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ด่วนท่ีสุด 

  
 
 

 
 
 
ท่ี ลย  ๐๐๑๗.๒ / ว 5697          ศาลากลางจังหวัดเลย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ถนนมลิวรรณ  ลย  ๔๒๐๐๐  
 

           29      ตลุาคม   ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง      การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ของจังหวัดเลย 
 

เรียน  หัวหนาสวนราชการ/หัวหนาหนวยงานทุกสวน 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑.  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด 
๒.  แบบสรุปแผนงาน/โครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดฯ (งบจังหวัด) 
๓.  แบบฟอรมแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๖๓  (งบปกติ) 

      

ดวยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๗)  พ.ศ. ๒๕๕๐  ไดบัญญัติใหจังหวัด 

จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติและความตองการของ
ประชาชนในทองถ่ินภายในจังหวัด  รวมท้ัง บัญญัติใหจังหวัดหรือกลุมจังหวัดยื่นคําขอจัดตั้งงบประมาณไดโดยให
เปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและ       
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  โดยกําหนดใหจังหวัดและกลุมจังหวัดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําของจังหวัดและกลุมจังหวัด  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  สงใหคณะกรรมการบูรณาการ
นโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) พิจารณาใหความเห็นชอบ รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย  ๑ 

จังหวัดเลยพิจารณาแลวเห็นว าเพ่ือใหการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ และคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ของจังหวัดเลยเปนไปดวยความ
เรียบรอย  และเพ่ือเปนการประสานแผนงาน/โครงการและงบประมาณของจังหวัดเลยใหเชื่อมโยงสอดคลองกับ 
แนวทางการพัฒนาจังหวัดและความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี  พรอมท้ังสามารถนําแผนงาน/โครงการไปสูการ
ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ   ดังนั้น  จังหวัดจึงขอความรวมมือหนวยงานพิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 

๑. รวบรวมบัญชีแผนงาน/โครงการและงบประมาณตามกรอบแนวทางการพัฒนาจังหวัด   
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ของหนวยงาน ท่ีจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด     
(งบจังหวัด) โดยจัดเรียงลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการและงบประมาณ  พรอมท้ัง จัดสงใหจังหวัด  
ภายในวันท่ี  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  จํานวน  ๑  ชุด  โดยใชกระดาษ  A๔  และจัดทําในโปรแกรม  Microsoft  
Office  Excel  ตัวอักษร TH SarabunPSK  พรอมแผนซีดี  ตามสิ่งท่ีสงมาดวย  ๒  หากพนระยะเวลาท่ีกําหนด
จังหวัดจะถือวาหนวยงานไมประสงคท่ีจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  ท้ังนี้ หากโครงการท่ีหนวยงานจะเสนอ
ขอรับการสนับสนุนจากงบจังหวัดดังกลาวมีลักษณะเปนงบลงทุน ขอใหดําเนินการเตรียมความพรอมในดานการ
จัดทําแบบรปูรายการกอสรางและแบบประมาณการราคากอสราง (แบบ ปร. ๔ และแบบ  ปร. ๕ ) ไวดวย 
 
 
 
 
 
 

      / ๒. จัดทํา... 
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-  ๒  - 
 
  ๒.  จัดทําสรุปแผนงาน/โครงการและงบประมาณของสวนราชการ/หนวยงานท่ีจะเสนอขอใช
งบประมาณของกระทรวง  กรม หรือหนวยงานตนสังกัด  และสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาจังหวัด (งบปกติ)   
ตามสิ่งท่ีสงมาดวย  ๓  สงใหจังหวัดภายในวันท่ี  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  จํานวน  ๑  ชุด  และจัดทําในโปรแกรม 
Microsoft Office Excel  ตัวอักษร TH SarabunPSK  พรอมแผนซีดี  เพ่ือรวบรวมเปนแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ของจังหวัดเลยในภาพรวมตอไป  
  ๓.  ใหคํานึงถึงความพรอมของพ้ืนท่ีดําเนินการ  ตองไดรับการอนุญาต หรือยินยอมใหใชประโยชนใน
พ้ืนท่ีจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ  ความพรอมของแบบรูป รายการ  อํานาจหนาท่ีของหนวยงานดําเนินการ  รวมท้ัง 
วิธีการบริหารจัดการหรือการบํารุงรักษาเม่ือโครงการแลวเสร็จ 
  ๔.  สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมฯ ไดท่ี www.Loei.go.th  หัวขอ : ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด      
เรื่อง  การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

  จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดําเนินการ 
 

 

                   ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักงานจังหวัด 
กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 
โทร./โทรสาร ๐-๔๒๘๓-๓๒๐๙ 
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ด่วนท่ีสุด 

 
 
 
 
 
ท่ี ลย  ๐๐๑๗.๒ / ว 5699          ศาลากลางจังหวัดเลย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ถนนมลิวรรณ  ลย  ๔๒๐๐๐  
 

           29    ตุลาคม   ๒๕๖๑ 
  
เรื่อง      การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ของจังหวัดเลย 
 

เรียน  นายอําเภอทุกอําเภอ 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑.  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด 
๒.  แบบสรุปแผนงาน/โครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดฯ (งบจังหวัด) 
๓.  แบบฟอรมแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๖๓  (งบปกติ) 
๔.  แบบฟอรมแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๖๓  (งบทองถ่ิน) 
      

ดวยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๗)  พ.ศ. ๒๕๕๐  ไดบัญญัติใหจังหวัด 

จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติและความตองการของ
ประชาชนในทองถ่ินภายในจังหวัด  รวมท้ัง บัญญัติใหจังหวัดหรือกลุมจังหวัดยื่นคําขอจัดตั้งงบประมาณได โดยให
เปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและ       
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  โดยกําหนดใหจังหวัดและกลุมจังหวัดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําของจังหวัดและกลุมจังหวัด  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  สงใหคณะกรรมการบูรณาการ
นโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) พิจารณาใหความเห็นชอบ รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย  ๑ 

จังหวัดเลยพิจารณาแลวเห็นว าเพ่ือใหการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ และคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ของจังหวัดเลยเปนไปดวยความ
เรียบรอย  และเพ่ือเปนการประสานแผนงาน/โครงการและงบประมาณของจังหวัดเลยใหเชื่อมโยงสอดคลองกับ 
แนวทางการพัฒนาจังหวัดและความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี  พรอมท้ังสามารถนําแผนงาน/โครงการไปสูการ
ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น  จังหวัดจึงใหอําเภอดําเนินการ ดังนี้ 

๑.  รวบรวมบัญชีแผนงาน/โครงการและงบประมาณตามกรอบแนวทางการพัฒนาจังหวัด   
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ของอําเภอตามศักยภาพการพัฒนาและการแกไขปญหาความเดือดรอน  รวมท้ัง 
ตอบสนองความตองการของประชาชนในระดับพ้ืนท่ีท่ีมาจากแผนชุมชน  แผนพัฒนาหมูบาน  แผนชุมชนระดับ
ตําบล ท่ีจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด (งบจังหวัด) โดยจัดเรียงลําดับความสําคัญของ
แผนงาน/โครงการและงบประมาณ  พรอมท้ัง จัดสงใหจังหวัด ภายในวันท่ี  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  จํานวน   
๑  ชุด  โดยใชกระดาษ  A๔  และจัดทําในโปรแกรม  Microsoft  Office  Excel  ตัวอักษร TH SarabunPSK  
พรอมแผนซีดี  ตามสิ่งท่ีสงมาดวย  ๒  หากพนระยะเวลาท่ีกําหนดจังหวัดจะถือวาหนวยงานไมประสงคท่ีจะขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ  ท้ังนี้ หากโครงการท่ีอําเภอจะเสนอขอรับการสนับสนุนจากงบจังหวัดดังกลาวมีลักษณะเปน
งบลงทุน ขอใหดําเนินการเตรียมความพรอมในดานการจัดทําแบบรูปรายการกอสรางและแบบประมาณการราคา
กอสราง (แบบ ปร. ๔ และแบบ  ปร. ๕ ) ไวดวย 
 
 
 
 

/๒. แผนงาน... 
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-  ๒  - 
 
 

๒.  แผนงาน/โครงการและงบประมาณตามขอ  ๑  จะตองผานการพิจารณากลั่นกรองและให
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาระดับอําเภอ  ท้ังนี้   ขอใหอําเภอจัดสงรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการพัฒนาระดับอําเภอใหจังหวัดทราบดวย 

