
แบบฟอร์มข้อมูลพืน้ฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชดุ : ๑ กิจกรรมหลกั)
ล าดับความส าคัญ......

ช่ือโครงการ  :……............…………......……………..

กิจกรรมหลัก..........................................  วงเงนิ ........................ บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ......................................................................

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด......................................................................

แผนงาน.....................................................................................................

หน่วยด าเนินการ : ……....….…………..

     ผู้ รับผิดชอบ : …...….........…….ต าแหน่ง : ……..……….. สถานที่ติดต่อ ........................... หมายเลขโทรศัพท์ ............

        (๑)  หลักการและเหตุผล 

                 (๑.๑) ทีม่า : (ระบ ุเชน่ มต ิครม. นโยบายรัฐบาล ยทุธศาสตร์ชาต ิแผนพฒันาเศรษฐกิจฯ แผนพฒันาภาค แผนพฒันาจงัหวดั / กลุม่จงัหวดั) 

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

              (๑.๒) สรุปสาระส าคัญ

                      สภาพปัญหา / ความต้องการ : ………………………………………………………………………………………

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

                     ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วน) .......…….....………………

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

        (๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

             (๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  :.........................................................................................................................

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

โครงการเดมิ โครงการใหม่

พฒันา ด าเนินการปกติ

              (๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ.....................ปี   เร่ิมต้นปี.............................        สิน้สุดปี...........................

              (๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพืน้ที่ด าเนินการ เช่น อ าเภอ ต าบล  หมู่บ้าน เป็นต้น)   …………………………

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

        (๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

                 (๓.๑) กลุม่เป้าหมาย :……………………………………………………………………………………………………………

                 (๓.๒) ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี :……………………………………………………………………………………………………

         (๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

             (๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชีวั้ด …………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………

             (๔.๒) ผลผลิต

              (๒.๒) สถานภาพของโครงการ

              (๒.๓) ประเภทของโครงการ



  ………………………………………………………………………………………………………………………………

             (๔.๓) ผลลัพธ์ :…………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………………

             (๔.๔) ผลกระทบ :

เชิงบวก :……………………………………………………………………………………………………………………

เชิงลบ : ...……………………………………………………………………………………………………………………

         (๕) แนวทางการด าเนินงาน

         (แสดงรายละเอียดกิจกรรมทีจ่ะท าภายใต้โครงการทีจ่งัหวดั /กลุม่จงัหวดั เสนอขอ และท าเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งระยะเวลาทีจ่ะเร่ิมด าเนินงาน

ของแตล่ะกิจกรรมส าคญัด้วย)

1

2

3

4

5

        (๖) วิธีการด าเนินงาน ด าเนินการเอง จ้างเหมา

         (๗) วงเงนิของโครงการ จ านวน....................บาท 

(ให้กรอกรายละเอียดข้อมลูตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจา่ยด้วย )

         (๘) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการไมใ่ชภ่ารกิจขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (ต้องมีเหตผุลความจ าเป็นและเกินศกัยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน )

มีหนงัสอืยืนยนัจากองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

ไมมี่หนงัสอืยืนยนัจากองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

           (๙) ความพร้อมของโครงการ

       (๙.๑) พืน้ทีด่ าเนินโครงการ

ด าเนินการได้ทนัที หมายถึง ได้ศกึษาความเหมาะสมและก าหนดพืน้ทีด่ าเนินการหรือได้รับอนญุาต

ตามกฎหมาย และสามารถด าเนินการได้ทนัที

อยใูนระหวา่งเตรียมการ หมายถึง ได้ศกึษาความเหมาะสมและก าหนดพืน้ทีด่ าเนินการแล้ว แตอ่ยูใ่นระหวา่ง

จดัเตรียมพืน้ที ่หรือก าลงัแก้ไขปัญหา / อปุสรรคตา่งๆ หรือเตรียมการขออนญุาตตามกฎหมาย

อยูใ่นระหวา่งศกึษาความเหมาะสม และคดัเลอืกพืน้ทีด่ าเนินการ

(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบตังิาน

   �   มี และสมบรูณ์ (ให้ระบช่ืุอหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการทีใ่ช้) ................................................................................

