ด่วนที่สุด

ที่ ลย ๐๐๑๗.๒ / ว 5697

ศาลากลางจังหวัดเลย
ถนนมลิวรรณ ลย ๔๒๐๐๐
29

ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของจังหวัดเลย

เรียน

หัวหนาสวนราชการ/หัวหนาหนวยงานทุกสวน

สิ่งที่สงมาดวย ๑. แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด
๒. แบบสรุปแผนงาน/โครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดฯ (งบจังหวัด)
๓. แบบฟอรมแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบปกติ)
ดวยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดบัญญัติใหจังหวัด
จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติและความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่นภายในจังหวัด รวมทั้ง บัญญัติใหจังหวัดหรือกลุมจังหวัดยื่นคําขอจัดตั้งงบประมาณไดโดยให
เป น ไปตามหลั กเกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อนไขที่กํา หนดในพระราชกฤษฎีก าวาด ว ยการบริห ารงานจังหวัดและ
กลุมจังหวัดแบบบูร ณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยกําหนดใหจังหวัดและกลุมจังหวัดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําของจังหวัดและกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สงใหคณะกรรมการบูรณาการ
นโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) พิจารณาใหความเห็นชอบ รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย ๑
จัง หวัด เลยพิจ ารณาแลว เห็น วา เพื่ อ ให ก ารจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ และคําของบประมาณรายจ ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของจังหวัดเลยเปนไปดว ยความ
เรียบรอย และเพื่อเปนการประสานแผนงาน/โครงการและงบประมาณของจังหวัดเลยใหเชื่อมโยงสอดคลองกับ
แนวทางการพัฒนาจังหวัดและความตองการของประชาชนในพื้นที่ พรอมทั้งสามารถนําแผนงาน/โครงการไปสูการ
ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จังหวัดจึงขอความรวมมือหนวยงานพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
๑. รวบรวมบัญชีแผนงาน/โครงการและงบประมาณตามกรอบแนวทางการพัฒนาจังหวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหน วยงาน ที่จะขอรับการสนับสนุน งบประมาณตามแผนพัฒ นาจังหวัด
(งบจังหวัด) โดยจัดเรียงลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการและงบประมาณ พรอมทั้ง จัดสงใหจังหวัด
ภายในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จํานวน ๑ ชุด โดยใชกระดาษ A๔ และจัดทําในโปรแกรม Microsoft
Office Excel ตัวอักษร TH SarabunPSK พรอมแผนซีดี ตามสิ่งที่สงมาดวย ๒ หากพนระยะเวลาที่กําหนด
จังหวัดจะถือวาหนวยงานไมประสงคที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ทั้งนี้ หากโครงการที่หนวยงานจะเสนอ
ขอรับการสนับสนุนจากงบจังหวัดดังกลาวมีลักษณะเปนงบลงทุน ขอใหดําเนินการเตรียมความพรอมในดานการ
จัดทําแบบรูปรายการกอสรางและแบบประมาณการราคากอสราง (แบบ ปร. ๔ และแบบ ปร. ๕ ) ไวดวย

/ ๒. จัดทํา...
D:\PS_63\! แบบแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบตั ิ ปี 63\แจ้งแบบ การจัดทําแผนปฏิบตั ิฯ ปี 2563\นส. แจ้งหน่วยงานจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการ ปี 63.doc

