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คำนำ 

คู่มือการประสานโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น เล่มนี้  จัดทำขึ้น เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจและเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนต่าง ๆ ให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง  โดยอ้างอิง
ข้อมูลจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2548 และที่แก้
เพ่ิมเติม หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  เป็นแนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูลความรู้ทางวิชาการจากแหล่งต่าง ๆ 
เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการประสานแผนงาน/โครงการ นำชุดข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการเสนอโครงการ 

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  คู่มือเล่มนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร  ส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานได้พอสมควร  ทำให้สามารถดำเนินงานด้านแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับ
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี ่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น  และสามารถเสนอโครงการเพื่อ แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน เกิดความผาสุกของพ่ีน้องประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

  คณะผู้จัดทำ 
ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
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การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. กรอบการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด กำหนดกรอบการประสานโครงการ  พัฒนาที่มาจาก
การบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกาศ 
ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ดังนี้  

๑.1 โครงการพัฒนาที่ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ ๒ แห่งขึ้นไปได้ประโยชน์และได้ ทำ
การตกลงกันไว้ หมายถึง โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ ๒ แห่งขึ้นไปจะต้องดำเนินการ  ร่วมกันเพื่อแก้ไข
ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนา
ในภาพรวมของจังหวัด  

1.2 ขนาดของโครงการและงบประมาณในการดำเนินโครงการพัฒนา หมายถึง โครงการพัฒนาที่มีขนาดของ
โครงการใหญ่ ใช้งบประมาณจำนวนมากและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการได้ โดยโครงการดังกล่าวอาจ
ส่งผลในภาพรวมของการพัฒนาในระดับจังหวัด  

1.๓ ความซับซ้อนของโครงการ ที่ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษ หมายถึง โครงการพัฒนาที่ต้องใช้เทคนิคใน
การดำเนินการตามโครงการค่อนข้างสูงหรือเป็นโครงการพัฒนาที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการกำกับดูแลหรือเป็นที่
ปรึกษาในการดำเนินโครงการถึงจะบรรลุผลตามเป้าหมายของโครงการ  

1.๔ โครงการที่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม และสภาพภูมิสังคม หมายถึง โครงการพัฒนา
ที่ดำเนินการแล้วอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และ สภาพแวดล้อมทำให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง หรืออาจส่งผล
กระทบต่อสภาพภูมิสังคม วัฒนธรรม จารีต ประเพณี สภาพความเป็นอยู่ตามปกติของประชาชนในวงกว้างเกินพ้ืนที่รับผิดชอบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.๕ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมของจังหวัด หมายถึง การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยที่
เกิดในวงกว้าง เช่น อุทกภัย วาตภัย ธรณีพิบัติ ไฟป่า ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องร่วมมือป้องกันภัยดังกล่าว หรือภัย
อันเกิดจากการกระทำของมนุษย์ต่อชีวิตและทรัพย์สิน การก่อความไม่สงบ การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การตัดไม้ ทำลายป่า หรือภัยอันเกิดจากยาเสพติด เป็นต้น  

1.๖ อำนาจหน้าที ่ของส่วนราชการหรืออำนาจหน้าที ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  หมายถึง การ
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามท่ีกฎหมายกำหนด  

1.๗ องค์ประกอบอื่นๆ ของสภาพพื้นที่ตามความจำเป็น หมายถึง ความแตกต่างในด้านสภาพภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และชีวภาพ ที่ส่งผลให้การดำเนินโครงการพัฒนาต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาพดังกล่าว
ตามความจำเป็น 
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ประชาคมท้องถิ่น 

อำนาจหน้าท่ีอบจ.หลักเกณฑ์พิจารณา 
พรบ.อบจ./พรบ. กำหนดแผนฯ/ 
ประกาศ คกก.การกระจายอำนาจให้แก่ อปท./ 
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 
ใช้แบบ ผ 02/2 /โครงการ/เอกสารประกอบ 

บัญชีเกินศักยภาพ 

ขั้นตอนการประสานแผนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แผนพัฒนา
อบต./เทศบาล

แผนพัฒนา 
อบจ.

