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คำชี้แจง
1. ควำมหมำย
มติ ครม. : ถ้าเป็นมติ ครม. สัญจร ให้ระบุด้วยว่า เป็น ครม. สัญจรที่ไหน
ด้ำนเศรษฐกิจ : ผลที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์ผลผลิต/โครงการ ทีก่ ่อให้เกิดการสร้าง/ลดมูลค่าทางเศรษฐกิจและการเงิน
โดยตรง
ด้ำนสังคม : ผลทีไ่ ด้รับจากการใช้ประโยชน์ผลผลิต/โครงการ ที่ส่งผลต่อสังคมทั้งในด้านการพัฒนาสังคมและการทาให้สังคม
เสื่อมลง
ด้ำนควำมมั่นคง : ผลที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์ผลผลิต/โครงการ ที่ส่งผลต่อความมั่นคงของชาติ ทั้งด้านความมั่นคง
ภายในและความมั่นคงระหว่างประเทศ โดยครอบคลุมทั้งการเสริมสร้างความมั่นคงและการบ่อนทาลายความมั่นคง
ด้ำนสิ่งแวดล้อม : ผลที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์ผลผลิต/โครงการ ที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและการทาลายสิ่งแวดล้อม
ด้ำนคุณภำพชีวิต : ผลทีไ่ ด้รับจากการใช้ประโยชน์ผลผลิต/โครงการ ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้นและตก
ต่าลง
งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใด (งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น) ในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
ประเภทครุภัณฑ์ เช่น ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นต้น
รำยกำรครุภัณฑ์ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด รถยนต์นั่งส่วนกลาง เป็นต้น
ประเภทสิ่งก่อสร้ำง เช่น ค่าก่อสร้างอาคารที่ทาการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ค่าก่อสร้างทางและสะพาน ค่าก่อสร้างแหล่งน้า
ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ เป็นต้น
รำยกำรสิ่งก่อสร้ำง เช่น บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 สะพาน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร Slap Type อาคาร ค.ส.ล.
4 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรียน แบบ 318 ล/30 เนื้อที่ 2.394 ตารางเมตร เป็นต้น
หมวดรำยจ่ำยหลัก/หมวดรำยจ่ำยย่อย : ค่าครุภัณฑ์ ค่าทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง เงินอุดหนุน (ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน)
รายจ่ายอื่น (ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน)
สถำนกำรณ์ดำเนินงำนและสถำนกำรณ์เบิกจ่ำย : ให้ระบุผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายของแต่ละรายการหากเป็น
ทศนิยมเกินครึ่งให้ปัดขึ้น เช่น 25.6% ให้เลือกช่วง 26-50 %
2. ขั้นตอนกำรดำเนินงำน (รำยกำรเดิม)
1) ที่ดิน เช่น
- การทาประชาพิจารณ์
- สารวจอสังหาริมทรัพย์
- มี พรบ. เวนคืนที่ดินแล้ว
- มีมติ ครม.
- ยังไม่ดาเนินการ
2) สิ่งก่อสร้าง เช่น
- อยู่ระหว่างกาหนดรูปแบบและราคากลาง
- มีแบบรูปและราคากลางแล้ว
- ประกาศประกวดราคา
- ได้ผลการประกวดราคา

~2~
- ลงนามในสัญญาแล้ว
- มีการตรวจรับงาน เป็นไปตามแผน
- มีการตรวจรับงานแล้ว เร็วกว่าแผน
- มีการตรวจรับงานแล้ว ช้ากว่าแผน
3. ควำมจำเป็น เช่น
- มีความจาเป็นในการใช้งานของผู้ใช้/กลุ่มเป้าหมาย
- เพื่อรองรับการดาเนินงานตามกฎ ระเบียบ กฎหมายที่เกีย่ วข้อง
4. ลักษณะกำรจ้ำงที่ปรึกษำ เช่น
- ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง
- ปฏิบัติตามระเบียบ/มติ ครม.
