชื่อโครงการท่ีจังหวัดขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม 
2. ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ระบุว่าโครงการอยู่ภายใต้ประเด็นการพัฒนาใดของจังหวัด 
3. ชื่อแผนงาน ระบุว่าโครงการอยู่ภายใต้แผนงานใด 
4. แนวทางการพัฒนา ระบุว่าโครงการอยู่ภายใต้แนวทางการพัฒนาใดของจังหวัด 
5. หลักการและเหตุผล ระบุถึงที่มาท่ีไป หลักการและเหตุผลของโครงการ 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ ระบุวัตถุประสงค์ส าคัญของโครงการ ท่ีจะส่งผลต่อความส าเร็จตามประเด็นการ

พัฒนา 
7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  ระบุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากการด าเนินโครงการ โดยต้องสามารถวัดความส าเร็จ

ของการด าเนินโครงการได้ 
8. พ้ืนที่เป้าหมาย  ระบุพ้ืนท่ีเป้าหมายของโครงการ 
9. กิจกรรมหลัก ระบุแนวทางและวิธีการด าเนินงานท่ีเป็นกิจกรรมหลักท่ีส่งผลให้โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค์ 
10. หน่วยงานด าเนินการ ระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของโครงการ และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินโครงการ 
11. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ระบุระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
12. งบประมาณ ระบุงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ และแหล่งที่มาของงบประมาณ 
13. ผลผลิต (Output) ระบุผลผลิตของโครงการ 
๑4. ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ 
(Outcome) 

ระบุผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการ ในลักษณะของผลลัพธ์ 
(Outcome) และเป็นผลลัพธ์ท่ีสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 



๓๖ 

 

รายช่ือหน่วยงานและรายการเอกสารที่จะต้องจัดส่ง 
 

รายการที่จัดส่งเอกสาร หน่วยงาน 
1. แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70) จ านวนหน่วยงานละ 

2 ชุด (ยกเว้น ส านักงาน ก.พ.ร. จดัส่ง 1 ชุด) พร้อมแผ่นบันทึก
ข้อมูลจ านวน ๑ ชุด 

2. แผนปฏิบตัริาชการประจ าปีของจังหวัด จ านวนหน่วยงานละ 2 ชุด 
(ยกเว้น ส านักงาน ก.พ.ร. จัดส่ง 1 ชุด) พร้อมแผน่บันทึกข้อมลู
จ านวน ๑ ชุด 

3. แบบสรุปโครงการที่จังหวดัขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง 
กรม ตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีของจังหวัด (แบบ จ.๓) 
จ านวนหน่วยงานละ 2 ชุด (ยกเว้น ส านักงาน ก.พ.ร. จัดส่ง  
1 ชุด) พร้อมแผ่นบันทึกข้อมลูจ านวน ๑ ชุด 

1. ส านักงานเลขานุการ ก.บ.ภ. 
กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาภาค 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100 
โทรศัพท์ 0–2280–4085 ต่อ 6207 / ๖๒๐๙ / 6211 / 6213 

2. ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมภาค (ที่ดูแลจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 

๒.๑ ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ 
ศูนย์ราชการจังหวดัเชียงใหม่ ถนนโชตนา ต าบลช้างเผือก 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ 
โทรศัพท ์ ๐๕๓–๑๑๒–๖๘๙–๙๒ 

๒.๒ ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๑๑๕/๑๕๗ หมู่ ๑๔ ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น๔๐๐๐๐ 
โทรศัพท ์ ๐๔๓–๒๓๖–๗๘๔ 

๒.๓ ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง 
(ภาคกลางและภาคตะวันออก) 
๘๘/๓๘ หมู่ ๔ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมืองนนทบุรี  
จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 
โทรศัพท์  ๐–๒๕๒๖–2466 

๒.๔ ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต ้
(ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน) 
๑๗๐/๘ ถนนกาญจนวนิช ต าบลเขารูปช้าง 
อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ 
โทรศัพท ์ ๐๗๔–๓๑๒–๗๐๒ 

3. ส านักงาน ก.พ.ร. 
๕๙/๑ ถนนพิษณโุลก แขวงดสุิต เขตดุสติ กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐    
โทรศัพท ์ ๐–๒๓๕๖–๙๙๙๙ ต่อ ๘๙๒๑ / ๘๙๐๓ / ๙๙๒๖ 

4. ส านักงบประมาณ 
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท ์ ๐–๒๒๖๕–๒๐๐๐ 

5. กระทรวงมหาดไทย 
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 
โทรศัพท ์ 0–2221–9200 

 
  


