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หลักเกณฑ์การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค ด้านวิชาการ (อ.ก.บ.ภ. วิชาการ) ครัง้ ที่ 1 /2561)

ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด โดยแผนดังกล่าว
จะต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละแนวทางการพั ฒ นาตามแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด รวมทั้ ง
มีก ารเชื่ อมโยงระหว่ า งแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข องจัง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด กั บ แผนพั ฒ นาจัง หวั ด และ
กลุ่ ม จั ง หวั ด โดยโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข องจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด จะต้ อ งสอดคล้ อ ง
และเชื่อมโยงกับแผนงานที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
โครงการที่ ดาเนิ น การโดยจั ง หวัด และกลุ่ มจัง หวั ด ตามแผนปฏิบั ติราชการประจาปี ของจัง หวัด และ
กลุ่มจังหวัด ซึ่งจะเสนอเป็นคาของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จะต้องมีลักษณะของโครงการ ดังนี้
(1) โครงการจะต้องมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และ ก.บ.จ./
ก.บ.ก. ต้องเสนอโครงการโดยมีการจัดล าดับความส าคัญของโรงการ เพื่อเสนอ อ.ก.บ.ภ. พิจารณา
แล้วเสนอ ก.น.จ. พิ จารณากลั่นกรอง และเสนอ ก.บ.ภ. พิจารณาเห็ นชอบ โดย ก.บ.ภ. ก.น.จ. และ
อ.ก.บ.ภ. จะให้ความสาคัญและพิจารณาเห็นชอบโครงการที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดทาเพื่อสนับสนุน
การขับ เคลื่อนยุทธศาสตร์ช าติ แผนระดับชาตินโยบายรัฐบาล ทิศทางการพัฒนาภาค ศักยภาพและ
ปัญหา/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่สาคัญ
(2) แผนงานโครงการต้ อ งมี ค วามสอดคล้ อ งเชื่ อ มโยงกั บ ห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ของแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด และ
กลุ่มจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน หรือสร้างคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์และ
พัฒนาศักยภาพของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(3) โครงการจะต้องมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ทั้งด้านเทคนิค (วิธีการหรือรูปแบบที่ใช้ในการดาเนินการ)
ด้านกายภาพ (ความพร้อมของพื้นที่ดาเนินงาน บุคลากร การบริหารความเสี่ยงและการบริหารจัดการ
ด้านงบประมาณ (ความสมเหตุ สมผลวงเงินกับประโยชน์ที่ได้จาการดาเนินโครงการ) ด้านระยะเวลาที่
ดาเนินการได้แล้วเสร็จภายในปี งบประมาณ รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบในการ
ดาเนินโครงการ ซึ่ง ก.บ.ภ. ก.น.จ. และ อ.ก.บ.ภ. จะพิจารณาและให้ความเห็นชอบเฉพาะโครงการที่มี
ความพร้อมในการดาเนินโครงการเท่านั้น
(4) โครงการจะต้องมีความคุ้มค่า ผลลัพธ์ หรือประโยชน์ของโครงการที่คาดว่าจะได้รับทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม ความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ จานวนประชากร จานวนเกษตรกร พื้นที่
เพาะปลูก รายได้ ฯลฯ โดยเฉพาะในส่วนของผลประโยชน์ที่กระทบต่อประชาชนในพื้นที่
(5) โครงการจะต้องมีรายละเอียดข้อมูลที่ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ ก.บ.ภ. กาหนดโดยกรณีที่เป็นโครงการ
ก่อสร้างจะต้องระบุความพร้อมของพื้ นที่ดาเนินงานรวมทั้งรูปแบบรายการโดยสังเขปพร้อมด้วยเอกสาร
ยืนยันว่าสามารถดาเนินโครงการได้ทันทีหลังจากผ่านการพิจาณาของ ก.บ.ภ.
