
คมืูอ่ วเคราะหโ์ครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ ิ 
 
สวนท่ี่  2 : การวเคราะหโ์ครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ ิ 

 เมือ่หน่วยงานต่างๆ ไดเ้สนอแผนงาน/โครงการ เพือ่ขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณมายงั กปร.  
สาํนกังาน กปร. จะดาํเนินการวเิคราะหแ์ผนงาน/โครงการเหล่านัน้ ตามหลกัการของทางสาํนกังาน ทีไ่ด้
กาํหนดไว ้ อยา่งไรกต็ามหลกัการดงักล่าว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามกรณเีน่ืองจากโครงการอนั
เน่ืองมาจากพระราชดาํรนิัน้เป็นโครงการทีม่ลีกัษณะการดาํเนินงานพเิศษเฉพาะตวั แตกต่างไปจาก
โครงการโดยทัว่ไป ซึง่บางครัง้ไมส่ามารถใชเ้ครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตรม์าวดัหรอืใชท้ฤษฎรีฐัศาสตรม์า
พจิารณาเหตุและผลโดยลาํพงัได ้ดงันัน้การพจิารณาโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรนิัน้ จงึจาํเป็นที่
จะตอ้งใชห้ลกัการและเหตุผลหลายดา้นเขา้ประกอบการพจิารณาวเิคราะหใ์นเวลาเดยีวกนั โดยคาํนึงถงึ
ประโยชน์ของชาต ิและประชาชนทีจ่ะไดร้บัเป็นสาํคญั  
 สาํหรบัหลกัการวเิคราะหโ์ครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรนิัน้ สาํนกังาน กปร. ไดก้าํหนด
หลกัการในการวเิคราะหโ์ครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรไิวเ้พือ่เป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน ดงัน้ี 
 
2.1 หลกัการวเคราะหโ์ครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ ิ 

  การวเิคราะหแ์ละพจิารณาโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ เพือ่เสนอความเหน็ประกอบ 
การพจิารณาของ กปร. นัน้ สาํนกังาน กปร. ไดก้าํหนดหลกัเกณฑเ์บือ้งตน้ทีใ่ชเ้ป็นแนวทางในการ
พจิารณาและวเิคราะหค์วามเหมาะสมของโครงการทีส่าํคญัๆ ดงัน้ี 
 
 1. ความสอดคล้องของโครงการ 
  พจิารณา และวเิคราะหว์า่แนวทาง ความมุง่หมาย และวตัถุประสงคข์องโครงการ จะสามารถ
สนองนโยบายดงัต่อไปน้ีอยา่งไรบา้ง 

  - พระราชดาํริ 
   : การจดัทาํโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรนิัน้ ทุกโครงการจาํเป็นจะตอ้งมคีวาม

สอดคลอ้งกบัแนวพระราชดาํร ิ ซึง่เป็นประการแรกสาํหรบัการเริม่ดาํเนินการวเิคราะห์
โครงการ โดยพจิารณาถงึความสามารถในการดาํเนินงานตามแผนงานโครงการวา่จะ
สนองพระราชดาํรไิดต้รงตามพระราชประสงคห์รอืไมเ่พยีงใด 

  - นโยบายของรฐับาล 
   : โดยทัว่ไปโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรเิป็นโครงการทีส่ง่เสรมิ และสนบัสนุน

นโยบายของรฐับาลใหพ้จิารณาดว้ยวา่สอดคลอ้งกบันโยบายดา้นไหน อยา่งไร  
  - แผนพฒันาเศรษฐกจและสงัคมแหงชาติ ิ่  
   : ในสว่นของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิใหพ้จิารณาวา่โครงการอนัเน่ืองมา 
    จากพระราชดาํร ิจะสนบัสนุนแผนยทุธศาสตรข์องชาตไิดอ้ยา่งไร  
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  - แผนงาน และโครงการของหนวยราชการ่  
   : การดาํเนินงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ นอกจากจะตอ้งคาํนึงถงึความสอด 