- ปริมาณงานของหน่วยงานมาก
5. ขั้นตอนกำรดำเนินงำน เช่น
- จัดทาร่าง TOR/ร่างคุณลักษณะเฉพาะ
- มี TOR/คุณลักษณะเฉพาะแล้ว
- ประกาศประกวดราคา ได้ผลการประกวดราคา
- ลงนามในสัญญาแล้ว
- มีการตรวจรับงานแล้ว เป็นไปตามแผน
- มีการตรวจรับงานแล้ว เร็วกว่าแผน
- มีการตรวจรับงานแล้ว ช้ากว่าแผน
6. ควำมจำเป็น เช่น
- มีความจาเป็นในการใช้งานของของผู้ใช้/กลุ่มเป้าหมาย
- เพื่อรองรับการดาเนินงานตามกฎ ระเบียบ กฎหมายที่เกีย่ วข้องฯ
7. ลักษณะกำรจ้ำงที่ปรึกษำ เช่น
- ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง
- ปฏิบัติตามระเบียบ/มติ ครม.
- ปริมาณงานของหน่วยงานมาก
กำรวิเครำะห์งบลงทุนตำมวัตถุประสงค์ของครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง
วัตถุประสงค์ของครุภัณฑ์
1) กรณีที่ 1 ทดแทนของเดิม (เพื่อรักษำปริมำณผลผลิต) : เปนการจัดหาครุภณ
ั ฑเพื่อทดแทนครุภัณฑเดิม
ที่เสื่อมสภาพ เพื่อใหสวนราชการสามารถดาเนินงานบรรลุตามเปาหมายที่กาหนดไวไดตามปกติ
 ระบุความจาเปนที่ตองจัดหาเพื่อทดแทนครุภัณฑเดิม
 สภาพการใชงานครุภัณฑเดิม (จานวนปที่ใชงาน/ ประวัติการซอมแซม)
 ใชงานไดสมบูรณ
 ใชงานไดบางสวนแตไมสมบูรณ (เสื่อมสภาพ/ชารุด/หรือเสียหาย)
 ไมสามารถใชงานได
 อื่น ๆ
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 แนวทางการซอมแซมหรือจัดหาครุภณ
ั ฑทดแทน
 สามารถซอมแซมไดและคุมคากวาการจัดหาครุภัณฑใหม
 สามารถซอมแซมได แตไมคุมคา
 ไมสามารถซอมแซมไดเลย
 อื่น ๆ
 สัดสวนจานวนกลุมเปาหมายตอจานวนครุภณ
ั ฑมีความเหมาะสม (เปรียบเทียบกอนและหลัง
การจัดหาครุภณ
ั ฑทดแทน)
 สามารถใชงานครุภัณฑรวมกับสวนราชการอื่นไดหรือไม
 สรุปทางเลือกการจัดหาครุภณ
ั ฑใหม เพื่อทดแทนครุภณ
ั ฑเดิม
 สามารถใชงานครุภัณฑเดิมได โดยไมตองจัดหาทดแทน
 สามารถใชงานครุภัณฑเดิมได โดยปรับปรุงหรือซอมแซมครุภณ
ั ฑเดิม
 ไมสามารถใชงานครุภณ
ั ฑเดิม/ไมคุมคาที่จะซอมแซม ตองจัดหาครุภณ
ั ฑใหมทดแทน
 ขาดการยืนยันขอมูลที่ชัดเจน ควรใหตรวจสอบขอมูลและทบทวนใหมอีกครั้ง
 ทางเลือกอื่น ๆ
2) กรณีที่ 2 เพิ่มปริมำณเป้ำหมำยผลผลิต : เปนการจัดหาครุภณ
ั ฑเพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น
ทั้งการเพิ่มขึ้นตามนโยบายรัฐบาล หรือเพิ่มขึ้นตามความตองการหรือสภาพปญหาของกลุมเปาหมาย
 มีแผนแสดงการขยาย/เพิ่มปริมาณกลุมเปาหมาย/ปริมาณงานของสวนราชการ
 ระบุเปาหมายของปริมาณกลุมเปาหมายที่เพิ่มขึ้น และแผนการเพิ่มกลุมเปาหมาย ในอนาคต
 ระบุเปาหมายของปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และแนวโนมงานที่เพิ่มขึ้น
 การขยาย/เพิ่มปริมาณกลุมเปาหมาย/ปริมาณงานตองสอดคลองกับ
 นโยบายรัฐบาล (16+9) แผนการบริหารราชการแผนดิน และแผนปฏิบัตริ าชการสวนราชการ
 ความตองการหรือสภาพปญหาของกลุมเปาหมาย
 ครุภัณฑเดิมที่มีอยูสามารถรองรับปริมาณกลุมเปาหมาย/ปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นไดหรือไม