-๒๒. จั ดทํ าสรุ ปแผนงาน/โครงการและงบประมาณของส วนราชการ/หน วยงานที่ จะเสนอขอใช
งบประมาณของกระทรวง กรม หรือหน วยงานตนสังกัด และสอดคลองกั บแนวทางการพัฒนาจังหวัด (งบปกติ)
ตามสิ่งที่สงมาดวย ๓ สงใหจังหวัดภายในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จํานวน ๑ ชุด และจัดทําในโปรแกรม
Microsoft Office Excel ตัวอักษร TH SarabunPSK พรอมแผนซีดี เพื่อรวบรวมเปนแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของจังหวัดเลยในภาพรวมตอไป
๓. ใหคํานึงถึงความพรอมของพื้นที่ดําเนินการ ตองไดรับการอนุญาต หรือยินยอมใหใชประโยชนใน
พื้นที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของ ความพรอมของแบบรูป รายการ อํานาจหนาที่ของหนวยงานดําเนินการ รวมทั้ง
วิธีการบริหารจัดการหรือการบํารุงรักษาเมื่อโครงการแลวเสร็จ
๔. สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมฯ ไดที่ www.Loei.go.th หัวขอ : ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทร./โทรสาร ๐-๔๒๘๓-๓๒๐๙
D:\PS_63\! แบบแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบตั ิ ปี 63\แจ้งแบบ การจัดทําแผนปฏิบตั ิฯ ปี 2563\นส. แจ้งหน่วยงานจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการ ปี 63.doc

ด่วนที่สุด

ที่ ลย ๐๐๑๗.๒ / ว 5699

ศาลากลางจังหวัดเลย
ถนนมลิวรรณ ลย ๔๒๐๐๐
29 ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของจังหวัดเลย

เรียน

นายอําเภอทุกอําเภอ

สิ่งที่สงมาดวย ๑.
๒.
๓.
๔.

แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด
แบบสรุปแผนงาน/โครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดฯ (งบจังหวัด)
แบบฟอรมแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบปกติ)
แบบฟอรมแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบทองถิ่น)

ดวยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดบัญญัติใหจังหวัด
จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติและความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่นภายในจังหวัด รวมทั้ง บัญญัติใหจังหวัดหรือกลุมจังหวัดยื่นคําขอจัดตั้งงบประมาณได โดยให
เป น ไปตามหลั กเกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อนไขที่กํา หนดในพระราชกฤษฎีก าวาด ว ยการบริห ารงานจังหวัดและ
กลุมจังหวัดแบบบูร ณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยกําหนดใหจังหวัดและกลุมจังหวัดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําของจังหวัดและกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สงใหคณะกรรมการบูรณาการ
นโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) พิจารณาใหความเห็นชอบ รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย ๑
จัง หวัด เลยพิจ ารณาแลว เห็น วา เพื่ อ ให ก ารจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ และคําของบประมาณรายจ ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของจังหวัดเลยเปนไปดว ยความ
เรียบรอย และเพื่อเปนการประสานแผนงาน/โครงการและงบประมาณของจังหวัดเลยใหเชื่อมโยงสอดคลองกับ
แนวทางการพัฒนาจังหวัดและความตองการของประชาชนในพื้นที่ พรอมทั้งสามารถนําแผนงาน/โครงการไปสูการ
ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จังหวัดจึงใหอําเภอดําเนินการ ดังนี้
๑. รวบรวมบัญชีแผนงาน/โครงการและงบประมาณตามกรอบแนวทางการพัฒนาจังหวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของอําเภอตามศักยภาพการพัฒนาและการแกไขปญหาความเดือดรอน รวมทั้ง
ตอบสนองความตองการของประชาชนในระดับพื้นที่ที่มาจากแผนชุมชน แผนพัฒนาหมูบาน แผนชุมชนระดับ
ตําบล ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด (งบจังหวัด) โดยจัดเรียงลําดับความสําคัญของ
แผนงาน/โครงการและงบประมาณ พรอมทั้ง จัดสงใหจังหวัด ภายในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จํานวน
๑ ชุด โดยใชกระดาษ A๔ และจัดทําในโปรแกรม Microsoft Office Excel ตัวอักษร TH SarabunPSK
พรอมแผนซีดี ตามสิ่งที่สงมาดวย ๒ หากพนระยะเวลาที่กําหนดจังหวัดจะถือวาหนวยงานไมประสงคที่จะขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ ทั้งนี้ หากโครงการที่อําเภอจะเสนอขอรับการสนับสนุนจากงบจังหวัดดังกลาวมีลักษณะเปน
งบลงทุน ขอใหดําเนินการเตรียมความพรอมในดานการจัดทําแบบรูปรายการกอสรางและแบบประมาณการราคา
กอสราง (แบบ ปร. ๔ และแบบ ปร. ๕ ) ไวดวย

