
ค ำนิยำมประกอบกำรจัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนระดับกิจกรรมย่อย (โครงกำรของจังหวัด)
ล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำร  ให้ระบุความส าคัญของโครงการโดยเรียงจากโครงการท้ังหมดท่ีเสนอของบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
๑.  หลักการและเหตุผล

๑.๑  ท่ีมา  ระบุจุดริเร่ิมของความต้องการท่ีท าให้เกิดโครงการ เช่น บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายส าคัญ

๑.๒  สภาพปัญหา / ความต้องการ  ระบุสภาพปัญหาความเดือดร้อนของ กลุ่มเป้าหมาย / ประชาชน  หรือความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
ควรมีองค์ประกอบ คือ ต้นเหตุของปัญหา / ความต้องการ  สภาพของปัญหา / ความต้องการในปัจจุบัน แนวโน้มของปัญหา เป็นต้น
๑.๓  ความเร่งด่วน  ระบุระดับของความจ าเป็นเร่งด่วนของความต้องการ  หากไม่สามารถด าเนินการจะท าให้เกิดผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  กลุ่มใด อย่างไรและมีระดับความรุนแรงมากน้อยเพียงใด

๒.  ข้อมูลท่ัวไปของโครงการ
๒.๑  วัตถุประสงค์โครงการ 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรมีองค์ประกอบ คือ 
(๑)  กลุ่มเป้าหมาย  (กลุ่มผู้รับประโยชน์ หรือพ้ืนท่ี ชุมชน หรือสังคม เศรษฐกิจส่วนรวม)
(๒)  ส่ิงท่ีต้องการบรรลุ  (ระบุส่ิงท่ีต้องการให้เกิดข้ึนกับกลุ่มเป้าหมายเม่ือด าเนินโครงการแล้วเสร็จ)
(๓)  แนวทางการด าเนินการ  (กลยุทธ์หรือแนวทาง / วิธีด าเนินงาน) 

๒.๒  สถานภาพของโครงการ  ให้ระบุสถานภาพของโครงการในปีท่ีขอต้ังงบประมาณว่าเป็นโครงการเดิม (เคยได้รับการจัดสรรงบประมาณมาแล้ว) 
หรือเป็นโครงการใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒.๓  ประเภทของโครงการ ให้ระบุประเภทของโครงการว่าเป็นโครงการประเภทพัฒนา หรือเป็นการด าเนินการปกติ
๒.๔  ระยะเวลาการด าเนินโครงการ  ระบุระยะเวลาการด าเนินโครงการเร่ิมต้นและส้ินสุด
๒.๕  สถานท่ีด าเนินโครงการ  ระบุพ้ืนท่ีต้ังของโครงการ เช่น พ้ืนท่ีต้ังเข่ือน พ้ืนท่ีในแนวเขตทางถนน พ้ืนท่ีบ่อน้ า/อ่างเก็บน้ า พ้ืนท่ีอาคารต่างๆ เป็นต้น

๓.  กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๓.๑  กลุ่มเป้าหมาย  ระบุจ านวนกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์  หรือจ านวนผู้ได้รับบริการจากโครงการโดยตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการท่ีก าหนดไว้ 
๓.๒  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  คือ บุคคล กลุ่มบุคคล และ/หรือองค์การใดๆ ท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการท้ังด้านบวกและด้านลบ (เฉพาะท่ีส าคัญ) 
พร้อมท้ังแนวทางบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น จัดให้มีส่วนร่วมของประชาชน จัดให้มีมาตรการบรรเทาผลกระทบ เป็นต้น

๔.  เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
๔.๑  ค่าเป้าหมายโครงการ  แสดงตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ พร้อมเป้าหมายตามตัวช้ีวัดในแต่ละปีท่ีคาดว่าจะด าเนินงานตามแผน พร้อมแสดงผลงานปีท่ีผ่านมา

๖.  วิธีการด าเนินงาน  ให้ระบุวิธีการด าเนินงานว่าเป็นการด าเนินการเอง  หรือจ้างเหมา
๗.  วงเงินของโครงการ ให้ระบุวงเงินงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ท่ีขอต้ัง พร้อมท้ังจัดท าข้อมูลจ าแนกตามงบรายจ่าย แนบมาในแต่ละโครงการด้วย
๘.  ความพร้อมของโครงการ  