๓.  จัดทําสรุปแผนงาน/โครงการและงบประมาณของอําเภอที่จะขอใชงบประมาณของ 
กระทรวง  กรมและสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาจังหวัด (งบปกติ)  ตามสิ่งท่ีสงมาดวย  ๓  สงใหจังหวัด  ภายใน
วันท่ี   ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  จํานวน  ๑  ชุด  โดยใชกระดาษ  A๔  และจัดทําในโปรแกรม  Microsoft  
Office  Excel  ตัวอักษร TH SarabunPSK  พรอมแผนซีดี  เพ่ือรวบรวมเปนแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  ของจังหวัดเลยในภาพรวมตอไป  

๔.  แจงประสานองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี   จัดกรอกแผนงาน/โครงการและงบประมาณ 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใชงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสอดคลองกับแนวทางการพัฒนา
จังหวัด (งบทองถิ่น)  ตามสิ่งท่ีสงมาดวย  ๔  พรอมท้ัง รวบรวมจัดสงใหจังหวัดภายในวันท่ี  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  
จํานวน  ๑  ชุด  โดยใชกระดาษ  A๔  และจัดทําในโปรแกรม  Microsoft  Office  Excel  ตัวอักษร  
TH SarabunPSK  พรอมแผนซีดี 
  ๕.  ใหคํานึงถึงความพรอมของพ้ืนท่ีดําเนินการ  ตองไดรับการอนุญาต หรือยินยอมใหใชประโยชน 
ในพ้ืนท่ีจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ  ความพรอมของแบบรูป รายการ  อํานาจหนาท่ีของหนวยงานดําเนินการ  รวมท้ัง 
วิธีการบริหารจัดการหรือการบํารุงรักษาเม่ือโครงการแลวเสร็จ 
  6.  สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมฯ ไดท่ี www.Loei.go.th  หัวขอ : ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด      
เรื่อง  การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดําเนินการ 
 

 

               ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักงานจังหวัด 
กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 
โทร./โทรสาร ๐-๔๒๘๓-๓๒๐๙ 
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ด่วนท่ีสุด 
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 ถนนมลิวรรณ  ลย  ๔๒๐๐๐  
 

           29     ตุลาคม   ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง      การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ของจังหวัดเลย 
 

เรียน  ทองถ่ินจังหวัดเลย 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑.  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด 
๒.  แบบสรุปแผนงาน/โครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดฯ (งบจังหวัด) 
๓.  แบบฟอรมแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๖๓  (งบปกติ) 
๔.  แบบฟอรมแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๖๓  (งบทองถ่ิน) 
      

ดวยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๗)  พ.ศ. ๒๕๕๐  ไดบัญญัติใหจังหวัด 

จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติและความตองการของ
ประชาชนในทองถ่ินภายในจังหวัด  รวมท้ัง บัญญัติใหจังหวัดหรือกลุมจังหวัดยื่นคําขอจัดตั้งงบประมาณได โดยให
เปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและ       
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  โดยกําหนดใหจังหวัดและกลุมจังหวัดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําของจังหวัดและกลุมจังหวัด  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  สงใหคณะกรรมการบูรณาการ
นโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) พิจารณาใหความเห็นชอบ รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย  ๑ 

จังหวัดเลยพิจารณาแลวเห็นว าเพ่ือใหการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ และคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ของจังหวัดเลยเปนไปดวยความ
เรียบรอย  และเพ่ือเปนการประสานแผนงาน/โครงการและงบประมาณของจังหวัดเลยใหเชื่อมโยงสอดคลองกับ 
แนวทางการพัฒนาจังหวัดและความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี  พรอมท้ังสามารถนําแผนงาน/โครงการไปสูการ
ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น  จังหวัดจึงขอใหหนวยงานดําเนินการดังนี้ 

