ด่วนที่สุด

-สำเนำคู่ฉบับ-

ที่ ปจ 0017.2/ว 3181

ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
ถนนสุวินทวงศ์ ปจ 25230
16 ตุลาคม 2562

เรื่อง

การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดปราจีนบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอาเภอทุกอาเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
และนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนาคาสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 2800/2562 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562
2. บัญชีแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับทบทวน ปี 2563)
3. สรุปข้อมูลแผนพัฒ นาจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับทบทวนปี 2563)
4. แบบฟอร์มการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พ.ศ.2561 – 2565 (แบบ จ.1)
5. แบบฟอร์ ม การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข องจั งหวั ด /กลุ่ ม จั งหวั ด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ 1, แบบ จ.2)
6. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
7. แบบสรุปโครงการของกระทรวง กรม ตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (แบบ จ.3)
ด้วยจังหวัดปราจีนบุรี มีภารกิจในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบู รณาการ พ.ศ.2551 ซึ่งประกอบด้วย แผนพัฒ นาจังหวัด และแผนการปฏิบัติราชการประจาปีของ
จังหวัด จึงได้แต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำแผนพัฒนำจังหวัด พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) และแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ของจังหวัดปรำจีนบุรี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยมี
อานาจหน้าที่ที่สาคัญ ได้แก่ การวิเคราะห์ ทบทวน จัดทาร่างแผนพัฒนาจังหวัดในแต่ละประเด็นการพั ฒนา
ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งวิเคราะห์ กลั่นกรอง และบูรณาการแผนงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ในการนี้ เพื่อให้การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ของจังหวัดปราจีนบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ จังหวัดปราจีนบุรีจึงให้ท่านดาเนินการ ดังนี้
1. ตรวจสอบแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561 – 2565 รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
1.1 ในกรณี ส่ วนราชการ/หน่ว ยงาน และอาเภอ ยืน ยัน ความต้องการดาเนิน การตาม
แผนงาน/โครงการ ให้จัดทารายละเอียดโครงการพร้อมจาแนกงบประมาณ ตามแบบฟอร์ม จ.1 และ จ.2
1.2 ในกรณี ส่ ว นราชการ/หน่ ว ยงาน และอ าเภอ มี ป ระสงค์ จ ะขอรั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณเพิ่ ม เติ ม ให้ จั ด ท ารายละเอี ย ดแผนงาน/โครงการ ให้ ตามประเด็ น การพั ฒ นาของจั ง หวั ด
ตามแบบฟอร์มที่กาหนด
2. ให้ จั ด ท าแผนงาน/โครงการที่ ส ามารถแก้ ไขปั ญ หา และตอบสนองความต้ อ งการของ
ประชาชนในระดับพื้นที่ ที่มาจากแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชนระดับตาบล แผนพัฒนาอาเภอ
โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการบริหารงานอาเภอ (กบอ.) และให้พิจารณาให้ความสาคัญ
การจัดทาแผนงาน/โครงการขยายผลโครงการตามพระราชดาริฯ ในพื้นที่ด้วย โดยให้จัดทาเป็นแผนพัฒ นา
/จังหวัด ...

-2จังหวัด (พ.ศ. 2561 – 2565) ให้สอดคล้องกับประเด็น การพัฒนาจังหวัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ตามแบบ จ.1
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีฯ ตามแบบ จ.2 พร้อมทั้งข้อมูลพื้นฐานของโครงการ
และแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (1 ชุด : 1 โครงการ) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และจัดทาโครงการ
แบบย่อ (Project Idea) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
3. ให้ส่วนราชการจัดทาแผนงาน/โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง
และกรม ต้นสังกัด โดยจัดทาเป็นแผนพัฒนาจังหวัด แบบ จ.1 และแบบ จ.3 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 7) สาหรับ
โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณเชิงบูรณาการในพื้นที่ ให้จัดทาโครงการแบบย่อ (Project Idea) ด้วย
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
4. สาหรับแผนงาน/โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง ให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปราจีนบุรีและเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จัดทาเป็นแผนพัฒนาจังหวัดตามแบบ จ.1 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ให้อาเภอรวบรวมจัดส่งให้จังหวัดเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด
5. ให้คานึงถึงความพร้อมของพื้นที่ดาเนินการ ความจาเป็น ความเหมาะสม คุ้มค่า ตลอดจน
ตรวจสอบความพร้ อมในการดาเนิ น การตามแผนงาน/โครงการนั้น ๆ ต้องได้รับอนุญ าต หรือยินยอมให้ ใช้
ประโยชน์ ในพื้ น ที่ จ ากหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง ความพร้อ มของแบบรูป /รายการ อ านาจหน้ า ที่ ข องหน่ ว ย
ดาเนิ น การ รวมทั้งวิธีการบริห ารจัดการหรือการบารุงรักษาเมื่อโครงการแล้ วเสร็จ อย่างละเอียดรอบคอบ
ให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกมิติก่อน หากส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมิได้ดาเนินการเช่นว่านั้น เมื่อมีเหตุ
ต้ อ งน าเสนอคณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ พิ จ ารณาทบทวน แก้ ไข เปลี่ ย นแปลงรายการ งบประมาณ ระยะเวลา
ในภายหลังโดยไม่มีเหตุอันควร จะถือเป็นความบกพร่องของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ
อนึ่ง ให้จัดส่งแผนงำน/โครงกำร เพื่อบรรจุในแผนพัฒนำจังหวัดปรำจีนบุรี 5 ปี (พ.ศ. 2561 –
2565) และแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรประจ ำปี ข องจั ง หวั ด ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2564 ให้ จั ง หวั ด
ปรำจี น บุ รี ภ ำยในวั น ที่ 21 ตุ ล ำคม 2562 ในรู ป แบบเอกสำร และทำงไปรษณี ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
prachinproject@gmail.com พร้อมทั้งให้สาเนาส่งฝ่ายเลขานุการของคณะทางานจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด
พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ของจังหวัดปราจีนบุรี ตามประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้องอีกทางหนึ่งด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย
และแบบฟอร์มได้ที่ www.prachinburi.go.th หัวข้อ ““กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ปราจีนบุรี”
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดาเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

สานักงานจังหวัด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทร. 0 3745 4434
โทรสาร 0 3745 4004
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