แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุม่ จังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ......

ชือ่ โครงการ :……............…………......……………..
กิจกรรมหลัก..........................................
วงเงิน ........................บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ......................................................................
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุม่ จังหวัด......................................................................
แผนงาน.....................................................................................................
หน่วยดาเนินการ : ……....….…………..
ผูร้ บั ผิดชอบ : …...….........…….
ตาแหน่ง : ……..……….. สถานทีต่ ดิ ต่อ ...........................

หมายเลขโทรศัพท์ ............

(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ทีม่ า : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด)
....................................................................................................................................................................................................
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ :
....................................................................................................................................................................................................
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน)
....................................................................................................................................................................................................
(๒) ข้อมูลทัว่ ไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
.....................................................................................................................................................................................................
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ.....................ปี เริ่มต้นปี.............................
สิ้นสุดปี...........................
(๒.๕) สถานทีด่ าเนินโครงการ : (ระบุพนื้ ทีด่ าเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมูบ่ า้ น เป็นต้น )
.....................................................................................................................................................................................................
(๓) กลุม่ เป้าหมาย และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :……………………………………………………………………………………………………………
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :……………………………………………………………………………………………………

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชีว้ ดั
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(๔.๒) ผลผลิต
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(๔.๓) ผลลัพธ์ :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก : ………………………………………………………………………………………………..
เชิงลบ : ………………………………………………………………………………………………....
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมทีจ่ ะทาภายใต้โครงการทีจ่ งั หวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระยะเวลาทีจ่ ะเริ่มดาเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลาทีจ่ ะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 64ม.ค. - มี.ค. 65 เม.ย.-มิ.ย. 65 ก.ค. - ก.ย. 65
1.
2.
3.
4.
5.
(๖) วิธกี ารดาเนินงาน

 ดาเนินการเอง



จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จานวน....................บาท
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
(๘) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจาเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )
 มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๙) ความพร้อมของโครงการ
(๙.๑) พืน้ ทีด่ าเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพืน้ ทีด่ าเนินการหรือได้รบั อนุญาต
ตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพืน้ ทีด่ าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่าง
จัดเตรียมพืน้ ที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพืน้ ทีด่ าเนินการ
(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการทีใ่ ช้) ................................................................................
 มีแต่ยงั ไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการทีใ่ ช้) ...........................................................................
 ไม่มี
(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ์
 ทัง้ หมด



บางส่วน

๏ เครื่องมือดาเนินการ

 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิม่ เติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิม่ เติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ

 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มปี ระสบการณ์

 ไม่มีประสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยงั ไม่พจิ ารณา
(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(๑๐) วิธกี ารบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมือ่ โครงการแล้วเสร็จ เพือ่ ให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

