ิ
คู่มือวเคราะห์
โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ
ิ
่ ่ 2 : การวเคราะห์
สวนที
โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ
เมือ่ หน่วยงานต่างๆ ได้เสนอแผนงาน/โครงการ เพือ่ ขอรับการสนับสนุ นงบประมาณมายัง กปร.
สํานักงาน กปร. จะดําเนินการวิเคราะห์แผนงาน/โครงการเหล่านัน้ ตามหลักการของทางสํานักงาน ทีไ่ ด้
กําหนดไว้ อย่างไรก็ตามหลักการดังกล่าว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามกรณีเนื่องจากโครงการอัน
แตกต่างไปจาก
เนื่องมาจากพระราชดํารินนั ้ เป็ นโครงการทีม่ ลี กั ษณะการดําเนินงานพิเศษเฉพาะตัว
โครงการโดยทัวไป
่
ซึง่ บางครัง้ ไม่สามารถใช้เครือ่ งมือทางเศรษฐศาสตร์มาวัดหรือใช้ทฤษฎีรฐั ศาสตร์มา
พิจารณาเหตุและผลโดยลําพังได้ ดังนัน้ การพิจารณาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารินนั ้ จึงจําเป็ นที่
จะต้องใช้หลักการและเหตุผลหลายด้านเข้าประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ในเวลาเดียวกัน โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของชาติ และประชาชนทีจ่ ะได้รบั เป็ นสําคัญ
สําหรับหลักการวิเคราะห์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารินนั ้ สํานักงาน กปร. ได้กาํ หนด
หลักการในการวิเคราะห์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริไว้เพือ่ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน ดังนี้
ิ
2.1 หลักการวเคราะห์
โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ
การวิเคราะห์และพิจารณาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพือ่ เสนอความเห็นประกอบ
การพิจารณาของ กปร. นัน้ สํานักงาน กปร. ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์เบือ้ งต้นทีใ่ ช้เป็ นแนวทางในการ
พิจารณาและวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการทีส่ าํ คัญๆ ดังนี้
1. ความสอดคล้องของโครงการ
พิจารณา และวิเคราะห์วา่ แนวทาง ความมุง่ หมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ จะสามารถ
สนองนโยบายดังต่อไปนี้อย่างไรบ้าง
- พระราชดําริ
: การจัดทําโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารินนั ้
ทุกโครงการจําเป็ นจะต้องมีความ
สอดคล้องกับแนวพระราชดําริ ซึง่ เป็ นประการแรกสําหรับการเริม่ ดําเนินการวิเคราะห์
โครงการ โดยพิจารณาถึงความสามารถในการดําเนินงานตามแผนงานโครงการว่าจะ
สนองพระราชดําริได้ตรงตามพระราชประสงค์หรือไม่เพียงใด
- นโยบายของรัฐบาล
: โดยทัวไปโครงการอั
่
นเนื่องมาจากพระราชดําริเป็ นโครงการทีส่ ง่ เสริม
และสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลให้พจิ ารณาด้วยว่าสอดคล้องกับนโยบายด้านไหน อย่างไร
ิ
ิ
่
- แผนพัฒนาเศรษฐกจและสั
งคมแหงชาต
: ในส่วนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้พจิ ารณาว่าโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ จะสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ของชาติได้อย่างไร
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- แผนงาน และโครงการของหนวยราชการ
: การดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ นอกจากจะต้องคํานึงถึงความสอด
คล้องกับแนวพระราชดําริ นโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนบริหารราชการแผ่นดินแล้ว ยังต้องคํานึงถึงแผนงาน และโครงการทีเ่ กีย่ วข้องด้วย
เนื่องจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริบางโครงการเป็ นโครงการทีม่ หี ลายหน่วย
งานร่วมกันรับผิดชอบดําเนินการในลักษณะบูรณาการ ซึง่ หน่วยงานอาจจัดทําแผนงาน/
โครงการของตนเองหรือจัดทําแผนงานเชิงบูรณาการ
เพือ่ ขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณดําเนินการก็ได้ ฉะนัน้ ในการพิจารณาวิเคราะห์โครงการ จึงจําเป็ นต้อง
พิจารณาแผนงาน/โครงการ ของแต่ละหน่วยงานว่ามีความสอดคล้องซึง่ กันและกันและ
เป็ นไปตามแผนบูรณาการ/แผนแม่บทโครงการหรือไม่ ทัง้ นี้เพือ่ ให้การดําเนินงานในแต่
ละหน่วยงานบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการในภาพรวมเดียวกัน
2. ความจําเป็ นของโครงการ
เนื่องจากความจําเป็ นของโครงการในแต่ละพืน้ ทีม่ คี วามต้องการไม่เหมือนกัน
จึงจะต้อง
พิจารณาถึงความจําเป็ น ความสําคัญของโครงการนัน้ ๆ ว่าสามารถสนองความต้องการในพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ ได้
มากน้อยเพียงใด โดยอาจจะอยูใ่ นรูปของความต้องการ และความจําเป็ นพืน้ ฐาน ความต้องการทีจ่ ะ
สนองตอบต่อการเพิม่ ผลผลิตทางด้านการเกษตร การค้า เพือ่ การดํารงชีพของราษฎร หรือเป็ นการ
สนองตอบต่อความต้องการในการดําเนินการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เป็ นต้น และ
ั
หากไม่ดาํ เนินโครงการจะมีผลกระทบ หรือจะเกิดปญหาอย่
างไร ซึง่ อาจวิเคราะห์โดยใช้ตวั เลขจาก
เครือ่ งมือทางเศรษฐศาสตร์ประกอบการพิจารณา
3. ความเหมาะสมของโครงการ
การพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ อาจจําแนกหัวข้อ หรือประเด็นเพือ่ ประกอบการ
วิเคราะห์โครงการทีส่ าํ คัญ ๆ สรุปได้ดงั นี้
- ทางด้านกายภาพ
: พิจารณาถึงความเหมาะสมของแหล่งทีต่ งั ้ โครงการทุกประเภท ว่ามีความเป็ นไปได้และ
ความพร้อมเพียงใดในการดําเนินการ มีการขออนุญาตใช้พน้ื ทีอ่ ย่างถูกต้องหรือยัง มี
ความสัมพันธ์ หรือสอดคล้องกับโครงการอื่นๆ อย่างไร และมีสงิ่ อํานวยความสะดวก
้
เพียงพอทีจ่ ะทําให้โครงการสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ และเปาหมายตามที
ก่ าํ หนดไว้ได้
หรือไม่ เช่น สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน เช่น ไฟฟา้ ประปา สภาพเส้นทางคมนาคมขนส่ง
ิ และการดําเนนงานโครงการ
ิ
- ทางด้านการบรหาร
: ต้องพิจารณาถึงความพร้อมของหน่วยงานในการดําเนินโครงการ
ทัง้ ทางด้านการ
บริหาร งบประมาณ และการดําเนินงานโครงการ ทัง้ นี้ หน่วยงานนัน้ ๆ จะต้องมี
ประสิทธิภาพทีจ่ ะดําเนินการบริหาร และดําเนินโครงการเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตาม
แนวพระราชดําริได้จริงตามทีเ่ สนอ
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ิ
- ทางด้านเศรษฐกจและสั
งคม
: การพิจารณาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจและสังคมจะต้องคํานึงถึงผลตอบแทนของ
การลงทุนทีจ่ ะดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการนัน้ ว่าจะส่งผลคุ้มคา่ต่อการดําเนินการ
หรือไม่เพียงใด และมีผลกระทบต่อความเป็ นอยูข่ องประชาชนในสังคมนัน้ ๆ มากน้อย
เพียงใด ทัง้ นี้ในการดําเนินการพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มิได้
คํานึงถึงผลตอบแทนในรูปของความคุ้มทุนแต่เพียงอย่างเดียว แต่จะพิจารณาถึงความ
เหมาะสมในหลายด้านไปพร้อมกัน เช่น ความเสมอภาค (โอกาสความเท่าเทียมในการ
ได้รบั บริการ) ความเป็ นธรรม (การกระจายการพัฒนาไปให้ประชาชนโดยทัวไปในพื
่
น้ ที)่
ิ และวธีิ การ
- ทางด้านเทคนค
ั่
ความ
: เนื่องจากสภาพในแต่ละพืน้ ทีโ่ ครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริทวประเทศมี
แตกต่างกันไป ฉะนัน้ ในการดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการในการพัฒนาพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ
จึงต้องมีความแตกต่างกันไปด้วย
ทัง้ นี้จะต้องคํานึงถึงวิธกี ารนําเทคนิคและวิธกี ารที่
เหมาะสมกับสภาพพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ มาใช้ โดยพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจสังคม และ
สิง่ แวดล้อม ของแต่ละพืน้ ทีว่ า่ ควรใช้เทคโนโลยีในรูปแบบใด ทีน่ ํามาดําเนินการแล้ว
ประสบผลสําเร็จ เป็ นทีย่ อมรับของราษฎรในพืน้ ทีน่ นั ้ ได้ ทัง้ นี้โดยใช้หลักการทีเ่ รียบง่าย
ประหยัด และสามารถดําเนินการได้จริงตามสภาพนัน้ ๆ
- ทางด้านงบประมาณ
: ให้พจิ ารณางบประมาณให้มคี วามต่อเนื่อง มีแผนงานรองรับ หากเป็ นโครงการระยะยาว
เพือ่ ให้การดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริสามารถดําเนินงานไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ตดิ ขัด หรือหยุดชะงัก เนื่องจากขาดงบประมาณดําเนินการ
่ ิ่
4. ผลกระทบตอสงแวดล้
อม และวิ ถีชีวิ ตตามภูมิ สังคม
การพิจารณาแผนงาน/โครงการ จะต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และวิธกี ารดําเนิน
ชีวติ ด้วย กล่าวคือความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการดําเนินโครงการ หรือเมือ่ โครงการสิน้ สุดลง
้ นผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ รวมทัง้ วิธกี าร
แล้ว ซึง่ จะต้องมีการจัดเตรียมแผนงาน และมาตรการเพือ่ ปองกั
ั
แก้ไขปญหาสิ
ง่ แวดล้อม และวิธกี ารดําเนินชีวติ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปด้วย ซึง่ มีผลมาจากการพัฒนาในพืน้ ที่
นัน้ ๆ เช่น การสร้างอ่างเก็บนํ้า มีผลกระทบต่อราษฎรทีจ่ ะต้องโยกย้ายบ้านเรือนออกไป และเมื่
ดําเนินการสร้างอ่างเก็บนํ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะต้องดําเนินการส่งเสริมพัฒนาด้านอื่นๆ เพือ่ ให้ราษฎ
ได้ใช้น้ําให้ได้ประโยชน์สงู สุด ดังนัน้ สํานักงาน กปร. ต้องพิจารณาตรวจสอบว่าโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริจะต้องทําการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมหรือไม่ ถ้าต้องทํา ในขณะทีเ่ สนอขอรับการ
สนับสนุนฯ จากสํานักงาน กปร. ได้ดาํ เนินการไปถึงขัน้ ตอนใดแล้ว
5. ความพร้อมของชุมชน
ั บนั การยอมรับของชุมชนและประชาชนในการดําเนินการพัฒนามีความจําเป็ นอย่างยิง่
ปจจุ
ดังนัน้ ควรตรวจสอบว่าโครงการ/กิจกรรมทีจ่ ะดําเนินการนัน้ ได้มกี ารประชาสัมพันธ์ชแ้ี จงและสร้างความรู้
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ความเข้าใจให้กบั ประชาชนหรือยัง
โดยเฉพาะโครงการพระราชดํารินนั ้ จะต้องให้ความสําคัญในเรือ่ ง
ั
เหล่านี้เป็ นกรณีพเิ ศษ ทัง้ นี้ เป็ นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟงความคิ
ดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. 2548
ิ
6. ผลการประเมนโครงการที
่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ในการวิเคราะห์โครงการทีม่ ขี นาดใหญ่ และเคยผ่านการประเมินผลโดยสํานักงาน กปร.