คณะกรรมการประสานแผน 

พัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวดั 

ก.บ.จ.
ประกอบจัดทำแผนพัฒนา

จังหวัด

ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ อบจ. 
ส่งไปจังหวัดใช้แบบ จ.3  
โครงการแบบย่อ จำนวน 
2 ชุดพร้อม ไฟล์ข้อมูล 

บัญชีเกินศักยภาพ 

สำหรับ อบจ.ใช ้
1. ผ 02/2
2.โครงการ
3.เอกสารประกอบอ่ืนๆ
4. ไฟล์ข้อมูล

 

สำหรับ ก.บ.จ .ใช ้
1.แบบ จ .3
2.โครงการแบบ ย่อ
จำนวน 2ชุด 
3.พร้อมไฟล์ข้อมูล

ประชุมบูรณาการโครงการ จัดลำดับ
ความสำคัญ จัดทำบัญชีโครงการ  

คณะกรรมการประสานแผน 
พัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ
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หลักเกณฑ์การประสานโครงการ 

1. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และมีบัญชีเกินศักยภาพที่มีความประสงค์จะเสนอ
โครงการผ่านกระบวนการประสานแผนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการดังนี้ 

     1.1 หนังสือร้องขอจาก อบต./เทศบาล ส่งไปยังคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ  พร้อม
จัดส่งแบบฟอร์มข้อมูลดังนี้ 
ก.กรณีโครงการอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบจ. 

     1) แบบ “ผ.02/2”   
     2) รายละเอียดโครงการ  (ตามแบบตัวอย่าง) 
     3) แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ   
     4) ภาพถ่ายสถานที่ดำเนินโครงการ(ภาพถ่ายสี) ผู้รับรอง คือ ผอ.กองช่าง/นายช่าง 
     5) สำเนาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ประกาศใช้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง(ปกแผนพัฒนาท้องถิ่น  สำเนาประกาศการ

ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ผู้รับรองสำเนา ปลัด อปท./ หัวหน้าสำนักปลัดฯ/นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ) 
     6) หนังสืออนุญาตต่าง ๆ กรณีต้องขออนุญาตหน่วยงานเจ้าของ (ท่ีดินราชพัสดุ/ชลประทาน / สปก./ทหาร) 
  - กรณีเป็นที่ดินเอกชน ให้ทำหนังสืออุทิศที่เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์พร้อมแนบหลักฐานประกอบ เช่น 

สำเนาโฉนด  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  
     7) ประมาณราคาโครงการ (ปร4,ปร5) 
     8) สำเนารายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น 
ข.กรณีโครงการ ส่งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
     1) แบบ  จ.3 
     2) แบบ โครงการแบบย่อ (1 ชุด : 1 โครงการ) จำนวน 2 ชุด 
     3) ไฟล์ข้อมูล 

 2. รายละเอียดตามข้อ 1 จัดส่งให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ เพื่อบูรณาการโครงการ 
แล้วจัดส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 3.องค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อได้รับโครงการจากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ จะ
ดำเนินการดังนี้ 
     3.1 ดูรายละเอียดโครงการ หากลักษณะของโครงการเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ถนนเชื่อม 
2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น) ก็จะคัดแยกโครงการออกเป็นรายยุทธศาสตร์เพื ่อนำเสนอต่อคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อส่งให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบรรจุเข้าแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
     3.2 หากโครงการไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารบริหารส่วนจังหวัด  จะคัดแยกโครงการจัดส่งให้
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ   
  3.2.1 โครงการที่ส่งไปยังคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  ดำเนินการตามหนังสือจังหวัด
นครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม 0017.2/18364  ลงวันที่ 29  สิงหาคม 2565  ใช้แบบ จ.3 พร้อมแบบโครงการแบบย่อ 
(1ชุด:1 โครงการ) โดยให้จัดส่งเป็นเอกสาร จำนวน 2 ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูล 

