แผนความต้องการระดับอาเภอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖7
อาเภอ...................................... จังหวัด.........................................
เป้าหมายการพัฒนาของจังหวัด : …………………………………………
ประเด็นการพัฒนา
ของจังหวัด

แหล่งงบประมาณ
จังหวัด
โครงการ
(จานวน)

งบประมาณ
(บาท)

กระทรวง กรม
โครงการ
(จานวน)

งบประมาณ
(บาท)

อปท.
โครงการ
(จานวน)

งบประมาณ
(บาท)

รวมทั้งสิ้น

เอกชน
โครงการ
(จานวน)

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ
(จานวน)

งบประมาณ
(บาท)

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑
ประเด็นการพัฒนาที่ ๒
ประเด็นการพัฒนาที่ ๓
ประเด็นการพัฒนาที…่ ……..

รวมทั้งสิ้น

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดข้อที่ ๑ : .................................................
ประเด็นการพัฒนา

ลาดับ ยุทธศาสตร์
แผนงาน
ความสาคัญ ชาติ

กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วย งบประมาณ
ดาเนินงาน
(บาท)

1. โครงการที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณหรือการสนับสนุนการดาเนินงานจากงบจังหวัด
๑) โครงการที่ 1 .................................
๑.๑) กิจกรรมหลักที่ 1. ....................
๑.๒) กิจกรรมหลักที่ 2 ..................

ตชว.
กิจกรรมย่อยที่ 1)………………
กิจกรรมย่อยที่ 2)………………
กิจกรรมย่อยที่ 1)………………
กิจกรรมย่อยที่ 2)………………

2) โครงการที่ ๒ .................................

ตชว.

๒.๑) กิจกรรมหลักที่ 1 ....................

กิจกรรมย่อยที่ 1)………………
กิจกรรมย่อยที่ 2)………………

.........................................................

................................................

2. โครงการที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณหรือการสนับสนุนการดาเนินงานจากกระทรวง กรม (งบ Function)
๑) โครงการของกระทรวง...................
1.1) โครงการของกรม...................
1.1.1) โครงการที่ 1 ..................
1.1.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1…....

ตชว.
กิจกรรมย่อยที่ 1)………………
กิจกรรมย่อยที่ 2)………………

1.1.2) โครงการที่ 2 ..................
1.1.2.1) กิจกรรมหลักที่ 1…....

ตชว.
กิจกรรมย่อยที่ 1)………………
กิจกรรมย่อยที่ 2)………………

/1.2) โครงการของกรม…

-21.2) โครงการของกรม...................
1.2.1) โครงการที่ 1 ..................
1.2.1.1) กิจกรรมหลักที่ 1…....

ตชว.
กิจกรรมย่อยที่ 1)………………
กิจกรรมย่อยที่ 2)………………

3. โครงการที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณหรือการสนับสนุนการดาเนินงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด
๑) โครงการที่ 1 ...............................

ตชว.

4. โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน (ถ้ามี)
๑) โครงการที่ 1 .................................

ตชว.

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดข้อที่ 2 : .................................................
ประเด็นการพัฒนา

ลาดับ ยุทธศาสตร์
แผนงาน
ความสาคัญ ชาติ

กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วย งบประมาณ
ดาเนินงาน
(บาท)

1. โครงการที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณหรือการสนับสนุนการดาเนินงานจากงบจังหวัด
๑) โครงการที่ 1 .................................
๑.๑) กิจกรรมหลักที่ 1. ....................
๑.๒) กิจกรรมหลักที่ 2 ..................

ตชว.
กิจกรรมย่อยที่ 1)………………
กิจกรรมย่อยที่ 2)………………
กิจกรรมย่อยที่ 1)………………
กิจกรรมย่อยที่ 2)………………

2) โครงการที่ ๒ .................................

ตชว.

๒.๑) กิจกรรมหลักที่ 1 ....................

กิจกรรมย่อยที่ 1)………………
กิจกรรมย่อยที่ 2)………………

.........................................................