ม.ค. - มี.ค. 64 เม.ย.-มิ.ย. 64 ก.ค. - ก.ย. 64
กิจกรรมย่อย

ระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินการ

ต.ค.- ธ.ค. 63



   �   มีแตย่งัไมส่มบรูณ์ (ให้ระบช่ืุอหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการทีใ่ช้) ...........................................................................

   �   ไมมี่

(๙.๓) ความพร้อมของบคุลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการด าเนินการ

         ๏ บคุลากรมีประสบการณ์        �   ทัง้หมด       �   บางสว่น     �   ไมมี่ประสบการณ์

         ๏ เคร่ืองมือด าเนินการ        �   มีพร้อมด าเนินการได้ทนัที

       �   มีบางสว่นและต้องจดัหาเพ่ิมเตมิ

       �   ไมมี่ ต้องจดัหาเพ่ิมเตมิ

        ๏ เทคนิคในการบริหารจดัการ        �   มีประสบการณ์สงู

       �   มีประสบการณ์ปานกลาง

       �   ไมมี่ประสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบสิง่แวดล้อม

ผา่นคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแหง่ชาตแิล้ว

อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแหง่ชาติ

คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแหง่ชาตยิงัไมพิ่จารณา

(๙.๕) รายงานการศกึษาความเหมาะสม (FS)

ไมต้่องท ารายงานการศกึษา

ต้องท ารายงานการศกึษา

         (๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

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

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

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

         (๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : ...........................................................................................

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

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

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

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

 



ค านิยามประกอบการจัดท าข้อมูลพืน้ฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด)

ล าดับความส าคัญของโครงการ  ให้ระบุความส าคญัของโครงการโดยเรียงจากโครงการทัง้หมดที่เสนอของบประมาณจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั

๑.  หลกัการและเหตผุล

๑.๑  ที่มา  ระบุจดุริเร่ิมของความต้องการที่ท าให้เกิดโครงการ เชน่ บทบญัญัติของรัฐธรรมนญูฯ กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายส าคญั

เร่งดว่นของรัฐบาล แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ แผนพฒันาภาค  ความต้องการของกลุม่เป้าหมาย/ประชาชน แผนพฒันาของภาครัฐ แผนพฒันาของหน่วยงาน  แผนพฒันาจงัหวดั เป็นต้น

๑.๒  สภาพปัญหา / ความต้องการ  ระบุสภาพปัญหาความเดือดร้อนของ กลุม่เป้าหมาย / ประชาชน  หรือความต้องการของกลุม่เป้าหมาย 

ควรมีองค์ประกอบ คือ ต้นเหตขุองปัญหา / ความต้องการ  สภาพของปัญหา / ความต้องการในปัจจบุนั แนวโน้มของปัญหา เป็นต้น

๑.๓  ความเร่งดว่น  ระบุระดบัของความจ าเป็นเร่งดว่นของความต้องการ  หากไม่สามารถด าเนินการจะท าให้เกิดผลกระทบตอ่กลุม่เป้าหมาย 

หรือผู้ มีสว่นได้สว่นเสยี  กลุม่ใด อยา่งไรและมีระดบัความรุนแรงมากน้อยเพียงใด

๒.  ข้อมลูทั่วไปของโครงการ

๒.๑  วตัถปุระสงค์โครงการ 

หมายถึง ข้อความที่ก าหนดสภาพของจดุหมายซึ่งต้องการบรรลผุลของแตล่ะโครงการ และใช้ก ากบัการคดัเลอืกกิจกรรมที่จะท า 