/๒. แผนงาน...
D:\PS_63\! แบบแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบตั ิ ปี 63\แจ้งแบบ การจัดทําแผนปฏิบตั ิฯ ปี 2563\นส. แจ้งหน่วยงานจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการ ปี 63.doc

- ๒ ๒. แผนงาน/โครงการและงบประมาณตามขอ ๑ จะตองผานการพิจารณากลั่นกรองและให
ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการพั ฒ นาระดั บ อํ า เภอ ทั้ ง นี้ ขอให อํ า เภอจั ด ส ง รายงานการประชุ ม ของ
คณะกรรมการพัฒนาระดับอําเภอใหจังหวัดทราบดวย
๓. จัด ทํ า สรุป แผนงาน/โครงการและงบประมาณของอํ า เภอที ่จ ะขอใชงบประมาณของ
กระทรวง กรมและสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาจังหวัด (งบปกติ) ตามสิ่งที่สงมาดวย ๓ สงใหจังหวัด ภายใน
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จํานวน ๑ ชุด โดยใชกระดาษ A๔ และจัดทําในโปรแกรม Microsoft
Office Excel ตัวอักษร TH SarabunPSK พรอมแผนซีดี เพื่อรวบรวมเปนแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ของจังหวัดเลยในภาพรวมตอไป
๔. แจงประสานองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ จัดกรอกแผนงาน/โครงการและงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและสอดคลองกับแนวทางการพัฒนา
จังหวัด (งบทองถิ่น) ตามสิ่งที่สงมาดวย ๔ พรอมทั้ง รวบรวมจัดสงใหจังหวัดภายในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
จํานวน ๑ ชุด โดยใชกระดาษ A๔ และจัดทําในโปรแกรม Microsoft Office Excel ตัวอักษร
TH SarabunPSK พรอมแผนซีดี
๕. ใหคํานึงถึงความพรอมของพื้นที่ดําเนินการ ตองไดรับการอนุญาต หรือยินยอมใหใชประโยชน
ในพื้นที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของ ความพรอมของแบบรูป รายการ อํานาจหนาที่ของหนวยงานดําเนินการ รวมทั้ง
วิธีการบริหารจัดการหรือการบํารุงรักษาเมื่อโครงการแลวเสร็จ
6. สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมฯ ไดที่ www.Loei.go.th หัวขอ : ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทร./โทรสาร ๐-๔๒๘๓-๓๒๐๙
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ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของจังหวัดเลย

เรียน

ทองถิ่นจังหวัดเลย

สิ่งที่สงมาดวย ๑.
๒.
๓.
๔.

แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด
แบบสรุปแผนงาน/โครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดฯ (งบจังหวัด)
แบบฟอรมแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบปกติ)
แบบฟอรมแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบทองถิ่น)

ดวยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดบัญญัติใหจังหวัด
จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติและความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่นภายในจังหวัด รวมทั้ง บัญญัติใหจังหวัดหรือกลุมจังหวัดยื่นคําขอจัดตั้งงบประมาณได โดยให
เป น ไปตามหลั กเกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อนไขที่กํา หนดในพระราชกฤษฎีก าวาด ว ยการบริ ห ารงานจั งหวัดและ
กลุมจังหวัดแบบบูร ณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยกําหนดใหจังหวัดและกลุมจังหวัดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําของจังหวัดและกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สงใหคณะกรรมการบูรณาการ
นโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) พิจารณาใหความเห็นชอบ รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย ๑
จัง หวัด เลยพิจ ารณาแลว เห็น วา เพื่ อ ให ก ารจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ และคําของบประมาณรายจ ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของจังหวัดเลยเปนไปดว ยความ
เรียบรอย และเพื่อเปนการประสานแผนงาน/โครงการและงบประมาณของจังหวัดเลยใหเชื่อมโยงสอดคลองกับ
แนวทางการพัฒนาจังหวัดและความตองการของประชาชนในพื้นที่ พรอมทั้งสามารถนําแผนงาน/โครงการไปสูการ
ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จังหวัดจึงขอใหหนวยงานดําเนินการดังนี้
๑. รวบรวมบัญชีแผนงาน/โครงการและงบประมาณตามกรอบแนวทางการพัฒนาจังหวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหน วยงาน ที่จะขอรับการสนับสนุน งบประมาณตามแผนพัฒ นาจังหวัด
(งบจังหวัด) โดยจัดเรียงลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการและงบประมาณ พรอมทั้ง จัดสงใหจังหวัด
ภายในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จํานวน ๑ ชุด โดยใชกระดาษ A๔ และจัดทําในโปรแกรม Microsoft
Office Excel ตัวอักษร TH SarabunPSK พรอมแผนซีดี ตามสิ่งที่สงมาดวย ๒ หากพนระยะเวลาที่กําหนด
จังหวัดจะถือวาหนวยงานไมประสงคที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ทั้งนี้ หากโครงการที่หนวยงานจะเสนอ
ขอรับการสนับสนุนจากงบจังหวัดดังกลาวมีลักษณะเปนงบลงทุน ขอใหดําเนินการเตรียมความพรอมในดานการ
จัดทําแบบรูปรายการกอสรางและแบบประมาณการราคากอสราง (แบบ ปร. ๔ และแบบ ปร. ๕ ) ไวดวย

/ ๒. จัดทํา...
D:\PS_63\! แบบแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบตั ิ ปี 63\แจ้งแบบ การจัดทําแผนปฏิบตั ิฯ ปี 2563\นส. แจ้งหน่วยงานจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการ ปี 63.doc

- ๒ ๒. จัด ทํา สรุป แผนงาน/โครงการและงบประมาณของหนว ยงานที่จ ะขอใชงบประมาณของ
กระทรวง กรมและสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาจังหวัด (งบปกติ) ตามสิ่งที่สงมาดวย ๓ สงใหจังหวัด ภายใน
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จํานวน ๑ ชุด โดยใชกระดาษ A๔ และจัดทําในโปรแกรม Microsoft
Office Excel ตัวอักษร TH SarabunPSK พรอมแผนซีดี เพื่อรวบรวมเปนแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ของจังหวัดเลยในภาพรวมตอไป
๓. แจงประสานองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ จัดกรอกแผนงาน/โครงการและงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและสอดคลองกับแนวทางการพัฒนา
จังหวัด (งบทองถิ่น) ตามสิ่งที่สงมาดวย ๔ พรอมทั้ง รวบรวมจัดสงใหจังหวัดภายในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
จํานวน ๑ ชุด โดยใชกระดาษ A๔ และจัดทําในโปรแกรม Microsoft Office Excel ตัวอักษร TH
SarabunPSK พรอมแผนซีดี ทั้งนี้ จังหวัดไดแจงประสานในเรื่องดังกลาวใหอําเภอทราบโดยตรงอีกทางหนึ่งแลว
๔. สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมฯ ไดที่ www.Loei.go.th หัวขอ : ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทร./โทรสาร ๐-๔๒๘๓-๓๒๐๙
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เรื่อง