***หมายเหตุ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สามารถเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากหน่ วยงานที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในกรณีที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม เพ่ือประกอบการพิจารณา  
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แนวทาง/หลักเกณฑ์กรณีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา   

เสนอบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – 2570) เพิ่มเติม  
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แนวทาง/หลักเกณฑ์กรณีอยู่ในอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  เสนอบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – 2570) เพิ่มเติม  

 

 

 

 

ลำดับที ่ ยุทธศาสตร์ ลักษณะของโครงการ เอกสารประกอบการเสนอขอโครงการ 

1 ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงการตามแนวทาง
พระราชดำริ 

1.๑ ปรับปรุงหรือพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภค  บริโภค/การเกษตร  การ
แก้ปัญหาภัยแล้ง/แก้ไขปัญหาอุทกภัย : แหล่งน้ำท่ีมีความคาบเกีย่วหรือใช้ประโยชน์
หลาย อปท. เช่น ขุดลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติ  ประชาชนไดป้ระโยชน์  
มากกว่า  1  อปท.ขึ้นไป 

1.2 โครงการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      โครงการตามข้อ  (1.1 – 1.2)  ต้องมีลักษณะ 
     (1)  เป็นโครงการที่มีการดำเนินการในภาพรวมของจังหวัด / อำเภอ 
     (2)  มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง 
     (3)  การดำเนินงานไม่ซ้ำซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น    
 

1.แบบฟอร์ม ผ.02/2 
2.รายละเอียดโครงการ     
3.ภาพถ่าย 
4.แผนที่แสดงท่ีตั้ง แสดงขอบเขตที่จะดำเนินการ 
5.สำเนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ปกแผนฯ ประกาศใช้แผนฯ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
6.หนังสืออนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
7.ปร 4  ปร 5 
8.สำเนารายงานการประชุมประชาคม 
 

  

2 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

พัฒนาการศึกษา/งานสาธารณสุข/พัฒนาคุณภาพชีวิต/สร้างอาชีพ/สร้างรายได้/
ลดรายจ่ายประชาชน/พัฒนาวิสาหกิจชมุชน/แก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ/ทำนุ
บำรุงวัฒนธรรมประเพณี/รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยโครงการ
จะต้องมีลกัษณะดังต่อไปนี ้

     (1)  เป็นโครงการที่มีการดำเนินการในภาพรวมของจังหวัด / อำเภอ 
     (2)  มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง 
     (3)  การดำเนินงานไม่ซ้ำซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
 

1.แบบฟอร์ม ผ.02/2 
2.รายละเอียดโครงการ     
3.สำเนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ปกแผนฯ ประกาศใช้แผนฯ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
4.สำเนารายงานการประชุมประชาคม 
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ลำดับที ่ ยุทธศาสตร์ ลักษณะของโครงการ เอกสารประกอบการเสนอขอโครงการ 

3 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนา
เศรษฐกิจ 

 

3.1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกจิ  เกษตร  อุตสาหกรรม  
การท่องเท่ียวและบริการ  ยกระดับมาตรฐานการผลิตพัฒนาศักยภาพด้าน
การเกษตร  เพ่ิมคุณภาพการผลิต  ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย  เกษตรอินทรีย์ลด
ต้นทุนการผลิต  เพ่ิมช่องทางการตลาด  ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรและ
เครือข่ายเกษตรกร 
 

3.2 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจและพืชเศรษฐกจิสร้างรายได้ 
 

3.3 พัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร 
      โครงการตามข้อ  (3.1 – 3.3)  ต้องมีลักษณะ 
     (1)  เป็นโครงการที่มีการดำเนินการในภาพรวมของจังหวัด / อำเภอ 
     (2)  มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง 
     (3)  การดำเนินงานไม่ซ้ำซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น      