 สามารถรองรับปริมาณกลุมเปาหมาย/ปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นได โดยไมตองจัดหาใหม
 สามารถรองรับปริมาณกลุมเปาหมาย/ปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นได แตตองปรับปรุงครุภัณฑเดิมที่มีอยูแลว
 ไมสามารถรองรับปริมาณกลุมเปาหมาย/ปริมาณงานที่จะเพิม่ ขึ้นได ตองจัดหาใหมเพิ่มเติม
 อื่น ๆ
 สัดสวนจานวนกลุมเปาหมายตอจานวนครุภัณฑ (เปรียบเทียบกอนและหลังการจัดหาครุภัณฑเพิม่ เติม
 สามารถใชงานครุภัณฑรวมกับสวนราชการอื่นไดหรือไม
 สรุปทางเลือกในการใชงานครุภัณฑเดิมที่มีอยูเพื่อรองรับปริมาณกลุมเปาหมาย/ปริมาณงานสวนเพิ่ม
 สามารถใชงานครุภัณฑเดิมทีม่ ีอยูแลว หรือใชงานครุภัณฑลักษณะเดียวกันโดยไมตองจัดหาใหม
 ตองจัดหาใหมเพิ่มเติม
 ขาดการยืนยันขอมูลที่ชัดเจน ควรใหตรวจสอบขอมูลและทบทวนใหมอีกครั้ง
 ทางเลือกอื่น ๆ
3) กรณีที่ 3 เพิ่มประสิทธิภำพ/คุณภำพผลผลิต : เปนการจัดหาครุภณ
ั ฑเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ/ ปรับปรุง
คุณภาพ/มาตรฐานของการดาเนินงาน ใหสอดคลองกับมาตรฐาน ขอกาหนด รวมถึงนโยบายรัฐบาล
 มีขอมูลระดับประสิทธิภาพ/คุณภาพของครุภัณฑเดิม หรือสภาพการดาเนินงานเดิม
 แผนรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพการปฏิบตั ิงานตามภารกิจหลักของสวนราชการ
 ระบุความตองการคุณภาพของครุภัณฑใหสอดคลองกับคาระดับที่ควรจะเปน (อางอิงมาตรฐาน/ขอกาหนด)
 การเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต ตองสอดคลองกับ
 นโยบายรัฐบาล (16+9) แผนการบริหารราชการแผนดิน และแผนปฏิบัตริ าชการสวนราชการ
 ความตองการหรือสภาพปญหาของกลุมเปาหมาย
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 ครุภัณฑเดิมที่มีอยูสามารถรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสวนราชการไดหรือไม
 สามารถรองรับการเพิม่ ประสิทธิภาพ/คุณภาพได โดยไมตองจัดหาใหม
 สามารถรองรับการเพิม่ ประสิทธิภาพ/คุณภาพได แตตองปรับปรุงครุภณ
ั ฑเดิม
 ไมสามารถรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพได ตองจัดหาใหมเพิ่มเติม
 อื่น ๆ
 สัดสวนจานวนกลุมเปาหมายตอจานวนครุภัณฑ (เปรียบเทียบกอนและหลังการจัดหาครุภัณฑเพิ่มเติม)
 สามารถใชงานครุภัณฑรวมกับสวนราชการอื่นไดหรือไม
 สรุปทางเลือกในการใชงานครุภัณฑเดิมทีม่ ีอยูเพื่อรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักของสวนราชการ
 สามารถใชงานหรือปรับปรุงครุภณ
ั ฑอื่นๆ ที่มีอยูแลวได โดยไมตองจัดหาใหม
 ไมสามารถใชงานครุภณ
ั ฑอื่นๆ ที่มีอยูได ตองจัดหาใหมเพิ่มเติม
 ขาดการยืนยันขอมูลที่ชัดเจน ควรใหตรวจสอบขอมูลและทบทวนใหมอีกครั้ง
 ทางเลือกอื่น ๆ
4) กรณีที่ 4 เพิ่มผลผลิตใหม่ : เปนการจัดหาครุภณ
ั ฑเพื่อรองรับการดาเนินงานใหม (ผลผลิตใหม/ภารกิจใหม)
ที่ไมไดดาเนินงานอยูในปจจุบัน