๑.  รวบรวมบัญชีแผนงาน/โครงการและงบประมาณตามกรอบแนวทางการพัฒนาจังหวัด   
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ของหนวยงาน ท่ีจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด  
(งบจังหวัด) โดยจัดเรียงลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการและงบประมาณ  พรอมท้ัง จัดสงใหจังหวัด  
ภายในวันท่ี  ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  จํานวน  ๑  ชุด  โดยใชกระดาษ  A๔  และจัดทําในโปรแกรม  Microsoft  
Office  Excel  ตัวอักษร TH SarabunPSK  พรอมแผนซีดี  ตามสิ่งท่ีสงมาดวย  ๒  หากพนระยะเวลาท่ีกําหนด
จังหวัดจะถือวาหนวยงานไมประสงคท่ีจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  ท้ังนี้ หากโครงการท่ีหนวยงานจะเสนอ
ขอรับการสนับสนุนจากงบจังหวัดดังกลาวมีลักษณะเปนงบลงทุน ขอใหดําเนินการเตรียมความพรอมในดานการ
จัดทําแบบรูปรายการกอสรางและแบบประมาณการราคากอสราง (แบบ ปร. ๔ และแบบ  ปร. ๕ ) ไวดวย 
 
 
 
 
 

/ ๒. จัดทํา... 
 



D:\PS_63\! แบบแผนพฒันาจงัหวดั และแผนปฏิบติั ปี 63\แจง้แบบ การจดัทาํแผนปฏิบติัฯ ปี 2563\นส. แจง้หน่วยงานจดัทาํแผนปฏิบติัราชการ ปี 63.doc 

 
 

-  ๒  - 
 

๒.  จัดทําสรุปแผนงาน/โครงการและงบประมาณของหนวยงานที่จะขอใชงบประมาณของ 
กระทรวง  กรมและสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาจังหวัด (งบปกติ)  ตามสิ่งท่ีสงมาดวย  ๓  สงใหจังหวัด  ภายใน
วันท่ี   ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  จํานวน  ๑  ชุด  โดยใชกระดาษ  A๔  และจัดทําในโปรแกรม  Microsoft  
Office  Excel  ตัวอักษร TH SarabunPSK  พรอมแผนซีดี  เพ่ือรวบรวมเปนแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  ของจังหวัดเลยในภาพรวมตอไป  

๓.  แจงประสานองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี   จัดกรอกแผนงาน/โครงการและงบประมาณ 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใชงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสอดคลองกับแนวทางการพัฒนา
จังหวัด (งบทองถ่ิน)  ตามสิ่งท่ีสงมาดวย  ๔  พรอมท้ัง รวบรวมจัดสงใหจังหวัดภายในวันท่ี  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  
จํานวน  ๑  ชุด  โดยใชกระดาษ  A๔  และจัดทําในโปรแกรม  Microsoft  Office  Excel  ตัวอักษร TH 
SarabunPSK  พรอมแผนซีดี ท้ังนี้ จังหวัดไดแจงประสานในเรื่องดังกลาวใหอําเภอทราบโดยตรงอีกทางหนึ่งแลว 
  ๔.  สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมฯ ไดท่ี www.Loei.go.th  หัวขอ : ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด      
       เรื่อง  การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
  

  จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดําเนินการ 
 

 

               ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักงานจังหวัด 
กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 
โทร./โทรสาร ๐-๔๒๘๓-๓๒๐๙ 
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ด่วนท่ีสุด 
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  ถนนมลิวรรณ  ลย  ๔๒๐๐๐  
 

           29     ตุลาคม   ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง      การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ของจังหวัดเลย 
 

เรียน  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเลย 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย แบบฟอรมแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๖๓  (งบทองถ่ิน) 
      

ดวยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๗)  พ.ศ. ๒๕๕๐  ไดบัญญัติใหจังหวัด 

จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติและความตองการของ
ประชาชนในทองถ่ินภายในจังหวัด  รวมท้ัง บัญญัติใหจังหวัดหรือกลุมจังหวัดยื่นคําขอจัดตั้งงบประมาณได โดยให
เปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและ       
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  โดยกําหนดใหจังหวัดและกลุมจังหวัดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําของจังหวัดและกลุมจังหวัด  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  สงใหคณะกรรมการบูรณาการ
นโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) พิจารณาใหความเห็นชอบ  