1.แบบฟอร์ม ผ.02/2 
2.รายละเอียดโครงการ  (ระบุจุดพิกัดเริ่มต้นและจุดสิ้นสดุโครงการ กรณีพัฒนา
แหล่งน้ำ) 
3.ภาพถ่าย (กรณีพัฒนาแหล่งน้ำ) 
4.แผนที่แสดงท่ีตั้ง แสดงขอบเขตที่จะดำเนินการ (กรณีพัฒนาแหลง่น้ำ) 
5.สำเนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ปกแผนฯ ประกาศใช้แผนฯ พร้อมรับรองสำเนา
ถูกต้อง 
6.หนังสืออนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
7.ปร 4 ปร 5  (กรณีพัฒนาแหล่งน้ำ) 
8.สำเนารายงานการประชุมประชาคม 
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ลำดับที ่ ยุทธศาสตร์ ลักษณะของโครงการ เอกสารประกอบการเสนอขอโครงการ 

4 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาเมือง 

 

4.1 ก่อสร้างถนน/ปรับปรุงซ่อมแซมถนน (ตามมาตรฐานงานทางหลวง
ท้องถิ่น) 
4.2 ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ / ถนนถ่ายโอนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
4.3 การก่อสร้างสะพาน 
      โครงการตามข้อ  (4.1 – 4.3)  ต้องมีลักษณะ 
     (1)  เป็นถนน/สะพานท่ีอยู่บนเส้นทางที่มีความเชื่อมต่อคาบเกีย่ว
ระหว่าง  อปท.  ต้ังแต่ 2 อปท. ขึ้นไป 
     (2)  มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง 
     (3)  อปท. ในพื้นที่รับผิดชอบไม่สามารถดำเนินการเองได้ 
4.4 การซ่อมแซมสะพาน เป็นสะพานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
4.5 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  รักษาความสงบเรียบร้อย 
ส่งเสริมศีลธรรมอันดีของประชาชน 
4.6 ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การแก้ไขปัญหาขยะมลู
ฝอย    สิ่งปฏิกูลรวม การดูแลระบบกำจัดน้ำเสียรวมให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอืน่ในเขตจังหวัด 
4.7 ส่งเสริมการกีฬา บำรุงสถานที่สำหรับการกีฬา  การท่องเท่ียวและ
สุขภาพ  สวนสาธารณะ  ที่พักผ่อนหย่อนใจ 
      โครงการตามข้อ (4.4 – 4.7)  ต้องมีลักษณะ 
     (1)  เป็นโครงการที่มีการดำเนินการในภาพรวมของจังหวัด / อำเภอ 
     (2)  มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง 
     (3)  อปท. ในพื้นที่รับผิดชอบไม่สามารถดำเนินการเองได้        

1.การก่อสร้างถนน/ปรับปรุงซ่อมแซมถนน/การก่อสร้างสะพาน  โครงการที่จะเสนอขอให้
เป็นไปตามมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น  เอกสารประกอบโครงการและรายละเอยีด ดังนี้ 
     1) บัญชีเกินศักยภาพ ตามแบบฟอร์ม  ผ.02/2 
     2) รายละเอียดตัวโครงการ (ระบุจุดพิกัดเริ่มต้นและจุดสิ้นสดุโครงการ) 
     3) แผนที่ตั้งขอบเขตที่ดำเนินการ ทีแ่สดงความคาบเกี่ยวต่อเนือ่ง หรือผู้ไดร้ับประโยชน์
มากกว่า 1 อปท.   
     4) ภาพถ่ายแสดงที่ตั้งของโครงการ 
     5) หนังสืออนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
     6) เอกสารประมาณการก่อสร้าง ปร.4  ปร.5  
     7) รายงานการประชุมประชาคม 
2. ระบุชื่อถนน/สายทางที่จะดำเนินการให้ชัดเจน(คาบเกี่ยว/ผ่านพ้ืนที่ใดบ้าง) 