ซึ่งข้อความดงักลา่วควรสัน้ กระชบั  ชดัแจ้ง เข้าใจงา่ย 

การเขียนวตัถปุระสงค์ควรมีองค์ประกอบ คือ 

(๑)  กลุม่เป้าหมาย  (กลุม่ผู้ รับประโยชน์ หรือพืน้ที่ ชมุชน หรือสงัคม เศรษฐกิจสว่นรวม)

(๒)  สิ่งที่ต้องการบรรล ุ (ระบุสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึน้กบักลุม่เป้าหมายเม่ือด าเนินโครงการแล้วเสร็จ)


(๓)  แนวทางการด าเนินการ  (กลยทุธ์หรือแนวทาง / วิธีด าเนินงาน) 

๒.๒  สถานภาพของโครงการ  ให้ระบุสถานภาพของโครงการในปีที่ขอตัง้งบประมาณว่าเป็นโครงการเดิม (เคยได้รับการจดัสรรงบประมาณมาแล้ว) 

หรือเป็นโครงการใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒.๓  ประเภทของโครงการ ให้ระบุประเภทของโครงการว่าเป็นโครงการประเภทพฒันา หรือเป็นการด าเนินการปกติ

๒.๔  ระยะเวลาการด าเนินโครงการ  ระบุระยะเวลาการด าเนินโครงการเร่ิมต้นและสิน้สดุ

๒.๕  สถานที่ด าเนินโครงการ  ระบุพืน้ที่ตัง้ของโครงการ เชน่ พืน้ที่ตัง้เข่ือน พืน้ที่ในแนวเขตทางถนน พืน้ที่บ่อน า้/อา่งเก็บน า้ พืน้ที่อาคารตา่งๆ เป็นต้น

๓.  กลุม่เป้าหมาย และผู้ มีสว่นได้สว่นเสยี

๓.๑  กลุม่เป้าหมาย  ระบุจ านวนกลุม่เป้าหมายผู้ ได้รับประโยชน์  หรือจ านวนผู้ ได้รับบริการจากโครงการโดยตรงตามวตัถปุระสงค์ของโครงการที่ก าหนดไว้ 

๓.๒  ผู้ มีสว่นได้สว่นเสยี  คือ บุคคล กลุม่บุคคล และ/หรือองค์การใดๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการทัง้ด้านบวกและด้านลบ (เฉพาะที่ส าคญั) 

พร้อมทัง้แนวทางบริหารจดัการผู้ มีสว่นได้สว่นเสยี เชน่ จดัให้มีสว่นร่วมของประชาชน จดัให้มีมาตรการบรรเทาผลกระทบ เป็นต้น

๔.  เป้าหมาย ผลลพัธ์ และผลกระทบโครงการ

๔.๑  คา่เป้าหมายโครงการ  แสดงตวัชีว้ดัความส าเร็จของโครงการ พร้อมเป้าหมายตามตวัชีว้ดัในแตล่ะปีที่คาดว่าจะด าเนินงานตามแผน พร้อมแสดงผลงานปีที่ผา่นมา

๔.๒  ผลผลติ (Output) ผลการด าเนินงานที่ได้รับจากการด าเนินงานตามกิจกรรมที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ซึ่งอาจเป็นผลผลติ (Product) หรือการให้บริการ (Service) ที่ด าเนินงาน โดยอาจระบุเป็นจ านวน ขนาด 

๔.๓  ผลลพัธ์  (Outcome) ผลที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์ผลผลติของโครงการ ซึ่งมีทัง้เชิงบวกและเชิงลบ และมีหลากหลายมิติ ได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจ สงัคม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และความสงบ เป็นต้น และหมายรวมถึงประโยชน์ที่เกิดขึน้จากการใช้ผลผลติของโครงการโดยกลุม่เป้าหมาย

๔.๔  ผลกระทบ  ผลที่ตามมาจากการด าเนินงานโครงการและการใช้ประโยชน์โครงการ ทัง้ที่เกิดกบักลุม่เป้าหมายและผู้ที่มิใชก่ลุม่เป้าหมาย รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึน้กบัโครงการ / กิจกรรมอ่ืนๆ ซึ่งมีอยู่แล้ว โดยผลกระทบนีอ้าจเป็นได้ทัง้เชิงบวกและเชิงลบ และมีหลากหลายมิติ ได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจ สงัคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย เป็นต้น