จังหวัดเลยพิจารณาแลวเห็นว าเพ่ือใหการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ และคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ของจังหวัดเลยเปนไปดวยความ
เรียบรอย  และเพ่ือเปนการประสานแผนงาน/โครงการและงบประมาณของจังหวัดเลยใหเชื่อมโยงสอดคลองกับ 
แนวทางการพัฒนาจังหวัดและความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี  พรอมท้ังสามารถนําแผนงาน/โครงการไปสูการ
ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น  จังหวัดจึงขอความรวมมือองคการบริหารสวนจังหวัดเลย
ดําเนินการรวบรวมจัดทําสรุปแผนงาน/โครงการและงบประมาณของหนวยงานที่จะขอใชงบประมาณของกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินหรือเปนแผนงาน โครงการท่ีใชงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดเลย ในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓  และสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาจังหวัด (งบทองถิ่น) ตามสิ่งท่ีสงมาดวย  สงใหจังหวัด  ภายในวันท่ี  
๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  จํานวน  ๑  ชุด  โดยใชกระดาษ  A๔  และจัดทําในโปรแกรม  Microsoft  Office  Excel  
ตัวอักษร TH SarabunPSK  พรอมแผนซีดี  เพ่ือรวบรวมเปนแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   
ของจังหวัดเลยในภาพรวมตอไป ท้ังนี้ สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมฯ ไดท่ี www.Loei.go.th  หัวขอ : ยุทธศาสตร 
การพัฒนาจังหวัด      เรื่อง  การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

      

  จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดําเนินการ 
 

 

               ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
สํานักงานจังหวัด 
กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 
โทร./โทรสาร ๐-๔๒๘๓-๓๒๐๙ 
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ด่วนท่ีสุด 
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  ถนนมลิวรรณ  ลย  ๔๒๐๐๐  
 

           29     ตุลาคม   ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง      การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ของจังหวัดเลย 
 

เรียน  ผูจัดการสํานักงานพ้ืนท่ีพิเศษเลย (อพท. ๕) 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย แบบฟอรมแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๖๓  
      

ดวยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๗)  พ.ศ. ๒๕๕๐  ไดบัญญัติใหจังหวัด 

จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติและความตองการของ
ประชาชนในทองถ่ินภายในจังหวัด  รวมท้ัง บัญญัติใหจังหวัดหรือกลุมจังหวัดยื่นคําขอจัดตั้งงบประมาณได โดยให
เปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและ       
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  โดยกําหนดใหจังหวัดและกลุมจังหวัดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําของจังหวัดและกลุมจังหวัด  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  สงใหคณะกรรมการบูรณาการ
นโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) พิจารณาใหความเห็นชอบ  

จังหวัดเลยพิจารณาแลวเห็นว าเพ่ือใหการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ และคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ของจังหวัดเลยเปนไปดวยความ
เรียบรอย  และเพ่ือเปนการประสานแผนงาน/โครงการและงบประมาณของจังหวัดเลยใหเชื่อมโยงสอดคลองกับ 
แนวทางการพัฒนาจังหวัดและความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี  พรอมท้ังสามารถนําแผนงาน/โครงการไปสูการ
ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น  จังหวัดจึงขอความรวมมือสํานักงานพ้ืนท่ีพิเศษเลย
ดําเนินการรวบรวมจัดทําสรุปแผนงาน/โครงการและงบประมาณของหนวยงานที่จะขอใชงบประมาณของ
กระทรวง  กรม องคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือหนวยงานอ่ืน  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  และสอดคลองกับ 
แนวทางการพัฒนาจังหวัด (งบปกติหรืองบทองถิ่น) ตามสิ่งท่ีสงมาดวย  สงใหจังหวัด  ภายในวันท่ี  ๑๔  พฤศจิกายน  
๒๕๖๑  จํานวน  ๑  ชุด  โดยใชกระดาษ  A๔  และจัดทําในโปรแกรม  Microsoft  Office  Excel  ตัวอักษร TH 
SarabunPSK  พรอมแผนซีดี  เพ่ือรวบรวมเปนแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ของจังหวัดเลย 
ในภาพรวมตอไป ท้ังนี้ สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมฯ ไดท่ี www.Loei.go.th หัวขอ : ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด      
เรื่อง  การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

  จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดําเนินการ 
 

 

               ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
สํานักงานจังหวัด 
กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 
โทร./โทรสาร ๐-๔๒๘๓-๓๒๐๙ 
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