คลอ้งกบัแนวพระราชดาํร ิ นโยบายรฐับาลและแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ
แผนบรหิารราชการแผน่ดนิแลว้ ยงัตอ้งคาํนึงถงึแผนงาน และโครงการทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
เน่ืองจากโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรบิางโครงการเป็นโครงการทีม่หีลายหน่วย 
งานรว่มกนัรบัผดิชอบดาํเนินการในลกัษณะบรูณาการ ซึง่หน่วยงานอาจจดัทาํแผนงาน/
โครงการของตนเองหรอืจดัทาํแผนงานเชงิบรูณาการ เพือ่ขอรบัการสนบัสนุนงบ 
ประมาณดาํเนินการกไ็ด ้ ฉะนัน้ในการพจิารณาวเิคราะหโ์ครงการ จงึจาํเป็นตอ้ง
พจิารณาแผนงาน/โครงการ ของแต่ละหน่วยงานวา่มคีวามสอดคลอ้งซึง่กนัและกนัและ
เป็นไปตามแผนบรูณาการ/แผนแมบ่ทโครงการหรอืไม ่ ทัง้น้ีเพือ่ใหก้ารดาํเนินงานในแต่
ละหน่วยงานบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการในภาพรวมเดยีวกนั 

 
 2. ความจาํเป็นของโครงการ 
  เน่ืองจากความจาํเป็นของโครงการในแต่ละพืน้ทีม่คีวามตอ้งการไมเ่หมอืนกนั จงึจะตอ้ง
พจิารณาถงึความจาํเป็น ความสาํคญัของโครงการนัน้ๆ วา่สามารถสนองความตอ้งการในพืน้ทีน่ัน้ๆ ได้
มากน้อยเพยีงใด โดยอาจจะอยูใ่นรปูของความตอ้งการ และความจาํเป็นพืน้ฐาน ความตอ้งการทีจ่ะ
สนองตอบต่อการเพิม่ผลผลติทางดา้นการเกษตร การคา้ เพือ่การดาํรงชพีของราษฎร หรอืเป็นการ
สนองตอบต่อความตอ้งการในการดาํเนินการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ และ
หากไมด่าํเนินโครงการจะมผีลกระทบ หรอืจะเกดิปญหาอยา่งไร ซึง่อาจวเิคราะหโ์ดยใชต้วัเลขจากั

เครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตรป์ระกอบการพจิารณา 
 
 3. ความเหมาะสมของโครงการ 
  การพจิารณาความเหมาะสมของโครงการ อาจจาํแนกหวัขอ้ หรอืประเดน็เพือ่ประกอบการ
วเิคราะหโ์ครงการทีส่าํคญั ๆ สรปุไดด้งัน้ี 
  - ทางด้านกายภาพ 
   : พจิารณาถงึความเหมาะสมของแหล่งทีต่ ัง้โครงการทุกประเภท วา่มคีวามเป็นไปไดแ้ละ

ความพรอ้มเพยีงใดในการดาํเนินการ มกีารขออนุญาตใชพ้ืน้ทีอ่ยา่งถูกตอ้งหรอืยงั มี
ความสมัพนัธ ์ หรอืสอดคลอ้งกบัโครงการอื่นๆ อยา่งไร และมสีิง่อาํนวยความสะดวก
เพยีงพอทีจ่ะทาํใหโ้ครงการสามารถบรรลุวตัถุประสงค ์และเปาหมายตามทีก่าํหนดไวไ้ด้้

หรอืไม ่เชน่ สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน เชน่ ไฟฟา ประปา สภาพเสน้ทางคมนาคมขนสง่้  
  - ทางด้านการบรหาร และการดาํเนนงานโครงการิ ิ  

   : ตอ้งพจิารณาถงึความพรอ้มของหน่วยงานในการดาํเนินโครงการ ทัง้ทางดา้นการ
บรหิาร งบประมาณ และการดาํเนินงานโครงการ ทัง้น้ี หน่วยงานนัน้ ๆ จะตอ้งมี
ประสทิธภิาพทีจ่ะดาํเนินการบรหิาร และดาํเนินโครงการเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์าม
แนวพระราชดาํรไิดจ้รงิตามทีเ่สนอ 
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  - ทางด้านเศรษฐกจและสงัคมิ  
   : การพจิารณาความเหมาะสมดา้นเศรษฐกจิและสงัคมจะตอ้งคาํนึงถงึผลตอบแทนของ