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของจังหวัดเลย

เรียน

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเลย

สิ่งที่สงมาดวย แบบฟอรมแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบทองถิ่น)
ดวยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดบัญญัติใหจังหวัด
จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติและความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่นภายในจังหวัด รวมทั้ง บัญญัติใหจังหวัดหรือกลุมจังหวัดยื่นคําขอจัดตั้งงบประมาณได โดยให
เป น ไปตามหลั กเกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อนไขที่กํา หนดในพระราชกฤษฎีก าวาด ว ยการบริห ารงานจังหวัดและ
กลุมจังหวัดแบบบูร ณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยกําหนดใหจังหวัดและกลุมจังหวัดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําของจังหวัดและกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สงใหคณะกรรมการบูรณาการ
นโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) พิจารณาใหความเห็นชอบ
จัง หวัด เลยพิจ ารณาแลว เห็น วา เพื่ อ ให ก ารจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ และคําของบประมาณรายจ ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของจังหวัดเลยเปนไปดว ยความ
เรียบรอย และเพื่อเปนการประสานแผนงาน/โครงการและงบประมาณของจังหวัดเลยใหเชื่อมโยงสอดคลองกับ
แนวทางการพัฒนาจังหวัดและความตองการของประชาชนในพื้นที่ พรอมทั้งสามารถนําแผนงาน/โครงการไปสูการ
ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จังหวัดจึงขอความรวมมือองคการบริหารสวนจังหวัดเลย
ดําเนินการรวบรวมจัด ทํา สรุป แผนงาน/โครงการและงบประมาณของหนว ยงานที่จ ะขอใชงบประมาณของกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่นหรือเปนแผนงาน โครงการที่ใชงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดเลย ในปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ และสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาจังหวัด (งบทองถิ่น) ตามสิ่งที่สงมาดวย สงใหจังหวัด ภายในวันที่
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จํานวน ๑ ชุด โดยใชกระดาษ A๔ และจัดทําในโปรแกรม Microsoft Office Excel
ตัวอักษร TH SarabunPSK พรอมแผนซีดี เพื่อรวบรวมเปนแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ของจังหวัดเลยในภาพรวมตอไป ทั้งนี้ สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมฯ ไดที่ www.Loei.go.th หัวขอ : ยุทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัด เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทร./โทรสาร ๐-๔๒๘๓-๓๒๐๙
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เรื่อง

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของจังหวัดเลย

เรียน

ผูจัดการสํานักงานพื้นที่พิเศษเลย (อพท. ๕)

สิ่งที่สงมาดวย แบบฟอรมแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๓
ดวยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดบัญญัติใหจังหวัด
จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติและความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่นภายในจังหวัด รวมทั้ง บัญญัติใหจังหวัดหรือกลุมจังหวัดยื่นคําขอจัดตั้งงบประมาณได โดยให
เป น ไปตามหลั กเกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อนไขที่กํา หนดในพระราชกฤษฎีก าวาด ว ยการบริห ารงานจังหวัดและ
กลุมจังหวัดแบบบูร ณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยกําหนดใหจังหวัดและกลุมจังหวัดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําของจังหวัดและกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สงใหคณะกรรมการบูรณาการ
นโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) พิจารณาใหความเห็นชอบ
จัง หวัด เลยพิจ ารณาแลว เห็น วา เพื่ อ ให ก ารจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ และคําของบประมาณรายจ ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของจังหวัดเลยเปนไปดว ยความ
เรียบรอย และเพื่อเปนการประสานแผนงาน/โครงการและงบประมาณของจังหวัดเลยใหเชื่อมโยงสอดคลองกับ
แนวทางการพัฒนาจังหวัดและความตองการของประชาชนในพื้นที่ พรอมทั้งสามารถนําแผนงาน/โครงการไปสูการ
ปฏิ บั ติ ไ ด อย า งเป น รู ป ธรรมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดั ง นั้ น จั ง หวัด จึ ง ขอความร ว มมื อ สํ า นั กงานพื้ น ที่พิ เ ศษเลย
ดําเนินการรวบรวมจัด ทํา สรุป แผนงาน/โครงการและงบประมาณของหนว ยงานที่จ ะขอใชงบประมาณของ
กระทรวง กรม องค กรปกครองส วนท องถิ่นหรือหนวยงานอื่น ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และสอดคลองกั บ
แนวทางการพัฒนาจังหวัด (งบปกติหรืองบทองถิ่น) ตามสิ่งที่สงมาดวย สงใหจังหวัด ภายในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน
๒๕๖๑ จํานวน ๑ ชุด โดยใชกระดาษ A๔ และจัดทําในโปรแกรม Microsoft Office Excel ตัวอักษร TH
SarabunPSK พรอมแผนซีดี เพื่อรวบรวมเปนแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของจังหวัดเลย
ในภาพรวมตอไป ทั้งนี้ สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมฯ ไดที่ www.Loei.go.th หัวขอ : ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

สํานักงานจังหวัด
กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทร./โทรสาร ๐-๔๒๘๓-๓๒๐๙
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