 ใชครุภัณฑเพื่อสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตใหมใหสอดคลองกับภารกิจของสวนราชการ
 มีแผนรองรับการเพิม่ ปริมาณกลุมเปาหมาย/ปริมาณงาน (ใหม) ของสวนราชการ
 ระบุเปาหมายของปริมาณกลุมเปาหมาย (ใหม) และแผนการรองรับกลุมเปาหมาย (ใหม) ในอนาคต
 ระบุเปาหมายของปริมาณงาน (ใหม) และแนวโนมงาน (ใหม) ในอนาคต
 การเพิ่มปริมาณกลุมเปาหมาย/ปริมาณงาน (ใหม) ตองสอดคลองกับสวนราชการ
 ความตองการหรือสภาพปญหาของกลุมเปาหมาย
 ครุภณ
ั ฑเดิมที่มีอยูสามารถรองรับปริมาณกลุมเปาหมาย/ปริมาณงาน (ใหม) ไดหรือไม
 สามารถรองรับปริมาณกลุมเปาหมาย/ปริมาณงาน (ใหม) ไดไมตองจัดหาใหม
 สามารถรองรับได แตตองปรับปรุงครุภณ
ั ฑที่มีอยู
 ไมสามารถรองรับได ตองจัดหาใหมเพิ่มเติม
 อื่น ๆ
 สัดสวนจานวนกลุมเปาหมายตอจานวนครุภณ
ั ฑ (เปรียบเทียบกอนและหลังการจัดหาครุภัณฑเพิ่มเติม)
 สามารถใชงานครุภัณฑรวมกับสวนราชการอื่นไดหรือไม
 สรุปทางเลือกในการใชครุภณ
ั ฑเดิมที่มีอยูเพื่อรองรับปริมาณกลุมเปาหมาย/ปริมาณงาน (ใหม)
 สามารถใชงานหรือปรับปรุงครุภณ
ั ฑอื่นๆ ที่มีอยูแลวได โดยไมตองจัดหาใหม
 ไมสามารถใชงานครุภณ
ั ฑอื่นๆ ที่มอี ยูได ตองจัดหาใหมเพิ่มเติม
 ขาดการยืนยันขอมูลที่ชัดเจน ควรใหตรวจสอบขอมูลและทบทวนใหมอีกครั้ง
 ทางเลือกอื่น ๆ

~5~
วัตถุประสงค์ของสิ่งก่อสร้ำง
1) กรณีที่ 1 ทดแทนของเดิม (เพื่อรักษำปริมำณผลผลิต) : เปนการลงทุนในสิ่งก่อสร้างเพื่อทดแทนสิ่งก่อสร้าง
เดิมที่เสื่อมสภาพ เพื่อใหสวนราชการสามารถดาเนินงานบรรลุตามเปาหมายที่กาหนดไวไดตามปกติ
 ระบุความจาเปนที่ตองก่อสร้างเพื่อทดแทนสิ่งก่อสร้างเดิม
 สภาพการใชงานของสิ่งก่อสร้างเดิม (ตรวจสอบจานวนปีที่ใช้งาน/ ประวัติการซอมแซม)
 ใชงานไดสมบูรณ
 ใชงานไดบางสวนแตไมสมบูรณ (เสื่อมสภาพ/ชารุด/หรือเสียหาย)
 ไมสามารถใชงานได
 อื่น ๆ
 แนวทางการซอมแซมหรือก่อสร้างใหม่ เพื่อทดแทนของเดิม
 สามารถซอมแซมไดและคุมคากวาการก่อสร้างใหม
 สามารถซอมแซมได แตไมคุมคา
 ไมสามารถซอมแซมไดเลย ต้องก่อสร้างใหม่
 อื่น ๆ
 สัดส่วนพื้นที่ใช้งานต่อกลุ่มเป้าหมาย หรือสัดส่วนจานวนการใช้งานต่อกลุ่มเป้าหมาย
(เปรียบเทียบก่อนและหลังการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างทดแทน)
 สรุปทางเลือกการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างใหมเพื่อทดแทนสิ่งก่อสร้างเดิม
 สามารถใชงานสิ่งก่อสร้างเดิมไดโดยไมตองปรับปรุง
 สามารถใชงานสิ่งก่อสร้างเดิมได โดยปรับปรุงหรือซอมแซมสิ่งก่อสร้างเดิม
 ไมสามารถใชงานสิ่งก่อสร้างเดิม/ไมคุมคาที่จะซอมแซม ตองก่อสร้างใหมทดแทน
 ขาดการยืนยันขอมูลที่ชัดเจน ควรใหตรวจสอบขอมูลและทบทวนใหมอีกครั้ง
 ทางเลือกอื่น ๆ
2) กรณีที่ 2 เพิ่มปริมำณเป้ำหมำยผลผลิต : เปนการลงทุนในสิ่งก่อสร้างเพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิม่ มากขึ้น
ทั้งการเพิ่มขึ้นตามนโยบายรัฐบาล หรือเพิ่มขึ้นตามความตองการหรือสภาพปญหาของ
กลุมเปาหมาย
 มีแผนแสดงการขยาย/เพิ่มปริมาณกลุมเปาหมาย/ปริมาณงานของสวนราชการ
 ระบุเปาหมายของปริมาณกลุมเปาหมายที่เพิ่มขึ้น และแผนการเพิ่มกลุมเปาหมายในอนาคต
 ระบุเปาหมายของปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และแนวโนมงานที่เพิ่มขึ้น
 การขยาย/เพิ่มปริมาณกลุมเปาหมาย/ปริมาณงานตองสอดคลองกับ
 นโยบายรัฐบาล (16+9) แผนการบริหารราชการแผนดิน และแผนปฏิบัตริ าชการสวนราชการ
 ความตองการหรือสภาพปญหาของกลุมเปาหมาย
 สิ่งก่อสร้างเดิมที่มีอยูสามารถรองรับปริมาณกลุมเปาหมายหรือปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นไดหรือไม
 สามารถรองรับปริมาณกลุมเปาหมายหรือปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นได โดยไมตองก่อสร้างใหม
 สามารถรองรับปริมาณกลุมเปาหมายหรือปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นได แตตองปรับปรุง
หรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่แล้ว
 ไมสามารถรองรับปริมาณกลุมเปาหมายหรือปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นได ตองก่อสร้างใหมเพิ่มเติม
 อื่น ๆ
 สัดสวนพื้นที่ใช้งานต่อกลุมเปาหมาย หรือสัดส่วนจานวนการใช้งานต่อกลุ่มเป้าหมาย
(เปรียบเทียบกอนและหลังการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม)
 สามารถใชงานสิ่งก่อสร้างของส่วนราชการอื่น ๆ หรือ สิ่งก่อสร้างอื่นที่มีอยู่แล้ว ได้หรือไม่
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 สรุปทางเลือกในการใชสิ่งก่อสร้างเดิมที่มีอยูเพื่อรองรับปริมาณกลุมเปาหมาย/ปริมาณงานสวนเพิ่ม
 สามารถใชงานสิ่งก่อสร้างเดิมที่มีอยู หรือใชงานสิ่งก่อสร้างลักษณะเดียวกันโดยไมตองก่อสร้างใหม
 ตองก่อสร้างใหม่เพิ่มเติม
 ขาดการยืนยันขอมูลที่ชัดเจน ควรใหตรวจสอบขอมูลและทบทวนใหมอีกครั้ง
 ทางเลือกอื่น ๆ
3) กรณีที่ 3 เพิ่มประสิทธิภำพ/คุณภำพผลผลิต : เปนการลงทุนในสิ่งก่อสร้างเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ/ ปรับปรุงคุณภาพ/
มาตรฐานของการดาเนินงานของส่วนราชการ ใหสอดคลองกับมาตรฐาน ขอกาหนด รวมถึงนโยบายรัฐบาล
 มีขอมูลระดับประสิทธิภาพ/คุณภาพของสิ่งก่อสร้างเดิม หรือสภาพการดาเนินงานเดิม
 แผนรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพการปฏิบตั ิงานตามภารกิจหลักของสวนราชการ
 ระบุความตองการคุณภาพของสิ่งก่อสร้างใหสอดคลองกับคาระดับที่ควรจะเปน (อางอิงมาตรฐาน/ขอกาหนด)
 การเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต ตองสอดคลองกับ
 นโยบายรัฐบาล (16+9) แผนการบริหารราชการแผนดิน และแผนปฏิบัตริ าชการสวนราชการ
 ความตองการหรือสภาพปญหาของกลุมเปาหมาย
 สิ่งก่อสร้างเดิมที่มีอยูสามารถรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพการปฏิบตั ิงานตามภารกิจหลักของสวนราชการไดหรือไม
 สามารถรองรับการเพิม่ ประสิทธิภาพ/คุณภาพได โดยไมตองก่อสร้างใหม