การลงทุนทีจ่ะดาํเนินงานตามแผนงาน/โครงการนัน้ วา่จะสง่ผลคุ้มคา่ ต่อการดาํเนินการ
หรอืไมเ่พยีงใด และมผีลกระทบต่อความเป็นอยูข่องประชาชนในสงัคมนัน้ๆ มากน้อย
เพยีงใด ทัง้น้ีในการดาํเนินการพฒันาตามโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ มไิด้
คาํนึงถงึผลตอบแทนในรปูของความคุ้มทุนแต่เพยีงอยา่งเดยีว แต่จะพจิารณาถงึความ
เหมาะสมในหลายดา้นไปพรอ้มกนั เชน่ ความเสมอภาค (โอกาสความเทา่เทยีมในการ
ไดร้บับรกิาร) ความเป็นธรรม (การกระจายการพฒันาไปใหป้ระชาชนโดยทัว่ไปในพืน้ที)่ 

  - ทางด้านเทคนค และวธีการิ ิ  
   : เน่ืองจากสภาพในแต่ละพืน้ทีโ่ครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรทิัว่ประเทศมคีวาม

แตกต่างกนัไป ฉะนัน้ในการดาํเนินการจดัทาํแผนงาน/โครงการในการพฒันาพืน้ทีน่ัน้ๆ 
จงึตอ้งมคีวามแตกต่างกนัไปดว้ย ทัง้น้ีจะตอ้งคาํนึงถงึวธิกีารนําเทคนิคและวธิกีารที่
เหมาะสมกบัสภาพพืน้ทีน่ัน้ ๆ มาใช ้ โดยพจิารณาจากสภาพเศรษฐกจิสงัคม และ
สิง่แวดลอ้ม ของแต่ละพืน้ทีว่า่ควรใชเ้ทคโนโลยใีนรปูแบบใด ทีนํ่ามาดาํเนินการแลว้
ประสบผลสาํเรจ็ เป็นทีย่อมรบัของราษฎรในพืน้ทีน่ัน้ได ้ทัง้น้ีโดยใชห้ลกัการทีเ่รยีบงา่ย 
ประหยดั และสามารถดาํเนินการไดจ้รงิตามสภาพนัน้ๆ 

  - ทางด้านงบประมาณ 
   : ใหพ้จิารณางบประมาณใหม้คีวามต่อเน่ือง มแีผนงานรองรบั หากเป็นโครงการระยะยาว 

เพือ่ใหก้ารดาํเนินงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรสิามารถดาํเนินงานไปได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ ไมต่ดิขดั หรอืหยุดชะงกั เน่ืองจากขาดงบประมาณดาํเนินการ 

 
 4. ผลกระทบตอสงแวดล้อม และว่ ิ่ ิ ถีชีวติ ตามภมูสงัคมิ  
  การพจิารณาแผนงาน/โครงการ จะตอ้งพจิารณาถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม และวธิกีารดาํเนิน
ชวีติดว้ย กล่าวคอืความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ระหวา่งการดาํเนินโครงการ หรอืเมือ่โครงการสิน้สดุลง
แลว้ ซึง่จะตอ้งมกีารจดัเตรยีมแผนงาน และมาตรการเพือ่ปองกนัผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ รวมทัง้วธิกีาร้

แกไ้ขปญหาสิง่แวดลอ้ม และวธิกีารดาํเนินชวีติทีเ่ปลีย่นแปลงไปดว้ย ซึง่มผีลมาจากการพฒันาในพืน้ที่ั

นัน้ๆ เชน่ การสรา้งอ่างเกบ็น้ํา  มผีลกระทบต่อราษฎรทีจ่ะตอ้งโยกยา้ยบา้นเรอืนออกไป  และเมื่
ดาํเนินการสรา้งอา่งเกบ็น้ําเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้  กจ็ะตอ้งดาํเนินการสง่เสรมิพฒันาดา้นอื่นๆ  เพือ่ใหร้าษฎ
ไดใ้ชน้ํ้าใหไ้ดป้ระโยชน์สงูสดุ ดงันัน้ สาํนกังาน กปร. ตอ้งพจิารณาตรวจสอบวา่โครงการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชดาํรจิะตอ้งทาํการวเิคราะหผ์ลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มหรอืไม ่ ถา้ตอ้งทาํ ในขณะทีเ่สนอขอรบัการ
สนบัสนุนฯ จากสาํนกังาน กปร. ไดด้าํเนินการไปถงึขัน้ตอนใดแลว้ 
 
 5. ความพร้อมของชมุชน 
  ปจจุบนัการยอมรบัของชุมชนและประชาชนในการดาํเนินการพฒันามคีวามจาํเป็นอยา่งยิง่ ั

