สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัตริ าชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ให้กลุ่มจังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด โดยแผนดังกล่าวจะต้องสอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์และแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ทั้งนี้ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ
กลุ่มจังหวัดจะต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนงานที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดออออออออออออออออ
อ อ อ อ อ อ อ อ อ อ อ อ อ อ อ อ อ อ อ อ อ อ อ อ อ อ
โครงการที่ดำเนินการโดยกลุ่มจังหวัด ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ซึ่งจะเสนอเป็นคำขอ
งบประมาณของกลุ่มจังหวัด จะต้องมีลักษณะของโครงการ ดังนี้
(1) โครงการจะต้องมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวทางพัฒนากลุ่มจังหวัดและ ก.บ.ก. ต้องเสนอโครงการ
โดยมีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ เพื่อเสนอ อ.ก.บ.ภ. พิจารณา แล้วเสนอ ก.น.จ. พิจารณากลั่น
กลอง และเสนอ ก.บ.ภ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดย ก.บ.ภ. ก.น.จ. และ อ.ก.บ.ภ. จะให้ความสำคัญและ
พิจารณาเห็นชอบโครงการที่กลุ่มจังหวัดจัดทำเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
ระดับชาติ นโยบายรัฐบาล ทิศทางการพัฒนาภาค ศักยภาพและปัญหา/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่
เป็นสำคัญ
(2) แผนงานโครงการต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับห่วงโซ่คุณค่าของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหา
ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน หรือสร้างคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์และพัฒนาศักยภาพของกลุ่มจังหวัด
(3) โครงการจะต้องมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ทั้งด้านเทคนิค (วิธีการหรือรูปแบบที่ใช้ในการดำเนิน การ)
ด้านกายภาพ (ความพร้อมของพื้นที่ดำเนินงาน บุคลากร การบริหารความเสี่ยงและการบริหารจัดการ)
ด้านงบประมาณ (ความสมเหตุสมผลของวงเงินกับประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ) ด้านระยะเวลา
ทีด่ ำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบในการดำเนิน
โครงการ ซึ่ง ก.บ.ภ. ก.น.จ. และ อ.ก.บ.ภ. จะพิจารณาและให้ความเห็นชอบเฉพาะโครงการที่มีความพร้อม
ในการดำเนินโครงการเท่านั้น
(4) โครงการจะต้องมีความคุ้มค่า ผลลัพธ์ หรือประโยชน์ของโครงการที่คาดว่าจะได้รั บทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม ความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ จำนวนประชากร จำนวนเกษตรกร พื้นที่เพาะปลูก
รายได้ ฯลฯ โดยเฉพาะในส่วนของผลประโยชน์ที่กระทบต่อประชาชนในพื้นที่
(5) โครงการจะต้องมีรายละเอียดข้อมูลที่ค รบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ ก.บ.ภ. กำหนด โดยกรณีที่เป็นโครงการ
ก่อสร้างจะต้องระบุความพร้อมของพื้นที่ดำเนินงานรวมทั้งรูปแบบรายการโดยสังเขปพร้อมด้วยเอกสารยืนยัน
ว่าสามารถดำเนินโครงการได้ทันทีหลังจากผ่านการพิจารณาของ ก.บ.ภ.
(6) โครงการจะต้ อ งมี ร ายละเอี ย ดประมาณการค่ า ใช้ จ ่ า ยที ่ จ ะพิ จ ารณาความเหมาะสมของค่ า ใช้ จ ่ า ยได้
หากโครงการใดไม่มีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย โครงการนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา
-/(7) โครงการ...