มาแล้ว หรือโครงการทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงหรือเกีย่ วข้องกับโครงการทีผ่ า่ นการประเมินผลมาแล้ว ควร
ั ยอื่นๆ ด้วย
นําผลการประเมินแล้วนัน้ มาพิจารณาร่วมกับปจจั
ิ
2.2 รูปแบบการวเคราะห์
โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ
เนื่องจากโครงการพระราชดําริต่างๆ เป็ นโครงการทีม่ ลี กั ษณะพิเศษเฉพาะตัว การจัดทํา
ผลสรุปการวิเคราะห์โครงการนัน้ จึงมีรปู แบบตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานของสํานักงาน กปร. และ
สํานักงาน กปร. ได้กาํ หนดรูปแบบการวิเคราะห์โครงการเฉพาะในส่วนของโครงการทีจ่ ะขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก กปร./ประธาน กปร. ขึน้ เพือ่ ให้เป็ นบรรทัดฐานเดียวกัน และจะได้สามารถ
นําไปรวบรวมในระบบฐานข้อมูลโครงการพระราชดําริต่อไป
รูปแบบการวิเคราะห์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของสํานักงาน กปร. ได้กาํ หนด
รายละเอียดทีจ่ ะต้องรายงานผลจากการวิเคราะห์เพือ่ กปร. จะได้ใช้เป็ นหลักในการพิจารณาให้การ
สนับสนุนงบประมาณดังนี้
1. ชื่อโครงการ
2. สถานทีด่ าํ เนินการ
3. พระราชดําริ
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ
5. หน่วยงานรับผิดชอบ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
7. งบประมาณทีข่ อรับการสนับสนุน
8. งบประมาณทีค่ วรให้การสนับสนุน
9. รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม และงบประมาณทีด่ าํ เนินการ
10. ประโยชน์ของโครงการ
11. ความเห็นของสํานักงาน กปร.
จากโครงการทีห่ น่วยงานต่าง ๆ ได้เสนอขอมานัน้ กลุ่ม/กองผูร้ บั ผิดชอบ จะพิจารณาถึง
รายละเอียด ต่าง ๆ ดังนี้
1. ชื่อโครงการ

: การใช้ช่อื โครงการจะต้องมีความชัดเจน สามารถสือ่ /
สอดคล้องกับกิจกรรมทีท่ าํ และเนื่องจากโครงการอัน
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เนื่องมาจากพระราชดําริบางโครงการดําเนินการอยูใ่ นหลาย
พืน้ ที่ มีหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบดําเนินการอยูห่ ลายหน่วยงาน
ทําให้อาจใช้ชอ่ื ซ้อนทับกันได้ ดังนัน้ ให้ระบุช่อื โครงการเป็ น
อันดับแรก และต่อด้วยจังหวัดทีโ่ ครงการนัน้ ดําเนินการอยู่
และหากโครงการดังกล่าวมีความต่อเนื่องของโครงการ/
กิจกรรมย่อย ให้วงเล็บโครงการ/กิจกรรมย่อยทีจ่ ะ
ดําเนินการนัน้ ไว้ดว้ ย ตัวอย่างเช่น ศึกษาวิจยั และพัฒนา
สิง่ แวดล้อมแหลมผักเบี้ยฯ (แผนงานก่อสร้าง) จังหวัด
เพชรบุรี
ิ
2. สถานที่ดาํ เนนการ

: ระบุถงึ สถานทีท่ โ่ี ครงการนัน้ ตัง้ อยู่ โดยระบุรายละเอียด
สถานทีต่ งั ้ ให้ชดั เจน ตัง้ แต่ช่อื หมูบ่ า้ น ตําบล อําเภอ และ
จังหวัด เช่น บ้านรอตันบาตู หมูท่ ี ่ 7 ตําบลกะลุวอ อําเภอ