ดงันัน้ควรตรวจสอบวา่โครงการ/กจิกรรมทีจ่ะดาํเนินการนัน้ไดม้กีารประชาสมัพนัธช์ีแ้จงและสรา้งความรู้
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ความเขา้ใจใหก้บัประชาชนหรอืยงั โดยเฉพาะโครงการพระราชดาํรนิัน้จะตอ้งใหค้วามสาํคญัในเรือ่ง
เหล่าน้ีเป็นกรณพีเิศษ ทัง้น้ี เป็นไปตามระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตร ี วา่ดว้ยการรบัฟงความคดิเห็ั นของ
ประชาชน พ.ศ. 2548 
 
 6. ผลการประเมนโครงการท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกนัิ  
  ในการวเิคราะหโ์ครงการทีม่ขีนาดใหญ่ และเคยผา่นการประเมนิผลโดยสาํนกังาน กปร. 
มาแลว้ หรอืโครงการทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึหรอืเกีย่วขอ้งกบัโครงการทีผ่า่นการประเมนิผลมาแลว้ ควร
นําผลการประเมนิแลว้นัน้มาพจิารณารว่มกบัปจจยัอื่นๆ ดว้ยั  
 
2.2 รปูแบบการวเคราะหโ์ครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ ิ 

  เน่ืองจากโครงการพระราชดาํรต่ิางๆ เป็นโครงการทีม่ลีกัษณะพเิศษเฉพาะตวั การจดัทาํ
ผลสรปุการวเิคราะหโ์ครงการนัน้ จงึมรีปูแบบตามวตัถุประสงคข์องการใชง้านของสาํนกังาน กปร. และ
สาํนกังาน กปร. ไดก้าํหนดรปูแบบการวเิคราะหโ์ครงการเฉพาะในสว่นของโครงการทีจ่ะขอรบัการ
สนบัสนุนงบประมาณจาก กปร./ประธาน กปร. ขึน้ เพือ่ใหเ้ป็นบรรทดัฐานเดยีวกนั และจะไดส้ามารถ
นําไปรวบรวมในระบบฐานขอ้มลูโครงการพระราชดาํรต่ิอไป 

  รปูแบบการวเิคราะหโ์ครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรขิองสาํนกังาน กปร. ไดก้าํหนด
รายละเอยีดทีจ่ะตอ้งรายงานผลจากการวเิคราะหเ์พือ่ กปร. จะไดใ้ชเ้ป็นหลกัในการพจิารณาใหก้าร
สนบัสนุนงบประมาณดงัน้ี  
 1. ชื่อโครงการ 
 2. สถานทีด่าํเนินการ 
 3. พระราชดาํร ิ
 4. วตัถุประสงคข์องโครงการ 
 5. หน่วยงานรบัผดิชอบ 
 6. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 7. งบประมาณทีข่อรบัการสนบัสนุน 
 8. งบประมาณทีค่วรใหก้ารสนบัสนุน 
 9. รายละเอยีดแผนงาน/กจิกรรม และงบประมาณทีด่าํเนินการ 
 10. ประโยชน์ของโครงการ 
 11. ความเหน็ของสาํนกังาน กปร. 
 
 จากโครงการทีห่น่วยงานต่าง ๆ ไดเ้สนอขอมานัน้ กลุ่ม/กองผูร้บัผดิชอบ จะพจิารณาถงึ
รายละเอยีด ต่าง ๆ ดงัน้ี 

 1. ช่ือโครงการ : การใชช้ื่อโครงการจะตอ้งมคีวามชดัเจน สามารถสือ่/
สอดคลอ้งกบักจิกรรมทีท่าํและเน่ืองจากโครงการอนั
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เน่ืองมาจากพระราชดาํรบิางโครงการดาํเนินการอยูใ่นหลาย
พืน้ที ่มหีน่วยงานทีร่บัผดิชอบดาํเนินการอยูห่ลายหน่วยงาน 
ทาํใหอ้าจใชช้ือ่ซอ้นทบักนัได ้ดงันัน้ใหร้ะบุชื่อโครงการเป็น
อนัดบัแรก และต่อดว้ยจงัหวดัทีโ่ครงการนัน้ดาํเนินการอยู ่
และหากโครงการดงักล่าวมคีวามต่อเน่ืองของโครงการ/
กจิกรรมยอ่ย ใหว้งเลบ็โครงการ/กจิกรรมยอ่ยทีจ่ะ
ดาํเนินการนัน้ไวด้ว้ย ตวัอยา่งเชน่ ศกึษาวจิยัและพฒันา
สิง่แวดลอ้มแหลมผกัเบี้ยฯ (แผนงานก่อสรา้ง) จงัหวดั
เพชรบุร ี

 2. สถานท่ีดาํเนนการิ   : ระบุถงึสถานทีท่ีโ่ครงการนัน้ตัง้อยู ่โดยระบุรายละเอยีด
สถานทีต่ัง้ใหช้ดัเจน ตัง้แต่ชื่อหมูบ่า้น ตาํบล อาํเภอ และ
จงัหวดั เชน่ บา้นรอตนับาตู หมูท่ี ่7 ตําบลกะลุวอ อาํเภอ
เมอืง จงัหวดันราธวิาส 

 3. พระราชดาํริ : สาํนกังาน กปร. จะดาํเนินการพจิารณาตรวจสอบ
พระราชดาํรติามแผนงาน/โครงการทีห่น่วยงานเสนอ หากมี
ขอ้สงสยักจ็ะนําความขึน้กราบบงัคมทลูเพือ่ขอพระราช
วนิิจฉยัต่อไป 

 4. วตัถปุระสงคข์องโครงการ : พจิารณาวา่วตัถุประสงคข์องโครงการมคีวามสอดคลอ้งหรอื
สนองพระราชดาํรเิพยีงใด และตอ้งเป็นวตัถุประสงคข์อง
โครงการ/กจิกรรม ไมใ่ชว่ตัถุประสงคโ์ดยรวมของโครงการ
ทัง้หมด เชน่ โครงการศนูยศ์กึษาการพฒันาพกุิลทองฯ 
(กจิกรรมพฒันาปาไม้่ ) จงัหวดันราธวิาส วตัถุประสงคต์อ้ง
เป็นของกจิกรรมปาไมไ้มใ่ชว่ตัถุประสงคร์วมของศนูยฯ์่  ซึง่
ในรายละเอยีดของวตัถุประสงคต์อ้งสามารถบ่งบอกถงึความ
คาดหวงัถงึสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตของโครงการ/กจิกรรมได ้
และอาจจะเป็นผลลพัธข์องโครงการในลกัษณะของผลผลติ
ของการปฏบิตังิาน หรอืแสดงผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการ
ดาํเนินโครงการ/กจิกรรม 

 5. หนวยงานรบัผดชอบ่ ิ  : พจิารณาหน่วยงานทีร่บัผดิชอบและหน่วยงานทีด่าํเนินการ
วา่มคีวามถูกตอ้ง และชดัเจนเพยีงใด โดยตอ้งระบุไวด้ว้ยวา่
หน่วยงานใดเป็นผูร้บัผดิชอบซึง่อาจจะเป็นหน่วยงานใน
ระดบักระทรวง และหน่วยงานใดเป็นผูด้าํเนินการในระดบั
กรม และทีส่าํคญังบประมาณจะตอ้งจดัสง่ไปใหก้บัหน่วยงาน
ใด ในกรณหีน่วยดาํเนินงานมสีถานภาพเป็นเอกชน เชน่ 
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มลูนิธแิมฟ่าหลวง โครงการหลวง จะสง่อนุมตังิบประมาณ้

ผา่นหน่วยงานราชการเทา่นัน้ 

 6. ระยะเวลาดาํเนนการิ  : เน่ืองจากหลกัการทัว่ไปในการดาํเนินการโครงการอนั
เน่ืองมาจากพระราชดาํรจิะดาํเนินการภายใน 1 ปีหรอื
ภายในปีแรกของปีงบประมาณทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน ดงันัน้
สว่นใหญ่ระยะเวลาดาํเนินการโครงการจะอยูภ่ายใน 1 
ปีงบประมาณ แต่อยา่งไรกต็าม การดาํเนินงานบาง
โครงการฯ จะตอ้งดาํเนินการต่อเน่ืองเป็นระยะเวลามากกวา่ 
1 ปี ดงันัน้ ระยะเวลาของการดาํเนินการสมควรทีจ่ะตอ้งมี
การตรวจสอบและระบุใหช้ดัเจน เพือ่ทีจ่ะไดท้ราบถงึ
แผนการใชจ้า่ยงบประมาณตลอดทัง้โครงการ 

 7. งบประมาณท่ีขอรบัการ : สาํหรบังบประมาณทีข่อรบัการสนบัสนุนนัน้จะเป็นวงเงนิงบ 
  สนับสนุน  ประมาณทีห่น่วยงานต่าง ๆ ไดเ้สนอขอรบัการสนบัสนุน แต่

อยา่งไรกต็ามวงเงนิดงักล่าวจาํเป็นจะตอ้งมกีารตรวจสอบอกี
ครัง้ เพือ่ความถูกตอ้ง ซึง่บ่อยครัง้ยอดเงนิทีเ่สนอขอรบัการ
สนบัสนุนนัน้มกีารคาํนวณผดิพลาด ซึง่สาํนกังาน กปร. 
จะตอ้งแจง้ใหห้น่วยงานเกีย่วขอ้งทราบและแกไ้ขต่อไป 
สาํนกังาน กปร. จะยดึตามวงเงนิทีห่นงัสอืกระทรวงเสนอขอ
งบประมาณมายงัสาํนกังาน กปร. เทา่นัน้ 

 8. งบประมาณท่ีควรให้การ : สาํนกังาน กปร. จะไดพ้จิารณาตรวจสอบและวเิคราะหถ์งึ 
  สนับสนุน  ความเหมาะสมของการดาํเนินการตามหลกัการทีไ่ดก้ล่าว

มาแลว้ และหากโครงการไดม้กีารวางแผนงาน/โครงการ/
กจิกรรม ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัการดาํเนินงานตามแนว
พระราชดาํรกิจ็ะไดพ้จิารณาปรบัลดรายการนัน้ ๆ ต่อไปตาม
ความเหมาะสม ทัง้น้ีจะตอ้งแจง้เหตุผลและทาํความตกลงกบั
หน่วยงานปฏบิตักิารก่อนเสมอ 

 9. รายละเอียดแผนงาน/ : การพจิารณารายละเอยีดแผนงาน/กจิกรรมและงบประมาณ 
  กจกรรม และงบประมาณิ   โครงการนัน้ สาํนกังาน กปร. จะคาํนึงถงึเปาหมายของ้  
  ท่ีดาํเนนการิ   แผนงานเป็นหลกั การพจิารณาปรบัลดหรอืตดัทอนรายการ

ใดๆ ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมของการดาํเนินงานตาม
แผนงาน ควรจะวเิคราะหว์า่กจิกรรม ทัง้โครงการมอีะไรบา้ง 
ใชร้ะยะเวลาและงบประมาณเทา่ใดในการดาํเนินงาน โดย
จะตอ้งพจิารณาถงึความเหมาะสมทัง้โครงการ หลงัจากนัน้
จะตอ้งพจิารณารายละเอยีดทีจ่ะดาํเนินงานในปีงบประมาณ
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นัน้ๆ วา่มคีวามเหมาะสมมากน้อยเพยีงใดและสาํหรบัการ
ระบุรายละเอยีดของสาํนกังาน กปร. นัน้ จะพจิารณาระบุถงึ
แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม และรายการทีจ่ะดาํเนินการใน
รปูของวงเงนิรวม มากกวา่จะระบุเป็นรายการอยา่งละเอยีด 
โดยจะตอ้งระบุยอดวงเงนิทีจ่ะใชจ้า่ยทุกแผนงาน/โครงการ/
กจิกรรม ตลอดระยะเวลาดาํเนินการโครงการนัน้ๆ ทัง้น้ี 
หากมกีารพจิารณาปรบัลดรายการใดจะตอ้งระบุเหตุผลและ
ความเหมาะสมไวเ้พือ่ทราบเสมอ 