๘.๑ พ้ืนท่ีด าเนินโครงการ
-  มีความพร้อมด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสม  และก าหนดพ้ืนท่ีด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถด าเนินการได้ทันที

-  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม หมายถึง ก าลังศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพ้ืนท่ีด าเนินการ
๘.๒  แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

-  มีแบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน  และมีความสมบูรณ์
-  มีแบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน  แต่ยังไม่มีความสมบูรณ์
-  ไม่มีแบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

๙.  วิธีการบริหารจัดการ หรือการดูแลบ ารุงรักษาเม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ และชุมชน อ าเภอ จังหวัด มีการใช้ประโยชน์อย่างต่อเน่ือง 

-  อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนท่ีด าเนินการแล้ว อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพ้ืนท่ี หรือก าลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ 
หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

๘.๓  ความพร้อมของบุคลากร / เคร่ืองมือ และเทคนิคการด าเนินการ   พิจารณาตรวจสอบว่าบุคลากร / เคร่ืองมือ และเทคนิคในการบริหารจัดการ ซ่ึงเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินโครงการให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ มีความเพียงพอในด้านปริมาณ  และความพร้อมในด้านคุณภาพหรือไม่ เพียงใด อน่ึง กรณีเป็นโครงการท่ีมี
ผลกระทบต่อสาธารณะ ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ เช่น การศึกษาผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม การท าประชาพิจารณ์ เป็นต้น

๑๐.  ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส่งผลให้การด าเนินโครงการไม่บรรลุผลส าเร็จครบตามท่ีได้วางแผนไว้  โดยปัจจัยดังกล่าวสามารถเกิดข้ึนได้ตลอด
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ    ต้ังแต่การริเร่ิมโครงการ (Planning)  การด าเนินโครงการ (Implementation Phase) จนกระท่ังการใช้ประโยชน์จากโครงการ (Utilization
 Phase)

เร่งด่วนของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค  ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย/ประชาชน แผนพัฒนาของภาครัฐ แผนพัฒนาของ
หน่วยงาน  แผนพัฒนาจังหวัด เป็นต้น

หมายถึง ข้อความท่ีก าหนดสภาพของจุดหมายซ่ึงต้องการบรรลุผลของแต่ละโครงการ และใช้ก ากับการคัดเลือกกิจกรรมท่ีจะท า  ซ่ึงข้อความดังกล่าวควรส้ัน 
กระชับ  ชัดแจ้ง เข้าใจง่าย

๔.๒  ผลผลิต (Output) ผลการด าเนินงานท่ีได้รับจากการด าเนินงานตามกิจกรรมท่ีเสร็จสมบูรณ์แล้ว ซ่ึงอาจเป็นผลผลิต (Product) หรือการให้บริการ (Service) ท่ี
ด าเนินงาน โดยอาจระบุเป็นจ านวน ขนาด

๔.๓  ผลลัพธ์  (Outcome) ผลท่ีได้รับจากการใช้ประโยชน์ผลผลิตของโครงการ ซ่ึงมีท้ังเชิงบวกและเชิงลบ และมีหลากหลายมิติ ได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม  
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ความม่ันคง และความสงบ เป็นต้น และหมายรวมถึงประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการใช้ผลผลิตของโครงการโดยกลุ่มเป้าหมาย

๔.๔  ผลกระทบ  ผลท่ีตามมาจากการด าเนินงานโครงการและการใช้ประโยชน์โครงการ ท้ังท่ีเกิดกับกลุ่มเป้าหมายและผู้ท่ีมิใช่กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงผลกระทบท่ีเกิด
ข้ึนกับโครงการ / กิจกรรมอ่ืนๆ ซ่ึงมีอยู่แล้ว โดยผลกระทบน้ีอาจเป็นได้ท้ังเชิงบวกและเชิงลบ และมีหลากหลายมิติ ได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ความม่ันคง และความสงบเรียบร้อย เป็นต้น

๕.  แนวทางการด าเนินงาน  ให้แสดงรายละเอียดข้ันตอนการด าเนินงาน โดยระบุกิจกรรม ขนาด ลักษณะงานท่ีท าให้ชัดเจน  ในกรณีท่ีโครงการใดมีกิจกรรมย่อยให้เขียน
รายละเอียดทุกกิจกรรม พร้อมระยะเวลาท่ีจะเร่ิมด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม


