ด่วนที่สดุ

-สำเนำคู่ฉบับ-

ที่ ปจ 0017.2/ว 3180

ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
ถนนสุวินทวงศ์ ปจ 25230
16 ตุลาคม 2562

เรื่อง

แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของจังหวัดปราจีนบุรี

เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนาคาสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 2800/2562 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562
2. สาเนาหนังสือจังหวัดปราจีนบุรี ด่วนที่สุด ที่ ปจ 0017.2 /ว 3181 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562
3. สรุปข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับทบทวนปี 2563)
4. ปฏิ ทิ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาจั งหวัดปราจี น บุ รี พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบั บ ทบทวน)
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
5. เอกสารความรู้พื้นฐานสาหรับจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
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 จัดทาร่างแผนพัฒนาจังหวัดในแต่ละประเด็นการพัฒนา
ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งวิเคราะห์ กลั่นกรอง และบูรณาการแผนงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ในการนี้ เพื่ อ ให้ ก ารจั ด ท าแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบั บ ทบทวน)
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของจังหวัดปราจีนบุรี เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ จึงขอความร่วมมือคณะทางานดาเนินการตามอานาจหน้าที่ โดยวิเคราะห์
ศักยภาพจังหวัด (จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและข้อจากัด) ตามประเด็นการพัฒนาที่ได้มอบหมาย รวมทั้ง ทบทวน
จั ด ท าร่ า งแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ในแต่ ล ะประเด็ น การพั ฒ นา ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย วั ต ถุ ป ระสงค์ ตั ว ชี้ วั ด
ค่ า เป้ า หมาย แนวทางการพั ฒ นา แผนงานโครงการอย่ า งย่ อ (Project Idea) และกลั่ น กรอง บู รณาการ
แผนงาน/โครงการ ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งข้อมูลผลกำรทบทวนแผนพัฒนำจังหวัดฯ แผนงำนโครงกำรอย่ำงย่อ
(Project Idea) และแผนงำน/โครงกำร ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.2564 ตำมประเด็น กำรพั ฒ นำที่ ได้ รั บ
มอบหมำย ซึ่งผ่ ำนกำรพิ จ ำรณำ/กลั่ น กรองจำกคณะท ำงำนฯ เรี ยบร้ อยแล้ ว มำยังสำนั กงำนจั งหวั ด
ปรำจีนบุรี กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำจังหวัด ภำยในวันที่ 31 ตุลำคม 2562 ในรูปแบบ
เอกสำร และทำงไปรษณี ย์อิเล็ กทรอนิกส์ prachinproject@gmail.com พร้อมทั้งให้ฝ่ำยเลขำนุกำรของ
คณะทำงำนในแต่ละด้ำน เตรียมควำมพร้อมในกำรนำเสนอผลกำรทบทวนและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในกำรประชุม
เพื่อพิจำรณำผลกำรทบทวนแผนพัฒนำจังหวัด ในช่วงเดือนพฤศจิกำยน 2562 โดยจังหวัดปราจีนบุรีจะได้
แจ้งวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมฯ ให้ทราบอีกครั้ง
/อนึ่ง ...

-2อนึ่ง จังหวัดปราจีนบุรี ได้มีหนังสือแจ้งส่วนราชการ/หน่วยงาน และอาเภอเพื่อให้ดาเนินการ
จัดทาแผนปฏิบั ติราชการประจาปีของจังหวัดปราจีนบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยขอให้ จัดส่ง
สานักงานจังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2562
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) พร้อมทั้งให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน และอาเภอสาเนาส่งฝ่ายเลขานุการของคณะทางานฯ
ในแต่ละประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้องอีกทางหนึ่งด้วย เพื่อประกอบการพิจารณากลั่นกรองของคณะทางาน
ทั้ ง นี้ สามารถ download สิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ ว ยและเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ ง ได้ ที่ http://www.prachinburi.go.th
หัวข้อ “กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี”
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดาเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

สานักงานจังหวัด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทร. 0 3745 4434
โทรสาร 0 3745 4004
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