เมือง จังหวัดนราธิวาส

3. พระราชดําริ

: สํานักงาน กปร. จะดําเนินการพิจารณาตรวจสอบ
พระราชดําริตามแผนงาน/โครงการทีห่ น่วยงานเสนอ หากมี
ข้อสงสัยก็จะนําความขึน้ กราบบังคมทูลเพือ่ ขอพระราช
วินิจฉัยต่อไป

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : พิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องหรือ
สนองพระราชดําริเพียงใด และต้องเป็ นวัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรม ไม่ใช่วตั ถุประสงค์โดยรวมของโครงการ
ทัง้ หมด เช่น โครงการศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
่ ) จังหวัดนราธิวาส วัตถุประสงค์ตอ้ ง
(กิจกรรมพัฒนาปาไม้
่ ไม่ใช่วตั ถุประสงค์รวมของศูนย์ฯ ซึง่
เป็ นของกิจกรรมปาไม้
ในรายละเอียดของวัตถุประสงค์ตอ้ งสามารถบ่งบอกถึงความ
คาดหวังถึงสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตของโครงการ/กิจกรรมได้
และอาจจะเป็นผลลัพธ์ของโครงการในลักษณะของผลผลิต
ของการปฏิบตั งิ าน หรือแสดงผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ิ
่
5. หนวยงานรั
บผดชอบ

: พิจารณาหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบและหน่วยงานทีด่ าํ เนินการ
ว่ามีความถูกต้อง และชัดเจนเพียงใด โดยต้องระบุไว้ดว้ ยว่า
หน่วยงานใดเป็ นผูร้ บั ผิดชอบซึง่ อาจจะเป็ นหน่วยงานใน
ระดับกระทรวง และหน่วยงานใดเป็ นผูด้ าํ เนินการในระดับ
กรม และทีส่ าํ คัญงบประมาณจะต้องจัดส่งไปให้กบั หน่วยงาน
ใด ในกรณีหน่วยดําเนินงานมีสถานภาพเป็ นเอกชน เช่น
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มูลนิธแิ ม่ฟ้ าหลวง โครงการหลวง จะส่งอนุ มตั งิ บประมาณ
ผ่านหน่วยงานราชการเท่านัน้
ิ
6. ระยะเวลาดําเนนการ

: เนื่องจากหลักการทัวไปในการดํ
่
าเนินการโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริจะดําเนินการภายใน 1 ปีหรือ
ภายในปีแรกของปีงบประมาณทีไ่ ด้รบั การสนับสนุน ดังนัน้
ส่วนใหญ่ระยะเวลาดําเนินการโครงการจะอยูภ่ ายใน 1
ปี งบประมาณ แต่อย่างไรก็ตาม การดําเนินงานบาง
โครงการฯ จะต้องดําเนินการต่อเนื่องเป็ นระยะเวลามากกว่า
1 ปี ดังนัน้ ระยะเวลาของการดําเนินการสมควรทีจ่ ะต้องมี
การตรวจสอบและระบุให้ชดั เจน เพือ่ ทีจ่ ะได้ทราบถึง
แผนการใช้จา่ ยงบประมาณตลอดทัง้ โครงการ

7. งบประมาณที่ขอรับการ : สําหรับงบประมาณทีข่ อรับการสนับสนุนนัน้ จะเป็ นวงเงินงบ
สนับสนุน
ประมาณทีห่ น่วยงานต่าง ๆ ได้เสนอขอรับการสนับสนุน แต่
อย่างไรก็ตามวงเงินดังกล่าวจําเป็ นจะต้องมีการตรวจสอบอีก
ครัง้ เพือ่ ความถูกต้อง ซึง่ บ่อยครัง้ ยอดเงินทีเ่ สนอขอรับการ
สนับสนุนนัน้ มีการคํานวณผิดพลาด ซึง่ สํานักงาน กปร.