................................................

2. โครงการที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณหรือการสนับสนุนการดาเนินงานจากกระทรวง กรม (งบ Function)
๑) โครงการของกระทรวง...................
1.1) โครงการของกรม...................
1.1.1) โครงการที่ 1 ..................
1.1.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1…....

ตชว.
กิจกรรมย่อยที่ 1)………………
กิจกรรมย่อยที่ 2)………………

1.1.2) โครงการที่ 2 ..................
1.1.2.1) กิจกรรมหลักที่ 1…....
.........................................................

ตชว.
กิจกรรมย่อยที่ 1)………………
กิจกรรมย่อยที่ 2)………………
................................................

1.2) โครงการของกรม...................
1.2.1) โครงการที่ 1 ..................
1.2.1.1) กิจกรรมหลักที่ 1…....

ตชว.
กิจกรรมย่อยที่ 1)………………
กิจกรรมย่อยที่ 2)………………

/3. โครงการที่ต้องการ...

-33. โครงการที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณหรือการสนับสนุนการดาเนินงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด
๑) โครงการที่ 1 ...............................

ตชว.

4. โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน (ถ้ามี)
๑) โครงการที่ 1 .................................

ตชว.

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดข้อที่ ....................ฯลฯ.........................

...................................................
(...................................................)
นายอาเภอ...............................

หมายเหตุ - โครงการทีอ่ ยู่ในแผนความต้องการระดับอาเภอจะต้องจัดทารายละเอียดโครงการไว้ให้เรียบร้อย
- แผนความต้องการระดับอาเภอ ไม่ใช่แผนความต้องการของที่ทาการปกครองอาเภอ แต่ต้องเป็น
แผนความต้องการของพื้นที่อาเภอ

-4คาอธิบายแบบแผนความต้องการระดับอาเภอ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖7
1) เป้าหมายการพัฒนาของจังหวัด หมายถึง สถานภาพที่จังหวัดต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน
ตามที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
2) ประเด็นการพัฒนา หมายถึง ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ตามที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด
๓) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด หมายถึง โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด
๔) โครงการที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณหรือการสนับสนุนการดาเนินงานจากงบจังหวัด หมายถึง
โครงการที่ดาเนินการอาเภอ และยื่นเป็นคาของบประมาณของจังหวัด เพื่อดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
(โดยให้เรียงลาดับความสาคัญของโครงการพร้อมทั้งจัดทาข้อมูลพื้นฐานของแต่ละโครงการ)
5) โครงการที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณหรือการสนับสนุนการดาเนินงานจากกระทรวง กรม
(งบ Function) หมายถึง โครงการที่มุ่งหวังให้ส่วนราชการดาเนินการ หรือที่ใช้งบประมาณของส่วนราชการ และ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาของจังหวัด
6) โครงการที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณหรือการสนับสนุนการดาเนินงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับจังหวัด หมายถึง โครงการที่มุ่งหวังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดดาเนินการ หรือใช้งบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด และสอดคล้องกับแผนพัฒนาของจังหวัด
7) โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน (ถ้ามี) หมายถึง โครงการของภาคเอกชน ซึ่งใช้งบประมาณของภาคเอกชน และ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาของจังหวัด
8) ลาดับความสาคัญ ให้ระบุลาดับความสาคัญของโครงการ (ไม่ต้องแยกตามประเด็นการพัฒนา)
9) ยุทธศาสตร์ชาติ หมายถึง ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ซึ่งมีจานวน 6 ยุทธศาสตร์ โดยให้ระบุ
หมายเลขของยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้
๑ หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๒ หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๓ หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔ หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๕ หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖ หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
10) แผนงาน หมายถึง แผนงานหรือชุดโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (สอดคล้องกับแผนงานในแบบ จ.1 ตาม
แผนพัฒนาจังหวัด)
11) กิจกรรมย่อย หมายถึง กิจกรรมภายใต้กิจกรรมหลักของโครงการ
12) ตัวชี้วัดโครงการ หมายถึง ข้อมูลเชิงปริมาณ/คุณภาพ ที่สามารถวัดและประเมินผลตามเป้าหมายของโครงการ
ที่กาหนด (ตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย รวมทั้งสามารถวัดความสาเร็จตามผลที่คาดว่าจะได้รับ
(Outcome) ที่ระบุไว้ในแบบสรุป Project Brief)
13) หน่วยดาเนินงาน หมายถึง หน่วยงานรับผิดชอบในการดาเนินโครงการ หากมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบในการ
ดาเนินโครงการ ให้ระบุเฉพาะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
14) งบประมาณ หมายถึง งบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นที่ใช้ในการดาเนินการของโครงการ
----------------------------------------------------------

