ที่ นร ๑๒๐๓.๒/๒๗๙ – ๓๕๔

สำนักงำน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๓๐ มิถุนำยน ๒๕๕๗

เรื่อง ผลกำรพิจำรณำ แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของกลุ่มจังหวัด
และคำของบประมำณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เรียน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
อ้ำงถึง ๑. หนังสือคณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรงำนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร ด่วนที่สุด
ที่ นร ๑๒๐๓.๒/ว๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภำคม ๒๕๕๗
๒. หนังสือคณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรงำนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร ด่วนที่สุด
ที่ นร ๑๒๐๓.๒/ว๔ ลงวันที่ ๒ มิถุนำยน ๒๕๕๗
สิ่งที่ส่งมำด้วย ผลกำรพิจำรณำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของ
กลุ่มจังหวัด และคำของบประมำณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ เห็นชอบ จำนวน ๑ ชุด
ตำมหนังสื อที่อ้ำงถึง ๑ และ ๒ แจ้ง แนวทำงกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี ของ
จังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้จังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดดำเนินกำร ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
โดยที่ ป ระกำศคณะรั ก ษำควำมสงบแห่ ง ชำติ ฉบั บ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่ อ ง กำรยื่ น ค ำขอ
งบประมำณจังหวัดและงบประมำณกลุ่มจังหวัด ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนำยน ๒๕๕๗
กำหนดให้สำนักงำน ก.พ.ร. และสำนักงำนคณะกรรมกำรพั ฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.)
ร่วมกันพิจำรณำกลั่นกรองแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของกลุ่ม
จังหวัด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้สำนักงำน ก.พ.ร. เป็นผู้เสนอหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต่อไป
สำนักงำน ก.พ.ร. และ สศช. ได้นำหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
ของจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรกำหนด
กรอบกำรจั ด สรรงบประมำณจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริห ำรงำนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) มีมติเห็นชอบเมื่อ
วันที่ ๑๗ มกรำคม ๒๕๕๖ มำใช้เป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของจังหวัดและ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของกลุ่มจังหวัด และคำของบประมำณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ๗๖ จังหวัด และ
๑๘ กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และสำนักงำน ก.พ.ร. ได้นำผลกำรพิจำรณำดังกล่ำว
เสนอหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติให้ควำมเห็น ชอบ ซึ่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติได้ให้
ควำมเห็นชอบตำมที่สำนักงำน ก.พ.ร. เสนอ โดยมีโครงกำรที่สมควรได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด (รวมงบบริหำรจัดกำรจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแล้ว) จำนวน ๒,๗๔๗ โครงกำร งบประมำณ
ทั้งสิ้ น ๓๑,๕๖๒,๑๓๘,๑๘๙ บำท (สำมหมื่นหนึ่งพันห้ ำร้อยหกสิ บสองล้ ำนหนึ่งแสนสำมหมื่นแปดพัน
หนึ่งร้อยแปดสิบเก้ำบำทถ้วน) โดยมีข้อกำชับว่ำ “ให้เป็นไปตำมนโยบำย คสช. มีผู้รับผิดชอบ หำกไม่โปร่งใส
ไม่มีผล...

๒

ไม่มีผลสัมฤทธิ์อะไร ปี ๕๗ ไม่ได้ผล ๕๘ ไม่ต้องทำอีก” พร้อมทั้งเห็นชอบให้สำนักงำน ก.พ.ร. ส่งแผนปฏิบัติ
รำชกำรดังกล่ำวต่อสำนักงบประมำณเพื่อใช้ในกำรจัดสรรงบประมำณ โดยถือว่ำจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ยื่น
คำขอต่อสำนั กงบประมำณตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณแล้ว ทั้งนี้ สำนักงำน ก.พ.ร. ได้จัดส่ ง
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของ กลุ่มจังหวัด และคำของบประมำณ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้สำนักงบประมำณเพื่อใช้ในกำรจัดสรรงบประมำณ
ด้วยแล้ว
สำนั กงำน ก.พ.ร. จึ งขอส่ งผลกำรพิจำรณำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของจังหวัด และ
แผนปฏิ บั ติ รำชกำรประจ ำปี ข องกลุ่ ม จั ง หวั ด และรำยละเอี ย ดค ำของบประมำณจั ง หวั ด และค ำขอ
งบประมำณกลุ่ มจังหวัด ดังกล่ ำว ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่หั วหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่ งชำติ
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ (ดังรำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย) และโปรดดำเนินกำรบันทึกข้อมูลรำยละเอียดคำ
ของบประมำณสำหรับโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ซึ่งผ่ำนกำรพิจำรณำเห็นชอบจำกหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติแล้ว ในระบบ e - Budgeting ของสำนัก
งบประมำณ ทั้งนี้ หำกมีปัญหำในกำรบันทึกข้อมูลเข้ำระบบ e – Budgeting ขอให้จังหวัดประสำนกับเจ้ำหน้ำที่
สำนักงบประมำณที่รับผิดชอบจังหวัดนั้นๆ โดยตรง
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำงสำวขนิษฐำ สุดกังวำล)
รองเลขำธิกำร ก.พ.ร.
ปฏิบัติรำชกำรแทน เลขำธิกำร ก.พ.ร.
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