จะต้องแจ้งให้หน่วยงานเกีย่ วข้องทราบและแก้ไขต่อไป
สํานักงาน กปร. จะยึดตามวงเงินทีห่ นังสือกระทรวงเสนอขอ
งบประมาณมายังสํานักงาน กปร. เท่านัน้
8. งบประมาณที่ควรให้การ : สํานักงาน กปร. จะได้พจิ ารณาตรวจสอบและวิเคราะห์ถงึ
สนับสนุน
ความเหมาะสมของการดําเนินการตามหลักการทีไ่ ด้กล่าว
มาแล้ว และหากโครงการได้มกี ารวางแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ซึง่ ไม่สอดคล้องกับการดําเนินงานตามแนว
พระราชดําริกจ็ ะได้พจิ ารณาปรับลดรายการนัน้ ๆ ต่อไปตาม
ความเหมาะสม ทัง้ นี้จะต้องแจ้งเหตุผลและทําความตกลงกับ
หน่วยงานปฏิบตั กิ ารก่อนเสมอ
9. รายละเอียดแผนงาน/
: การพิจารณารายละเอียดแผนงาน/กิจกรรมและงบประมาณ
้
ิ
กจกรรม
และงบประมาณ โครงการนัน้ สํานักงาน กปร. จะคํานึงถึงเปาหมายของ
ิ
ที่ดาํ เนนการ
แผนงานเป็ นหลัก การพิจารณาปรับลดหรือตัดทอนรายการ
ใดๆ ขึน้ อยูก่ บั ความเหมาะสมของการดําเนินงานตาม
แผนงาน ควรจะวิเคราะห์วา่ กิจกรรม ทัง้ โครงการมีอะไรบ้าง
ใช้ระยะเวลาและงบประมาณเท่าใดในการดําเนินงาน โดย
จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมทัง้ โครงการ หลังจากนัน้
จะต้องพิจารณารายละเอียดทีจ่ ะดําเนินงานในปีงบประมาณ
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นัน้ ๆ ว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดและสําหรับการ
ระบุรายละเอียดของสํานักงาน กปร. นัน้ จะพิจารณาระบุถงึ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และรายการทีจ่ ะดําเนินการใน
รูปของวงเงินรวม มากกว่าจะระบุเป็ นรายการอย่างละเอียด
โดยจะต้องระบุยอดวงเงินทีจ่ ะใช้จา่ ยทุกแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ตลอดระยะเวลาดําเนินการโครงการนัน้ ๆ ทัง้ นี้
หากมีการพิจารณาปรับลดรายการใดจะต้องระบุเหตุผลและ
ความเหมาะสมไว้เพือ่ ทราบเสมอ
10. ประโยชน์ ของโครงการ : สําหรับประโยชน์ของโครงการทีจ่ ะได้รบั ในการดําเนินงาน
โครงการนัน้ สํานักงาน กปร. จะได้พจิ ารณาถึงประโยชน์ท่ี
จะได้รบั ทัง้ ในรูปธรรม เช่น จํานวนราษฎร พืน้ ทีท่ จ่ี ะได้รบั
ประโยชน์ ประเภทของการได้รบั ประโยชน์ เช่น การขยาย
การอุปโภค-บริโภค สิง่ แวดล้อมและทัง้ ในรูปของนามธรรม เช่น
การเปลีย่ นแปลงในชีวติ ความเป็ นอยูข่ องราษฎร ฯลฯ เป็ น
ต้น ซึง่ ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั นัน้ เป็ นการพยากรณ์มาจาก
หน่วยงานทีค่ าดว่าจะได้รบั จากการดําเนินการเพือ่ สนอง
พระราชดําริโดยจะเป็ นผลทีจ่ ะได้รบั จากการดําเนินการตาม
โครงการ/กิจกรรม ในแผนงาน/โครงการทีไ่ ด้วางไว้

11. ความเห็นของ
สํานักงาน กปร.