คานิยามประกอบการจัดทาข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของจังหวัด/ กลุม่ จังหวัด)
ลาดับความสาคัญของโครงการ ให้ระบุความสาคัญของโครงการโดยเรียงจากโครงการทัง้ หมดทีเ่ สนอของบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ ทีม่ า ระบุจดุ ริเริ่มของความต้องการทีท่ าให้เกิดโครงการ เช่น บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายสาคัญ
เร่งด่วนของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย/ประชาชน แผนพัฒนาของภาครัฐ แผนพัฒนาของหน่วยงาน แผนพัฒนาจังหวัด เป็นต้น
๑.๒ สภาพปัญหา / ความต้องการ ระบุสภาพปัญหาความเดือดร้อนของ กลุ่มเป้าหมาย / ประชาชน หรือความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ควรมีองค์ประกอบ คือ ต้นเหตุของปัญหา / ความต้องการ สภาพของปัญหา / ความต้องการในปัจจุบัน แนวโน้มของปัญหา เป็นต้น
๑.๓ ความเร่งด่วน ระบุระดับของความจาเป็นเร่งด่วนของความต้องการ หากไม่สามารถดาเนินการจะทาให้เกิดผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มใด อย่างไรและมีระดับความรุนแรงมากน้อยเพียงใด
๒. ข้อมูลทัว่ ไปของโครงการ
๒.๑ วัตถุประสงค์โครงการ
หมายถึง ข้อความทีก่ าหนดสภาพของจุดหมายซึ่งต้องการบรรลุผลของแต่ละโครงการ และใช้กากับการคัดเลือกกิจกรรมทีจ่ ะทา ซึ่งข้อความดังกล่าวควรสั้น กระชับ ชัดแจ้ง เข้าใจง่าย
การเขียนวัตถุประสงค์ควรมีองค์ประกอบ คือ
(๑) กลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มผู้รับประโยชน์ หรือพืน้ ที่ ชุมชน หรือสังคม เศรษฐกิจส่วนรวม)
(๒) สิ่งทีต่ ้องการบรรลุ (ระบุสิ่งทีต่ ้องการให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายเมือ่ ดาเนินโครงการแล้วเสร็จ)
(๓) แนวทางการดาเนินการ (กลยุทธ์หรือแนวทาง / วิธดี าเนินงาน)
๒.๒ สถานภาพของโครงการ ให้ระบุสถานภาพของโครงการในปีทขี่ อตั้งงบประมาณว่าเป็นโครงการเดิม (เคยได้รับการจัดสรรงบประมาณมาแล้ว)
หรือเป็นโครงการใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒.๓ ประเภทของโครงการ ให้ระบุประเภทของโครงการว่าเป็นโครงการประเภทพัฒนา หรือเป็นการดาเนินการปกติ
๒.๔ ระยะเวลาการดาเนินโครงการ ระบุระยะเวลาการดาเนินโครงการเริ่มต้นและสิ้นสุด
๒.๕ สถานทีด่ าเนินโครงการ ระบุพนื้ ทีต่ ั้งของโครงการ เช่น พืน้ ทีต่ ั้งเขื่อน พืน้ ทีใ่ นแนวเขตทางถนน พืน้ ทีบ่ ่อน้า /อ่างเก็บน้า พืน้ ทีอ่ าคารต่างๆ เป็นต้น
๓. กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๓.๑ กลุ่มเป้าหมาย ระบุจานวนกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ หรือจานวนผู้ได้รับบริการจากโครงการโดยตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการทีก่ าหนดไว้
๓.๒ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ บุคคล กลุ่มบุคคล และ/หรือองค์การใดๆ ทีไ่ ด้รับผลกระทบจากโครงการทัง้ ด้านบวกและด้านลบ (เฉพาะทีส่ าคัญ)
พร้อมทัง้ แนวทางบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น จัดให้มีส่วนร่วมของประชาชน จัดให้มีมาตรการบรรเทาผลกระทบ เป็นต้น
๔. เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
๔.๑ ค่าเป้าหมายโครงการ แสดงตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ พร้อมเป้าหมายตามตัวชี้วดั ในแต่ละปีทคี่ าดว่าจะดาเนินงานตามแผน พร้อมแสดงผลงานปีทผี่ ่านมา
๔.๒ ผลผลิต (Output) ผลการดาเนินงานทีไ่ ด้รับจากการดาเนินงานตามกิจกรรมทีเ่ สร็จสมบูรณ์แล้ว ซึ่งอาจเป็นผลผลิต (Product) หรือการให้บริการ (Service) ทีด่ าเนินงาน โดยอาจระบุเป็นจานวน ขนาด
๔.๓ ผลลัพธ์ (Outcome) ผลทีไ่ ด้รับจากการใช้ประโยชน์ผลผลิตของโครงการ ซึ่งมีทงั้ เชิงบวกและเชิงลบ และมีหลากหลายมิติ ได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความมัน่ คง และความสงบ เป็นต้น และหมายรวมถึงประโยชน์ทเี่ กิดขึ้นจากการใช้ผลผลิตของโครงการโดยกลุ่มเป้าหมาย
๔.๔ ผลกระทบ ผลทีต่ ามมาจากการดาเนินงานโครงการและการใช้ประโยชน์โครงการ ทัง้ ทีเ่ กิดกับกลุ่มเป้าหมายและผู้ทมี่ ิใช่กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงผลกระทบทีเ่ กิดขึ้นกับโครงการ / กิจกรรมอืน่ ๆ
ซึ่งมีอยู่แล้ว โดยผลกระทบนีอ้ าจเป็นได้ทงั้ เชิงบวกและเชิงลบ และมีหลากหลายมิติ ได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความมัน่ คง และความสงบเรียบร้อย เป็นต้น
๕. แนวทางการดาเนินงาน ให้แสดงรายละเอียดขั้นตอนการดาเนินงาน โดยระบุกจิ กรรม ขนาด ลักษณะงานทีท่ าให้ชัดเจน ในกรณีทโี่ ครงการใดมีกจิ กรรมย่อยให้เขียนรายละเอียดทุกกิจกรรม
พร้อมระยะเวลาทีจ่ ะเริ่มดาเนินงานในแต่ละกิจกรรม
๖. วิธกี ารดาเนินงาน ให้ระบุวธิ กี ารดาเนินงานว่าเป็นการดาเนินการเอง หรือจ้างเหมา
๗. วงเงินของโครงการ ให้ระบุวงเงินงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ทีข่ อตั้ง พร้อมทัง้ จัดทาข้อมูลจาแนกตามงบรายจ่าย แนบมาในแต่ละโครงการด้วย
๘. ความพร้อมของโครงการ
๘.๑ พืน้ ทีด่ าเนินโครงการ
- มีความพร้อมดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสม และกาหนดพืน้ ทีด่ าเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดาเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพืน้ ทีด่ าเนินการแล้ว อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพืน้ ที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม หมายถึง กาลังศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพืน้ ทีด่ าเนินการ
๘.๒ แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
- มีแบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน และมีความสมบูรณ์
- มีแบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน แต่ยังไม่มีความสมบูรณ์
- ไม่มีแบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน
๘.๓ ความพร้อมของบุคลากร / เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ พิจารณาตรวจสอบว่าบุคลากร / เครื่องมือ และเทคนิคในการบริหารจัดการ ซึ่งเกีย่ วข้องกับการดาเนินโครงการให้บรรลุผลสาเร็จตาม
เป้าหมายทีก่ าหนดไว้ มีความเพียงพอในด้านปริมาณ และความพร้อมในด้านคุณภาพหรือไม่ เพียงใด อนึง่ กรณีเป็นโครงการทีม่ ีผลกระทบต่อสาธารณะ ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ
เช่น การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การทาประชาพิจารณ์ เป็นต้น
๙. วิธกี ารบริหารจัดการ หรือการดูแลบารุงรักษาเมือ่ โครงการแล้วเสร็จ เพือ่ ให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ และชุมชน อาเภอ จังหวัด มีการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนือ่ ง
๑๐. ปัญหา อุปสรรค และข้อจากัด ปัจจัยต่าง ๆ ทีส่ ่งผลให้การดาเนินโครงการไม่บรรลุผลสาเร็จครบตามทีไ่ ด้วางแผนไว้ โดยปัจจัยดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดระยะเวลาการดาเนินโครงการ
ตั้งแต่การริเริ่มโครงการ (Planning) การดาเนินโครงการ (Implementation Phase) จนกระทัง่ การใช้ประโยชน์จากโครงการ (Utilization Phase)