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) รายโครงการ
ภายใต้แผนความต้องการระดับอาเภอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดข้อที่.... ..............................................................
แผนงาน (เป็นโครงการภายใต้แผนงาน ตามแบบ จ.๑)
หมายเหตุ : โครงการนี้อยู่ในประเด็นการพัฒนาของอาเภอ....ข้อที่...... ………………………..
... (ให้ระบุข้อและชื่อประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาอาเภอ)....

หัวข้อ

รายละเอียด

๑. ชื่อโครงการ

ระบุชื่อโครงการในบัญชีรายการชุดโครงการในแบบแผนความต้องการ
ระดับอาเภอ
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล ระบุถึงที่มาที่ไป หลักการและเหตุผลของโครงการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ระบุวัตถุประสงค์สาคัญของโครงการ ที่จะส่งผลต่อความสาเร็จตาม
ประเด็นการพัฒนา
ระบุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากการดาเนินโครงการ

4. พื้นที่เป้าหมาย

ระบุพื้นที่เป้าหมายของโครงการ

5. กิจกรรมหลัก

ระบุแนวทางและวิธีการดาเนินงานที่เป็นกิจกรรมหลักที่ส่งผลให้โครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์

5.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยงานดาเนินงาน

ระบุหน่วยงานรับผิดชอบในการดาเนินโครงการ

7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน

ระบุระยะเวลาในการดาเนินโครงการ

8. งบประมาณ
๙. ผลผลิต (output)

ระบุงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินโครงการ และแหล่งที่มาของงบประมาณ
ระบุผลผลิตของโครงการ

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)

ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินโครงการ ในลักษณะของผลลัพธ์
(Outcome)และเป็นผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ

---------------------------------------------------------หมายเหตุ : 1 โครงการ ต่อ 1 แบบสรุปโครงการแบบย่อ

แนวทางการจัดทาแผนความต้องการระดับอาเภอ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
อ าเภอโดยคณะกรรมการบริ ห ารงานอ าเภอแบบบู ร ณาการ (ก.บ.อ.) จ าเป็ น ต้ อ งด าเนิ น การจั ด ท า
แผนความต้องการระดับอาเภอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยแผนดังกล่าวจะต้องมีลักษณะดังนี้
1. โครงการที่ถูกบรรจุอยู่ในแผนความต้องการระดับ อาเภอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จะต้องเป็น
โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาอาเภอ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
2. แผนความต้องการระดับอาเภอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จะต้องสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ของจังหวัดและต้องจัดกลุ่มของโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาจังหวัด
3. โครงการที่ถูกบรรจุในแผนความต้องการระดับอาเภอ จะต้องมีการจัดทาข้อมูลในลักษณะ Project Brief
และต้องมีการจัดเตรียมรายละเอียดของแต่ละโครงการเตรียมพร้อมไว้เสมอ โดยมีการกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ในเชิงปริมาณและหรือเชิงคุณภาพที่ชัดเจนในระดับโครงการ
4. ควรให้ ค วามส าคั ญ กั บ แผนงาน/โครงการที่ ต อบสนองกั บ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาและมี
ความเชื่อมโยงในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่แสดงให้เห็นความต่อเนื่องในแต่ละปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์และสะท้อนให้เห็นถึงความ ร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ หน่วยงานส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่นและชุมชน
รวมทั้งภาคเอกชนตามแนวทางประชารัฐ
5. โครงการตามแผนความต้องการระดับ อาเภอจะต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับกรอบของชุดโครงการ
ที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดหรือแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาโครงการ
เพื่อเสนอเป็นคาของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) โครงการจะต้องมีการจั ดล าดับความส าคัญ โดย ก.บ.ภ. ก.น.จ. และ อ.ก.บ.ภ. จะให้ ความส าคัญ
และพิจารณาเห็นชอบโครงการที่ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด จัดทาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่ อนขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ช าติ
แผนระดับชาติ นโยบายรัฐบาล ทิศทางการพัฒนาภาค จังหวัด ศักยภาพและปัญหา/ความต้องการของประชาชน ในพื้นที่
เป็นสาคัญ
๒) แผนงานโครงการต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับห่วงโซ่คุณค่าของแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
เพื่อแก้ไขปัญหาในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน หรือสร้างคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์และพัฒนาศักยภาพของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
๓) โครงการจะต้องมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ทั้งด้านเทคนิค (วิธีการหรือรูปแบบที่ใช้ในการดาเนินการ)
ด้านกายภาพ (ความพร้อมของพื้นที่ดาเนินงาน บุคลากร การบริหารความเสี่ยง และการบริหารจัดการ) ด้านงบประมาณ
(ความสมเหตุสมผลของวงเงินกับประโยชน์ที่ได้จากการดาเนินโครงการ) ด้านระยะเวลาที่ดาเนินการได้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบในการดาเนินโครงการ ซึ่ง ก.บ.ภ. ก.น.จ. และ อ.ก.บ.ภ.
จะพิจารณาและให้ความเห็นชอบเฉพาะโครงการที่มีความพร้อมในการดาเนินโครงการเท่านั้น
๔) โครงการจะต้องมีความคุ้มค่า ผลลัพธ์ หรือประโยชน์ของโครงการที่คาดว่าจะได้รับทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม ความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ จานวนประชากร จานวนเกษตรกร พื้นที่เพาะปลูก รายได้
ฯลฯ โดยเฉพาะในส่วนของผลประโยชน์ที่กระทบต่อประชาชนในพื้นที่
๕) โครงการจะต้องมีรายละเอียดข้อมูลที่ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ ก.บ.ภ. กาหนด โดยกรณีที่เป็นโครงการ
ก่อสร้างจะต้องระบุความพร้อมของพื้นที่ดาเนินงาน รวมทั้งรูปแบบรายการโดยสังเขป พร้อมด้วยเอกสารยืนยันว่าสามารถ
ดาเนินโครงการได้ทันทีหลังจากผ่านการพิจารณาของ ก.บ.ภ.
๖) โครงการจะต้องมีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายที่สามารถพิจารณาความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายได้
หากโครงการใดไม่มีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย โครงการนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา
/การโอนทรัพย์สิน…