๕.  แนวทางการด าเนินงาน  ให้แสดงรายละเอียดขัน้ตอนการด าเนินงาน โดยระบุกิจกรรม ขนาด ลกัษณะงานที่ท าให้ชดัเจน  ในกรณีที่โครงการใดมีกิจกรรมยอ่ยให้เขียนรายละเอียดทกุกิจกรรม พร้อมระยะเวลาที่จะเร่ิมด าเนินงานในแตล่ะกิจกรรม

๖.  วิธีการด าเนินงาน  ให้ระบุวิธีการด าเนินงานว่าเป็นการด าเนินการเอง  
หรือจ้างเหมา


๗.  วงเงินของโครงการ ให้ระบุวงเงินงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ที่ขอตัง้ พร้อมทัง้จดัท าข้อมลูจ าแนกตามงบรายจา่ย แนบมาในแตล่ะโครงการด้วย

๘.  ความพร้อมของโครงการ  

๘.๑ พืน้ที่ด าเนินโครงการ

-  มีความพร้อมด าเนินการได้ทนัที หมายถึง ได้ศกึษาความเหมาะสม  และก าหนดพืน้ที่ด าเนินการหรือได้รับอนญุาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถด าเนินการได้ทนัที

-  อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศกึษาความเหมาะสมและก าหนดพืน้ที่ด าเนินการแล้ว อยู่ในระหว่างจดัเตรียมพืน้ที่ หรือก าลงัแก้ไขปัญหา/อปุสรรคตา่งๆ หรือเตรียมการขออนญุาตตามกฎหมาย

-  อยู่ในระหว่างศกึษาความเหมาะสม หมายถึง ก าลงัศกึษาความเหมาะสมและคดัเลอืกพืน้ที่ด าเนินการ

๘.๒  แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบตัิงาน

-  มีแบบรูปรายการ/แผนการปฏิบตัิงาน  และมีความสมบูรณ์

-  มีแบบรูปรายการ/แผนการปฏิบตัิงาน  แตย่งัไม่มีความสมบูรณ์

-  ไม่มีแบบรูปรายการ/แผนการปฏิบตัิงาน

๘.๓  ความพร้อมของบุคลากร / เคร่ืองมือ และเทคนิคการด าเนินการ   พิจารณาตรวจสอบว่าบุคลากร / เคร่ืองมือ และเทคนิคในการบริหารจดัการ ซึ่งเก่ียวข้องกบัการด าเนินโครงการให้บรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีความเพียงพอในด้านปริมาณ  และความพร้อมในด้านคณุภาพหรือไม่ เพียงใด

อนึ่ง กรณีเป็นโครงการที่มีผลกระทบตอ่สาธารณะ ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านตา่งๆ เชน่ การศกึษาผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม การท าประชาพิจารณ์ เป็นต้น

๙.  วิธีการบริหารจดัการ หรือการดแูลบ ารุงรักษาเม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดความยัง่ยืนของโครงการ และชมุชน อ าเภอ จงัหวดั มีการใช้ประโยชน์อยา่งตอ่เน่ือง 

๑๐.  ปัญหา อปุสรรค และข้อจ ากดั ปัจจยัตา่ง ๆ ที่สง่ผลให้การด าเนินโครงการ     ไม่บรรลผุลส าเร็จครบตามที่ได้วางแผนไว้  โดยปัจจยัดงักลา่วสามารถเกิดขึน้ได้ตลอดระยะเวลาการด าเนินโครงการ ตัง้แตก่ารริเร่ิมโครงการ (Planning)  การด าเนินโครงการ (Implementation Phase) จนกระทั่งการใช้ประโยชน์จากโครงการ (Utilization Phase) 