-2(7) โครงการที่เป็นงบลงทุนและ/หรือครุภัณฑ์จะต้องแสดงถึงหน่วยงานที่พร้อมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น
ในปีต่อไป รวมทั้งต้องมีร่างบันทึกข้อตกลงระหว่างจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับหน่วยงานดังกล่าวในการขอตัง้
งบประมาณ และการโอนทรัพย์สินที่เกิดจาการดำเนินโครงการต่อไป โดยมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงแนบมา
พร้อมกับคำขอโครงการ หากไม่มีเอกสารบันทึกข้อตกลงแนบมา โครงการนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา
(8) กลุ ่ ม จั ง หวั ด สามารถเสนอโครงการที ่ จ ะต้ อ งใช้ ร ะยะเวลาในการดำเนิ น การมากกว่ า หนึ ่ ง ปี ไ ด้
โดยต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องมากกว่าหนึ่งปีว่าหากไม่ดำเนินการต่อเนื่องจะ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างไร และโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการมากกว่า
หนึ่งปี ต้องมีการเตรียมการล่วงหน้า ก่อนที่จะเสนอคำขอโครงการ เช่น การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
(EIA) การศึกษา/ออกแบบสำหรับการจัดทำโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น เขียนแบบก่อสร้าง เป็นต้น
เพื่อดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ
(9) โครงการที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ที่ต้องได้รับการอนุมัติ/อนุญาต ต้องได้รับการอนุมัติ/อนุญาตจากเจ้าของ
พื้นที่/หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ก่อนที่จะเสนอขอโครงการ เช่น โครงการที่จะต้องเข้าไปดำเนินการในพื้นที่
อุทยาน ป่าไม้ เป็นต้น รวมถึงโครงการที่จะต้องประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถดำเนิน
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณได้ภายในปีง บประมาณที่ได้รับอนุมัติ โดยยื่นเอกสาร/หลักฐานยืนยันการ
ได้รับอนุมัติ/อนุญาตจากเจ้าของพื้นที่/หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ และ/หรือเอกสารการประเมินผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม มาพร้อมกับคำขอโครงการ
(10) โครงการต้องไม่มลี ักษณะดังต่อไปนี้
(10.1) โครงการจะต้องไม่เป็นการจัดซื้ อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายประชาชนโดยตรง ยกเว้น ในกรณีของ
ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อนั้น เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด
สำหรับ โครงการส่งเสริมและพัฒ นาอาชีพจะสนับสนุนเฉพาะวัส ดุประกอบการฝึก อบรม โดยสอดคล้องกั บ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และต้องเป็นโครงการที่มีความยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้ระยะยาว
(10.2) โครงการจะต้องไม่เป็นการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้งานตามภารกิจปกติของส่วนราชการ ยกเว้นใน
กรณีของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อนั้น เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการที่ส อดคล้องกับ แนวทางการพัฒ นา
กลุ่มจังหวัด
(10.3) โครงการจะต้ อ งไม่เ ป็ น ค่ าใช้จ ่า ยสำหรับ ปรั บปรุ ง ซ่อมแซม หรือก่อสร้ างอาคารสถานที ่ ข อง
ส่วนราชการ
(10.4) โครงการจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน เว้นแต่ (1) ฝึกอบรมด้าน
อาชีพ ด้านความมั่นคง หรือประเด็นสำคัญของกลุ่มจังหวัด และ (2) กลุ่มเป้าหมายต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเดียวกับส่วนราชการอื่น รวมทั้งจะต้องแสดงเป้ าหมายโดยรวมและขอบเขตการดำเนินงาน
ระหว่างกลุ่มจังหวัดกับส่วนราชการให้ชัดเจน
-/(10.5) โครงการ...

-3(10.5) โครงการจะต้องไม่เป็นในลักษะของกิจกรรมย่อย ควรมีการจัดกลุ่มเป็นโครงการเดียวกันหรือบูรณาการ
กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเป็นแผนงาน
(10.6) โครงการต้องไม่เป็นการเดินทางไปต่างประเทศ เว้นแต่กิจกรรมที่มีข้อผูกผันในเรื่องการเจรจาด้าน
การค้าและการลงทุน การท่องเที่ยว และการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศในกลุ่ม ประชาคมอาเซียน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ทั้งนี้ หน่วยดำเนินการจะต้องมีแผนการดำเนินงานที่สะท้อน
ถึงประโยชน์จากการไปราชการต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม กรณีที่ไม่ได้มีข้อผูกผันกับต่างประเทศจะต้องแสดง
ให้เห็นถึงความคุ้มค่าของการดำเนินงาน กรณีเป็นการเดินทางเพื่อไปเจรจาเกี่ยวกับการค้า การลงทุน หรือการ
เจรจาที่มีผลให้เกิดข้อผูกผันระหว่างกันจะต้องขอความเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่จะไปเจรจาจากหน่วยงานหลัก
ที่เกี่ยวข้องก่อนและจะต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานภายหลังจาการเดินทางไปต่างประเทศทุกกรณี ทั้งนี้
จะเสนอต่อ อ.ก.บ.ภ. ก.น.จ. และ ก.บ.ภ. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนา
กลุ่มจังหวัด รวมทั้งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นประโยชน์กับพื้นที่กลุ่มจังหวัด และจัดส่งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว
มายังฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ภ. ภายใน 45 วันหลังจาการเดินทาง
(10.7) โครงการจะต้องไม่เป็นภารกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่มีเหตุผลความจำเป็นและ
เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งให้มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำหรับการจัดทำแบบสรุปแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่กลุ่มจังหวัดขอรับการ
สนับสนุนจากกระทรวง/กรมเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องตามความต้องการของแผน
กลุ่มจังหวัด (แบบ กจ.3 (กรณีกลุ่มจังหวัด)) ให้กลุ่มจังหวัดเสนอแผนงานโครงการที่มีลำดับความสำคัญสูงและมี
ผลกระทบ (impact) ต่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดมากโดยสามารถเสนอแผนงานโครงการได้ไม่เกิน 10 โครงการ
และจัดเรียงตามลำดับความสำคัญ
***********************************

