ที่ นร (ก.น.จ.) ๑๒๐๓/ว ๒๑

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

เรื่อง ผลการพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
กลุ่มจังหวัด และคาของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
และประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ ๒)
เรียน จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
อ้างถึง หนังสือคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.) ๑๒๐๓/ว ๑๙ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สาเนาหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๑๙๓๖
ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔
๒. ผลการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของกลุ่มจังหวัด และคาของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ จานวน ๑ ชุด
๓. สาเนาประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณ
กลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
ตามหนั ง สื อ ที่ อ้ า งถึ ง ได้ แ จ้ ง ผลการพิ จารณาแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี ของจั งหวั ด
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และรายละเอียดคาของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ของท่าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามมติของ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณในเบื้องต้น
มาเพื่อจังหวัด/กลุ่มจังหวัดจะได้เตรียมดาเนินการต่อไปได้ทันกับปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยคาดว่า ก.น.จ. จะพิจารณาเห็นชอบและนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ในวันที่ ๒๗
กันยายน ๒๕๕๔ ซึ่งผลการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบโดยด่วน ความละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้...

๒

บัดนี้ คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ลงมติเห็นชอบมติ ก.น.จ.
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ และครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตามที่
เลขาธิการ ก.พ.ร. กรรมการและเลขานุการ ก.น.จ. เสนอ ดังนี้
๑. เห็ นชอบแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี ของจั งหวั ด ๗๖ จั งหวั ด แผนปฏิ บั ติ ราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัด และคาของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ๗๖ จังหวัด/
๑๘ กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้
๑) โครงการที่เห็นควรสนับสนุนของจังหวัด ๗๖ จังหวัด จานวน ๒,๙๗๑ โครงการ
วงเงิน ๒๐,๓๐๐,๕๔๑,๐๖๙ บาท
๒) โครงการที่เห็นควรสนับสนุนของกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัด จานวน ๓๖๔ โครงการ
วงเงิน ๗,๓๙๙,๓๗๗,๙๓๗ บาท
ทั้งนี้ โครงการที่เห็นควรสนับสนุนข้างต้นเป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด แต่จากข้อจากัดทางด้านงบประมาณอาจไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณทุกโครงการ ดังนั้น กรณี
ที่มีการพิจารณาต้นทุนต่อหน่วยของโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วยังมีงบประมาณเหลืออยู่ เห็นควร
เห็นชอบให้นาโครงการที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาพิจารณาสนับสนุนเพิ่มเติมตามลาดับความสาคัญ
หรือสารองไว้ในกรณีที่มีการแปรญัตติงบประมาณเพิ่มเติม
อนึ่ง สาหรับโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่มีคาว่า “ปกป้องสถาบัน ” ที่ประชุม ก.น.จ. มีมติเห็นชอบให้ใช้คาว่า “สร้างเสริมความ
จงรักภักดี” แทน เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
๒. เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ มจังหวัดแบบ
บูรณาการ เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่ม
จังหวัด (ฉบับที่ ๒)
(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ. ขอส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นดังนี้
๑. ผลการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด/แผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
กลุ่มจังหวัด และรายละเอียดคาของบประมาณของจังหวัด/คาของบประมาณของกลุ่มจังหวัดของท่าน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ทั้งนี้ ก.น.จ.
ได้จั ดส่ งแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี ของจังหวัด แผนปฏิ บัติ ราชการประจ าปีของกลุ่ มจังหวัด และค าขอ
งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความ
เห็นชอบให้สานักงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งการส่งแผนดังกล่าวให้ถือว่าจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดได้ยื่นคาขอต่อสานักงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณแล้ว เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ
งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามนัยของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๘ และ ๓๒ ด้วยแล้ว
๒. ประกาศ...

๓

๒. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง
การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ ๒)
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
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