 10. ประโยชน์ของโครงการ : สาํหรบัประโยชน์ของโครงการทีจ่ะไดร้บัในการดาํเนินงาน
โครงการนัน้ สาํนกังาน กปร. จะไดพ้จิารณาถงึประโยชน์ที่
จะไดร้บัทัง้ในรปูธรรม เชน่ จาํนวนราษฎร พืน้ทีท่ีจ่ะไดร้บั
ประโยชน์ ประเภทของการไดร้บัประโยชน์ เชน่ การขยาย
การอุปโภค-บรโิภค สิง่แวดลอ้มและทัง้ในรปูของนามธรรม เชน่ 
การเปลีย่นแปลงในชวีติ ความเป็นอยูข่องราษฎร ฯลฯ เป็น
ตน้ ซึง่ประโยชน์ทีไ่ดร้บันัน้เป็นการพยากรณ์มาจาก
หน่วยงานทีค่าดวา่จะไดร้บัจากการดาํเนินการเพือ่สนอง
พระราชดาํรโิดยจะเป็นผลทีจ่ะไดร้บัจากการดาํเนินการตาม
โครงการ/กจิกรรม ในแผนงาน/โครงการทีไ่ดว้างไว ้

 

 

 11. ความเหน็ของ   : ความเหน็ของสาํนกังาน กปร. อาจกล่าวไดว้า่เป็นบทสรปุ 
  สาํนักงาน กปร.    หรอืหวัใจของการวเิคราะหโ์ครงการอนัเน่ืองมาจากพระราช 

ดาํร ิดงันัน้ สาํนกังาน กปร. จงึไดด้าํเนินการกาํหนดประเดน็
ไวเ้พือ่ถอืปฏบิตัริว่มกนั ดงัน้ี 

     11.1 ประเดน็ของการสรปุแนวพระราชดาํริ สรปุรายละเอยีด
พระราชดาํร ิโดยพจิารณาวา่โครงการ/กจิกรรมสนอง
พระราชดาํรเิพยีงใด 

     11.2 ประเดน็ของการสรปุแนวทางการดาํเนนงานโครงการิ  
ความเหมาะสมทีจ่ะดาํเนินการ ความเป็นไปไดใ้นการ
ดาํเนินการความพรอ้มของหน่วยงานดาํเนินการ 

     11.3 ประเดน็ของการสรปุผลประโยชน์ท่ีจะได้รบัรวมทัง้การ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกดขึน้ ตลอดจนความสอดคล้องกบัิ
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แนวพระราชดาํริ ความเป็นไปไดข้องประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั 
ระบุในเชงิปรมิาณและคุณภาพ 

     11.4 บทสรปุของสาํนักงาน กปร. ในการพจิารณาโครงการ ซึง่
ไดแ้ก่ความคดิเหน็ต่อโครงการ วงเงนิทีค่วรใหก้าร
สนบัสนุน เหตุผลในการพจิารณางบประมาณขอ้เสนอแนะ
ต่างๆ ตลอดจนขอ้สรปุทีเ่สนอให ้กปร. พจิารณาดาํเนินการ 

 เอกสารวเิคราะหโ์ครงการน้ี กลุ่มแผนงานจะสง่คนืกลุ่มพืน้ที ่พรอ้มกบัการแจง้ผลการอนุมตัิ
งบประมาณของประธาน กปร. หรอื กปร.  

 