-2๗) โครงการที่เป็นงบลงทุนจะต้องแสดงถึงหน่วยงานที่พร้อมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีต่อไป
รวมทั้งต้องมีร่างบันทึกข้อตกลงระหว่างอาเภอ จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดกับหน่วยงานดังกล่าวในการขอตั้งงบประมาณและ
การโอนทรัพย์สินที่เกิดจากการดาเนิ นโครงการต่อไป โดยมีการจัดทาบันทึกข้อตกลงแนบมาพร้อมกับคาขอโครงการ
หากไม่มีเอกสารบันทึกข้อตกลงแนบมา โครงการนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา
๘) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด สามารถเสนอโครงการที่ต้องใช้ ระยะเวลาในการดาเนินการมากกว่าหนึ่งปี ได้
โดยต้ องแสดงเหตุผ ลความจ าเป็ น ที่ต้องดาเนิ น การต่ อเนื่ องมากกว่าหนึ่งปีว่า หากไม่ ดาเนินการต่อเนื่องจะส่ ง ผลต่ อ
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างไร และโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลา ในการดาเนินการมากกว่าหนึ่งปี ต้องมีการเตรียมการ
ล่วงหน้า ก่อนที่จะเสนอคาขอโครงการ เช่น การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การศึกษา/ออกแบบสาหรับการจัดทา
โครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น เขียนแบบก่ อสร้าง เป็นต้น เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในปีง บประมาณที่ได้รับ
อนุมัติงบประมาณ
๙) โครงการที่ต้องดาเนินการในพื้นที่ที่ต้องได้รับการอนุมัติ/อนุญาต ต้องได้รับการอนุมัติ/อนุญาตจาก
เจ้าของพื้นที่/หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ก่อนที่จะเสนอขอโครงการ เช่น โครงการที่จะต้องเข้าไปดาเนินการในพื้นที่อุทยานป่าไม้
เป็ น ต้ น รวมถึ ง โครงการที่ จ ะต้ อ งประเมิ น ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ให้ ส ามารถด าเนิ น โครงการที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรร
งบประมาณได้ภายในปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ โดยยื่นเอกสาร/หลักฐานยืนยันการได้รับการอนุมัติ/อนุญาตจากเจ้าของ
พื้นที่/หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ และ/หรือเอกสารการประเมินผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม มาพร้อมกับคาขอโครงการ หากไม่มี
เอกสาร/หลักฐานยืนยัน โครงการนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา
๑๐) โครงการต้องไม่มีลักษณะดังนี้
10.1) โครงการจะต้องไม่เป็นการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนโดยตรง ยกเว้น
ในกรณีของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อนั้น เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โ ครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด สาหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพต้องสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และต้องเป็น
โครงการที่มีความยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว
10.2) โครงการจะต้องไม่เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้งานตามภารกิจปกติของส่วนราชการ ยกเว้น
ในกรณีของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อนั้น เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการ ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด
10.3) โครงการต้องไม่เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการปรับปรุง ซ่อมแซม หรือก่อสร้างอาคารสถานที่ของ
ส่วนราชการ
10.4) โครงการจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และกลุ่มเป้าหมายต้อง
ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่ฝึกอบรมด้านอาชี พ และด้านความมั่น คง โดยขอบเขตของกิจกรรมต้องไม่ซ้าซ้อนกับภารกิจ
ปกติของส่วนราชการ
10.5) โครงการจะต้องไม่เป็นในลักษณะของกิจกรรมย่อย ควรมีการจัดกลุ่มเป็นโครงการเดียวกันและ
หรือบูรณาการกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเป็นแผนงาน
10.6) โครงการต้องไม่เป็นการเดินทางไปต่างประเทศ เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่มีข้อผูกพันในเรื่อง การ
เจรจาด้านการค้าและการลงทุน การท่องเที่ยว และการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ญี่ ปุ่ น และสาธารณรั ฐ เกาหลี ทั้งนี้ จะต้องมีแผนการดาเนินงานที่ส ะท้อนถึงประโยชน์จาก
การไปราชการต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม กรณีที่ไม่ได้มีข้อผูกพันกับต่างประเทศ จะต้องแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าของ
การดาเนินงาน โดยจะต้องจัดทารายงาน ผลการดาเนินงานภายหลังจากการเดินทางไปต่างประเทศทุกกรณี เสนอต่อ
อ.ก.บ.ภ. ก.น.จ. และ ก.บ.ภ. เพื่อรับทราบผลการดาเนินงานที่ตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
รวมทั้งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นประโยชน์กับพื้นที่จังหวัดและ กลุ่ มจังหวัด และจัดส่งรายงานผลการดาเนินการดังกล่าวมายัง
ฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ภ. ภายใน 45 วันหลังการเดินทาง
------------------------------------------------------------