 สามารถรองรับการเพิม่ ประสิทธิภาพ/คุณภาพได แตตองปรับปรุงหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างเดิม
 ไมสามารถรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพได ตองจัดหาใหมเพิ่มเติม
 อื่น ๆ
 สัดสวนพื้นที่ใช้งานต่อกลุมเปาหมาย หรือสัดส่วนจานวนการใช้งานต่อกลุ่มเป้าหมาย
(เปรียบเทียบกอนและหลังการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างเพิม่ เติม)
 สามารถใชงานสิ่งก่อสร้างของสวนราชการอื่น ๆ /สิ่งก่อสร้างอืน่ ๆ ที่มีอยู่แล้ว ไดหรือไม
 สรุปทางเลือกในการใชสิ่งก่อสร้างเดิมที่มีอยูเพื่อรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพการปฏิบตั งิ านตามภารกิจหลัก
ของสวนราชการ
 สามารถใชงานหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่มีอยูแล้วได โดยไมตองก่อสร้างใหม
 ไมสามารถใชงานสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่มีอยูได ตองก่อสร้างใหมเพิ่มเติม
 ขาดการยืนยันขอมูลที่ชัดเจน ควรใหตรวจสอบขอมูลและทบทวนใหมอีกครั้ง
 ทางเลือกอื่น ๆ
4) กรณีที่ 4 เพิ่มผลผลิตใหม่ : เปนการลงทุนในสิ่งก่อสร้างเพื่อรองรับการดาเนินงานใหม (ผลผลิตใหม/ภารกิจใหม) ที่ไมได้
ดาเนินงานอยูในปจจุบัน
 ใชสิ่งก่อสร้างเพื่อสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตใหมใหสอดคลองกับภารกิจของสวนราชการระบุผลผลิต
 มีแผนรองรับการเพิ่มปริมาณกลุมเปาหมาย/ปริมาณงาน (ใหม) ของสวนราชการ
 ระบุเปาหมายของปริมาณกลุมเปาหมาย (ใหม) และแผนการรองรับกลุมเปาหมาย (ใหม) ในอนาคต
 ระบุเปาหมายของปริมาณงาน (ใหม) และแนวโนมงาน (ใหม) ในอนาคต
 การเพิ่มปริมาณกลุมเปาหมาย/ปริมาณงาน (ใหม) ตองสอดคลองกับ
 นโยบายรัฐบาล (16+9) แผนการบริหารราชการแผนดิน และแผนปฏิบัตริ าชการสวนราชการ
 ความตองการหรือสภาพปญหาของกลุมเปาหมาย
 สิ่งก่อสร้างเดิมที่มีอยูสามารถรองรับปริมาณกลุมเปาหมาย/ปริมาณงาน (ใหม) ไดหรือไม
 สามารถรองรับปริมาณกลุมเปาหมาย/ปริมาณงาน (ใหม) ไดไมตองก่อสร้างใหม
 สามารถรองรับได แตตองปรับปรุงสิ่งก่อสร้างทีม่ ีอยู
 ไมสามารถรองรับได ตองก่อสร้างใหมเพิ่มเติม
 อื่น ๆ
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 สัดสวนพื้นที่ใช้งานต่อกลุมเปาหมาย หรือสัดส่วนจานวนการใช้งานต่อกลุ่มเป้าหมาย
(เปรียบเทียบกอนและหลังการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม)
 สามารถใชงานสิ่งก่อสร้างของสวนราชการอื่น ๆ /สิ่งก่อสร้างอืน่ ๆ ที่มีอยู่แล้ว ไดหรือไม
 สรุปทางเลือกในการใชสิ่งก่อสร้างเดิมที่มีอยูเพื่อรองรับปริมาณกลุมเปาหมาย/ปริมาณงาน (ใหม)
 สามารถใชงานหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่มีอยูแลวได โดยไมตองก่อสร้างใหม
 ไมสามารถใชงานสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่มีอยูได ตองก่อสร้างใหมเพิ่มเติม
 ขาดการยืนยันขอมูลที่ชัดเจน ควรใหตรวจสอบขอมูลและทบทวนใหมอีกครั้ง
 ทางเลือกอื่น ๆ