: ความเห็นของสํานักงาน กปร. อาจกล่าวได้วา่ เป็ นบทสรุป
หรือหัวใจของการวิเคราะห์โครงการอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ ดังนัน้ สํานักงาน กปร. จึงได้ดาํ เนินการกําหนดประเด็น
ไว้เพือ่ ถือปฏิบตั ริ ว่ มกัน ดังนี้
11.1 ประเด็นของการสรุปแนวพระราชดําริ สรุปรายละเอียด
พระราชดําริ โดยพิจารณาว่าโครงการ/กิจกรรมสนอง
พระราชดําริเพียงใด
ิ
11.2 ประเด็นของการสรุปแนวทางการดําเนนงานโครงการ
ความเหมาะสมทีจ่ ะดําเนินการ ความเป็นไปได้ในการ
ดําเนินการความพร้อมของหน่วยงานดําเนินการ
11.3 ประเด็นของการสรุปผลประโยชน์ ที่จะได้รบั รวมทัง้ การ
ิ น้ ตลอดจนความสอดคล้องกับ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกดขึ
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แนวพระราชดําริ ความเป็นไปได้ของประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั
ระบุในเชิงปริมาณและคุณภาพ
11.4 บทสรุปของสํานักงาน กปร. ในการพิจารณาโครงการ ซึง่
ได้แก่ความคิดเห็นต่อโครงการ วงเงินทีค่ วรให้การ
สนับสนุน เหตุผลในการพิจารณางบประมาณข้อเสนอแนะ
ต่างๆ ตลอดจนข้อสรุปทีเ่ สนอให้ กปร. พิจารณาดําเนินการ
เอกสารวิเคราะห์โครงการนี้ กลุ่มแผนงานจะส่งคืนกลุ่มพืน้ ที่ พร้อมกับการแจ้งผลการอนุ มตั ิ
งบประมาณของประธาน กปร. หรือ กปร.
ิ
่
่
2.3 เมื่อโครงการที่หนวยงานเสนอได้
รบั อนุมตั ิ แล้ว จะต้องดําเนนการอยางไรบ้
าง
1.กลุ่มแผนงานแจ้งการอนุ มตั งิ บประมาณแก่ หน่วยงาน กลุ่มพืน้ ทีแ่ ละสํานักงบประมาณ ให้กลุ่ม
พืน้ ทีป่ ระสานกรมและหน่วยปฏิบตั ใิ นพืน้ ทีเ่ พือ่ จัดทํารายละเอียดงบประมาณ เพือ่ แจ้งขอรับการอนุมตั ิ
เงินงวดจากสํานักงบประมาณ
ซึง่ สํานักงบประมาณอาจตัดทอนจํานวนเงินลงได้ตามมาตรฐาน
งบประมาณ
ทัง้ นี้ หน่วยงานทีเ่ สนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ สามารถติดตามผลการอนุมตั ิ
ได้จากทาง www.rdpb.go.th หัวข้อ “ รายงานอนุ มตั โิ ครงการ” ได้อกี ทางหนี่ง
2. สํานักงบประมาณแจ้งการอนุมตั เิ งินงวดมายังหน่วยงานส่วนกลางทีเ่ สนอขอ และสําเนาให้
สํานักงาน กปร. ทราบ ให้กลุ่มแผนงานแจ้งกลุ่มพืน้ ที่ เพือ่ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงวดจากหน่วย
ปฏิบตั ใิ นพืน้ ที่
3. เมือ่ หน่วยปฏิบตั ใิ นพืน้ ทีไ่ ด้รบั เงินงวดแล้ว ให้กลุ่มพืน้ ทีต่ ดิ ตามหน่วยปฏิบตั ใิ นพืน้ ทีใ่ ห้ดาํ เนิน
้
