ที่ นร (ก.น.จ.) ๑๒๐๓/ว ๒๐

คณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
สานักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด/แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เรียน จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
อ้างถึง หนังสือคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด
ที่ นร (ก.น.จ.) ๑๒๐๓/ว ๑๐ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด/แผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. ปฏิทินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๓. แบบฟอร์มและการส่งแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งมติ ก.น.จ. ในการประชุมเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เกี่ยวกับ
แนวทางและหลักเกณฑ์การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
หลักเกณฑ์และแนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ และปฏิทินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ก.น.จ. ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ ได้มีมติเห็นชอบแนวทางและหลักเกณฑ์
การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีการปรับปรุงและ
เพิ่มเติมจากแนวทางและหลักเกณฑ์เดิมในบางประเด็นเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลยิ่งขึ้น
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ทั้งนี้ ในส่วนของลักษณะโครงการที่ไม่ควรเสนอขอเป็นคาขอ
งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด รวมทั้งหลักเกณฑ์และแนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณ
จังหวัด...

๒

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ อ.ก.น.จ. เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการจะได้พิจารณาในรายละเอียดและนาเสนอแนวทางในการประชุม ก.น.จ.
อีกครั้งหนึ่ง
อนึ่ ง เพื่ อให้ การด าเนิ นการของจั งหวั ดและกลุ่ มจั งหวั ดเป็ นไปตามมติ ก.น.จ. ข้ างต้ น
สานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ. จึงได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ดังนี้
๑. จัดทาปฏิทินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีสาระสาคัญดังนี้
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

- ประชุมชี้แจงจั งหวัด/กลุ่มจังหวัดผ่านระบบวิดิทัศน์
ทางไกลของกระทรวงมหาดไทยเกี่ ย วกั บ แนวทาง
การบูรณาการโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(ซึ่งจะมุ่งเน้นใน ๔ เรื่อง คือ น้า ถนน การเกษตร และ
การท่องเที่ยว) ระหว่างกระทรวง กรมกับจังหวัด /กลุ่ม
จังหวัด (โดยมี รัฐ มนตรี ประจาส านั ก นายกรัฐ มนตรี
(นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์) เป็นประธาน)

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

- ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. จั ด ส่ ง แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ผ่านการทบทวนแล้ว พร้อมทั้ง
รายละเอี ย ดโครงการตามแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด
แผนพัฒนากลุ่ มจังหวัดที่จะขอรับการสนับสนุนจาก
ส่วนราชการ (เฉพาะใน ๔ เรื่อง คือ น้า ถนน การเกษตร
และการท่องเที่ยว) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ ก.น.จ.
(ทั้งนี้ขอให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดส่งให้กับส่วนราชการ
โดยตรงด้วย)

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔

- ประชุม ก.น.จ. นัดพิเศษผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล
โดยเชิ ญ กระทรวง กรมที่ เกี่ ย วข้ อ งในเรื่ อ งน้ า ถนน
การเกษตร และการท่องเที่ยวมาร่วมประชุมด้วย

๑๖ มกราคม ๒๕๕๕

- จั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ส่ ง แผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจาปีให้ ก.น.จ.

(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)
๒. แจ้ง...

๓

๒. แจ้ งแบบฟอร์มและการจัดส่ง แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ผ่านการ
ทบทวนแล้ ว รวมทั้งรายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาจั งหวั ด แผนพัฒนากลุ่ มจั งหวั ดที่ จะขอรับการ
สนับสนุนจากส่วนราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (เฉพาะในเรื่องน้า ถนน การเกษตร และการท่องเที่ยว)
ตลอดจนแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้
๒.๑ การจัดส่งแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ผ่านการทบทวนแล้ว ให้ใช้
แบบฟอร์มตามแบบ จ.๑ (สาหรับจังหวัด) และแบบฟอร์มตามแบบ กจ.๑ (สาหรับกลุ่มจังหวัด) โดยให้จัดทา
สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแนบมาพร้อมแบบฟอร์ม จ.๑/ กจ.๑ ด้วย รวมทั้งจัดทา
รายการตรวจสอบการดาเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และจัดส่งเอกสารดังกล่าวพร้อมรายงานการประชุม ก.บ.จ./ก.บ.ก. ภายในวันที่
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
๒.๒ การจัดทารายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่
จะขอรับการสนับสนุนจากส่วนราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (เฉพาะในเรื่องน้า ถนน การเกษตร
และการท่องเที่ยว) ให้ใช้แบบฟอร์มแบบ ๑ และ ๒ และจัดส่งภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ทั้งนี้ ให้
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดส่งให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยตรงจานวนแห่งละ ๑ ชุด พร้อมทั้งแผ่นบันทึก
ข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ผ่านการทบทวนแล้ว จานวน ๑ แผ่น ด้วย
๒.๓ การจัดทารายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด /กลุ่มจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อเสนอ ก.น.จ. และคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ ให้ ใช้แบบฟอร์ม
ตามแบบ จ.๒ (สาหรับจังหวัด) และแบบฟอร์มตามแบบ กจ.๒ (สาหรับกลุ่มจังหวัด) และจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวพร้อมรายงานการประชุม ก.บ.จ. / ก.บ.ก. ภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕
๒.๔ ในการจั ดส่ งเอกสารตามข้ อ ๒.๑ และข้ อ ๒.๓ ขอให้ จั ดส่ งไปที่ ส านั ก พั ฒ นา
เศรษฐกิจและสั งคมภาคที่รับผิดชอบจั งหวัดและกลุ่ มจังหวัด จานวน ๕ ชุด พร้อมทั้งแผ่ นบันทึกข้อมูล
จานวน ๑ ชุด และส่งที่ฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ. (สานักงาน ก.พ.ร.) จานวน ๑๐ ชุด พร้อมทั้งแผ่นบันทึกข้อมูล
จานวน ๔ ชุด สาหรับเอกสารตามข้อ ๒.๒ ขอให้จัดส่งเฉพาะที่ฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ. (สานักงาน ก.พ.ร.)
จานวน ๕ ชุด พร้อมทั้งแผ่นบันทึกข้อมูล จานวน ๔ ชุด (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทราบด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ

(นายทศพร ศิริสัมพันธ์)
เลขาธิการ ก.พ.ร.
กรรมการและเลขานุการ ก.น.จ.
สานักงานเลขานุการ ก.น.จ.
โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๘๙๔๓, ๙๙๒๖
โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๘๑๒๑