(6) โครงการจะต้องมีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายที่สามารถพิจารณาความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายได้
หากโครงการใดไม่มีรายละเอียดประมาณการค่าใช่จ่าย โครงการนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา
(7) โครงการที่เป็นงบลงทุนจะต้องแสดงถึงหน่วยงานที่พร้อมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีต่อไป
รวมทั้ ง ต้ องมี ร่ า งบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงระหว่ างจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั งหวั ด กั บ หน่ ว ยงานดัง กล่ า วในการขอตั้ ง
งบประมาณ และการโอนทรัพย์สินที่เกิดจากการดาเนินโครงการต่อไปโดยมีการจัดทาบันทึกข้อตกลงแนบ
มาพร้อมกับคาขอโครงการ หากไม่มีเอกสารบันทึกข้อตกลงแนบมา โครงการนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา
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(8) ก.บ.จ./ก.บ.ก. สามารถเสนอโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการมากกว่าหนึ่งปีได้ โดยต้องแสดง
เหตุผลความจาเป็นที่ต้องดาเนินการต่อเนื่องมากกว่าหนึ่งปีหากไม่ดาเนินการต่อเนื่องจะส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างไร และโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการมากกว่าหนึ่งปี ต้องมี
การเตรียมการล่วงหน้า ก่อนที่จะเสนอคาขอโครงการ เช่น การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
การศึกษา/ออกแบบสาหรับการจัดทาโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น เขียนแบบก่อสร้าง เป็นต้น
เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ
(9) โครงการที่ต้องดาเนินการในพื้นที่ที่ต้องได้รับการอนุมัติ/อนุญาต ต้องได้รับการอนุมัติ/อนุญาตจากเจ้าของ
พื้นที่/หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ก่อนที่จะเสนอขอโครงการ เช่น โครงการที่จะต้องเข้าไปดาเนินการในพื้น ที่
อุทยาน ป่าไม้ เป็นต้น รวมถึงโครงการที่จ ะต้องประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถดาเนิน
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณได้ภายในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ โดยยื่นเอกสาร/หลักฐานยืนยัน
การได้รับการอนุมัติ/อนุญาตจากเจ้าของพื้นที่/หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ และ/หรือเอกสารการประเมินผล
กระทบต่อสิ่งแวดลอม มาพร้อมกับคาขอโครงการ หากไม่มีเ อกสาร/หลักฐานยืนยัน โครงการนั้นจะไม่ได้
รับการพิจารณา
(10) โครงการต้องไม่มีลักษณะดังนี้
(10.1) โครงการจะต้องไม่เป็นการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายแก่ประชนชนโดยตรง ยกเว้น
ในกรณีของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อนั้น เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการที่สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด สาหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ต้องสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และต้องเป็นโครงการที่มีความยั่งยืน
สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว
(10.2) โครงการจะต้องไม่เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้งานตามภารกิจปกติของส่วนราชการ
ยกเว้ น ในกรณี ข องครุ ภั ณ ฑ์ ที่ จั ด ซื้ อ นั้ น เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกิ จ กรรมภายใต้ โ ครงการ
ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(10.3) โครงการต้องไม่เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการปรับปรุง ซ่อมแซม หรือก่อสร้างอาคารสถานที่
ของส่วนราชการ
(10.4) โครงการจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และ
กลุ่มเป้าหมายต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่ฝึกอบรมด้านอาชีพ และด้านความมั่นคง
โดยขอบเขตของกิจกรรมต้องไม่ซ้าซ้อนกับภารกิจปกติของส่วนราชการ
(10.5) โครงการจะต้องไม่เป็นในลักษณะของกิจกรรมย่อย ควรมีการจัดกลุ่มเป็นโครงการ
เดียวกันและหรือบรูณาการกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องด้วยกันเป็นแผนงาน
(10.6) โครงการต้องไม่เป็นการเดินทางไปต่างประเทศ เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่มีข้อผูกพันในเรื่อง
การเจรจาด้านการค้าและการลงทุน การท่องเที่ยว และการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ประเทศในกลุ่มประชาชนอาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี
ทั้งนี้ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องมีแผนการดาเนินงานที่สะท้อนถึงประโยชน์จากการไป
ราชการต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม กรณีไม่ได้มีข้อผูกพันกับต่างประเทศจะต้องแสดง
ให้เห็นถึงความคุ้มค่าของการดาเนินงาน โดยจะต้องจัดรายงานผลการดาเนินงานภาย
หลั ง จากการเดิ น ทางไปต่า งประเทศทุก กรณีเ สนอต่ อ อ.ก.บ.ภ. ก.น.จ. และ ก.บ.ภ.
เพื่อรับทราบผลการดาเนินงานที่ตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
รวมทั้งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นประโยชน์กับพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดและจัดส่งรายงาน
ผลการดาเนินการดังกล่าวมายังฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ภ. ภายใน 45 วันหลังการเดินทาง
***********************