ตามแผนงานกําหนดไว้ โดยกลุ่ม
การตามโครงการทีไ่ ด้เสนอมาให้สาํ เร็จตามวัตถุประสงค์ และเปาหมาย
พืน้ ทีค่ วรติดตามผลการดําเนินงานในพืน้ ทีเ่ ป็ นระยะ ๆ
4. หน่วยปฏิบตั ใิ นพืน้ ทีจ่ ะต้องจัดทํารายงานผลการดําเนินงานในแต่ละโครงการให้สาํ นักงาน
กปร. ทราบเป็ นระยะๆ ทุกรอบ 3 เดือน ตลอดไปจนกว่าโครงการจะเสร็จสิน้ โดยสมบูรณ์ เพือ่ ติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนโครงการ (ตามแบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริทก่ี ลุ่มแผนงานได้สง่ ให้หน่วยงานทีไ่ ด้รบั การอนุ มตั งิ บประมาณ ซึง่ ได้แนบ
ส่งไปให้พร้อมกับการแจ้งการอนุมตั งิ บประมาณโครงการ)
5. ให้แจ้งหน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบโครงการบรรจุแผนงาน/โครงการ และงบประมาณต่อเนื่อง หรือ
งบบํารุงรักษา ฯลฯ ของโครงการนัน้ ไว้ในแผนงาน/งบประมาณปกติของหน่วยงานของกรม, กระทรวง
ในปี ต่อๆ ไปด้วย (กปร. จะอนุ มตั ใิ ห้เพียงปีแรกเพือ่ ให้เริม่ ต้นทํางานได้เท่านัน้ )
ิ
่ มตั ิ /ชะลอโครงการ จะต้องดําเนนการอยางไร
่
2.4 กรณี โครงการที่ไมอนุ
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แบ่งเป็ น 3 ประเด็น
ิ โครงการ กลุ่มพืน้ ทีจ่ ะทําหนังสือแจ้งอย่างเป็ น
1. กรณีเมือ่ สํานักงาน กปร. พิจารณาแล้วเห็นควรปฏเสธ
ทางการให้หน่วยงานทราบ และ สําเนาให้กลุ่มแผนงานทราบด้วย
2. เนื่องจากงบกลางมีลกั ษณะเป็ นงบประมาณทีต่ งั ้ ไว้เพื่อดําเนินโครงการเร่งด่วน ฉุ กเฉิน สามารถ
อนุ มตั กิ ารใช้จ่ายได้ตลอดปี งบประมาณ จึงมีโครงการทีข่ อรับการสนับสนุ นมาในปลายปี งบประมาณ
สํานักงาน กปร. พิจารณาแล้ว เห็นว่าจะไม่สามารถดําเนินงานได้ทนั ในปี งบประมาณหรืองบประมาณไม่
เพียงพอ สํานักงาน กปร. โดยกลุ่มพืน้ ทีจ่ ะต้องทําหนังสือแจ้งชะลอโครงการให้หน่ วยงานทราบและ
สําเนาให้กลุ่มแผนงานทราบด้วย
3. หน่ วยงานเห็นว่าโครงการมีความจําเป็ นจะต้องดําเนินงานอย่างแท้จริง ให้กลุ่มพืน้ ที่ประสานให้
หน่ วยงานเสนอขอรับการสนับสนุ นงบประมาณมาในปี งบประมาณถัดไป ซึง่ ในช่วงปลายปี งบประมาณ
กลุ่ ม แผนงานจะดํ า เนิ น การรวบรวมโครงการที่ไ ม่ส ามารถดํา เนิ น งานได้ท ัน ในปี ง บประมาณหรือ
งบประมาณไม่เพียงพอ และจัดทําหนังสือแจ้งหน่วยงานขอให้ยืนยันการขอรับการสนับสนุ นงบประมาณ
ในปี ถดั ไปมายังสํานักงาน กปร. เพือ่ ดําเนินการขออนุมตั งิ บประมาณในงวดแรกของปีงบประมาณ