2.3 เม่ือโครงการท่ีหนวยงานเสนอได้รบัอนุมตัแล้ว่ ิ  จะต้องดาํเนนการอยางไรบา้งิ ่  

 1.กลุ่มแผนงานแจง้การอนุมตังิบประมาณแก่ หน่วยงาน กลุ่มพืน้ทีแ่ละสาํนกังบประมาณ ใหก้ลุ่ม
พืน้ทีป่ระสานกรมและหน่วยปฏบิตัใินพืน้ทีเ่พือ่จดัทาํรายละเอยีดงบประมาณ เพือ่แจง้ขอรบัการอนุมตัิ
เงนิงวดจากสาํนกังบประมาณ ซึง่สาํนกังบประมาณอาจตดัทอนจาํนวนเงนิลงไดต้ามมาตรฐาน
งบประมาณ 
  ทัง้น้ี หน่วยงานทีเ่สนอขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณโครงการ สามารถตดิตามผลการอนุมตัิ
ไดจ้ากทาง www.rdpb.go.th  หวัขอ้ “ รายงานอนุมตัโิครงการ”  ไดอ้กีทางหน่ีง 
 2. สาํนกังบประมาณแจง้การอนุมตัเิงนิงวดมายงัหน่วยงานสว่นกลางทีเ่สนอขอ และสาํเนาให้
สาํนกังาน กปร. ทราบ ใหก้ลุ่มแผนงานแจง้กลุ่มพืน้ที ่ เพือ่ตดิตามผลการเบกิจา่ยเงนิงวดจากหน่วย
ปฏบิตัใินพืน้ที ่
 3. เมือ่หน่วยปฏบิตัใินพืน้ทีไ่ดร้บัเงนิงวดแลว้ ใหก้ลุ่มพืน้ทีต่ดิตามหน่วยปฏบิตัใินพืน้ทีใ่หด้าํเนิน 
การตามโครงการทีไ่ดเ้สนอมาใหส้าํเรจ็ตามวตัถุประสงค ์ และเปาหมาย้ ตามแผนงานกาํหนดไว ้ โดยกลุ่ม
พืน้ทีค่วรตดิตามผลการดาํเนินงานในพืน้ทีเ่ป็นระยะ ๆ 
 4. หน่วยปฏบิตัใินพืน้ทีจ่ะตอ้งจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานในแต่ละโครงการใหส้าํนกังาน 
กปร. ทราบเป็นระยะๆ ทุกรอบ 3 เดอืน ตลอดไปจนกวา่โครงการจะเสรจ็สิน้โดยสมบรูณ์ เพือ่ตดิตาม
ความกา้วหน้าของโครงการทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนโครงการ (ตามแบบรายงานผลการดาํเนินงานโครงการ
อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรทิีก่ลุ่มแผนงานไดส้ง่ใหห้น่วยงานทีไ่ดร้บัการอนุมตังิบประมาณ ซึง่ไดแ้นบ
สง่ไปใหพ้รอ้มกบัการแจง้การอนุมตังิบประมาณโครงการ) 
 5. ใหแ้จง้หน่วยงานผูร้บัผดิชอบโครงการบรรจุแผนงาน/โครงการ และงบประมาณตอ่เน่ือง หรอื
งบบาํรงุรกัษา ฯลฯ ของโครงการนัน้ ไวใ้นแผนงาน/งบประมาณปกตขิองหน่วยงานของกรม, กระทรวง
ในปีต่อๆ ไปดว้ย (กปร. จะอนุมตัใิหเ้พยีงปีแรกเพือ่ใหเ้ริม่ตน้ทาํงานไดเ้ทา่นัน้)  
 
2.4 กรณีโครงการท่ีไมอนุมตั่ ิ/ชะลอโครงการ จะต้องดาํเนนการอยางไริ ่  
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แบ่งเป็น 3 ประเดน็  

1. กรณเีมือ่สาํนกังาน กปร. พจิารณาแลว้เหน็ควรปฏเสธิ โครงการ กลุ่มพืน้ทีจ่ะทาํหนงัสอืแจง้อยา่งเป็น
ทางการใหห้น่วยงานทราบ และ สาํเนาใหก้ลุ่มแผนงานทราบดว้ย 

2. เน่ืองจากงบกลางมลีกัษณะเป็นงบประมาณทีต่ัง้ไวเ้พื่อดําเนินโครงการเร่งด่วน ฉุกเฉิน สามารถ
อนุมตักิารใชจ้่ายไดต้ลอดปีงบประมาณ จงึมโีครงการทีข่อรบัการสนับสนุนมาในปลายปีงบประมาณ
สาํนกังาน กปร. พจิารณาแลว้ เหน็ว่าจะไมส่ามารถดาํเนินงานไดท้นัในปีงบประมาณหรอืงบประมาณไม่
เพยีงพอ สาํนกังาน กปร. โดยกลุ่มพืน้ทีจ่ะตอ้งทาํหนงัสอืแจ้งชะลอโครงการใหห้น่วยงานทราบและ
สาํเนาใหก้ลุ่มแผนงานทราบดว้ย  

3. หน่วยงานเหน็ว่าโครงการมคีวามจําเป็นจะต้องดําเนินงานอย่างแทจ้รงิ ใหก้ลุ่มพืน้ที่ประสานให้
หน่วยงานเสนอขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณมาในปีงบประมาณถดัไป ซึง่ในช่วงปลายปีงบประมาณ 
กลุ่มแผนงานจะดําเนินการรวบรวมโครงการที่ไม่สามารถดําเนินงานได้ทันในปีงบประมาณหรือ
งบประมาณไมเ่พยีงพอ และจดัทาํหนงัสอืแจง้หน่วยงานขอใหยื้นยนัการขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณ
ในปีถดัไปมายงัสาํนกังาน กปร. เพือ่ดาํเนินการขออนุมตังิบประมาณในงวดแรกของปีงบประมาณ 

 

 
 