3. หากเป็นถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ให้
ระบุสายทางจุดพิกัดและเส้นทางจดุที่จะดำเนินการโดยละเอียด  เพือ่ความสะดวกในการ
สำรวจพ้ืนท่ีของสายทาง 

4. เป็นถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบหรือได้รับถ่ายโอนจากหน่วยงานอืน่
ให้ระบุ   

5. กรณีถนนที่ดำเนินการอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น ต้องแนบหนังสืออนุญาต
จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
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ลำดับที ่ ยุทธศาสตร์ ลักษณะของโครงการ เอกสารประกอบการเสนอขอโครงการ 

5 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาระบบการบริหาร 

จัดการภาครัฐ 

ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยโครงการ
จะต้องมีลกัษณะดังต่อไปนี ้

     (1)  เป็นโครงการที่มีการดำเนินการในภาพรวมของจังหวัด / อำเภอ 
     (2)  มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง 
     (3)  การดำเนินงานไม่ซ้ำซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น    
 

1.แบบฟอร์ม ผ.02/2 
2.รายละเอียดโครงการ  (ระบุจุดพิกัดเริ่มต้นและจุดสิ้นสดุโครงการ)   
3.สำเนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ปกแผนฯ ประกาศใช้แผนฯ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
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(แบบ ผ.02/2) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่........... 
 

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่........................................... 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 13  หมุดหมายที่.............................................................. 
ค. Sustainable Development Goals : SDGs  เป้าหมายท่ี................/เป้าประสงค์.................................. 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ........................................................................ 
จ.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.....ยุทธศาสตร์ที่........................................................ 
     1.  ยุทธศาสตร์....(ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น).......... 
         1.1 กลยุทธ์.......................................................... 
              (1)  แผนงาน................................................................ 
 

 
 
*** ประเภท File Excel 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 
 

           

รวมงบประมาณ ........... ........... ........... ........... ...........  
รวมโครงการ ........... ........... ........... ........... ...........  



(ตัวอย่างการเสนอโครงการ) 

โครงการเสนอขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาดำเนินการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.............. 

1.ชื่อโครงการ        (ตรงกับ ผ.02/2) 

 คำอธิบาย 
วิธีการตั้งช่ือ : สั้น กะทัดรัด สื่อความหมายได้ชัดเจน เหมาะสม เข้าใจง่าย  เช่น โครงการส่งเสรมิ.......  โครงการก่อสร้างถนน

บ้าน...........หมู่ที่........ ตำบล............เช่ือมระหว่างบ้าน...........หมู่ที่........ ตำบล.......................อำเภอ.................จังหวดันครราชสีมา 
   (หากเป็นโครงการประเภทถนน ต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นการเช่ือมกันระหว่าง 2 อปท.ขึ้นไป) 

2.หลักการและเหตุผล  

2.1 ที่มา :  
                              ประชาชนในท้องถิ่นตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปไดร้ับประโยชน์ร่วมกันซึ่งเกดิจากการทำความตกลงระหวา่งอปท.ด้วย
กันเองคือ อปท.............................และ อปท.............................(ใหร้ะบุชื่ออปท.) 

      สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง 
ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 ข้อ 10 (2) 
         -  เป็นโครงการที่เกินศักยภาพของ อปท. 
                               -  โครงการดังกล่าวฯ บรรจุอยู่ในแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว พร้อมรับรองสำเนาถูกตอ้ง 

2.2 สรุปสาระสำคญั  
หลักกการ/สภาพปัญหา / ความตอ้งการ : 
………………………………………………………………………..........................................................................……………… 
........................................................................................................................................................................... 
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน) :  
………………………………………………………………………..........................................................................……………… 
........................................................................................................................................................................... 

คำอธิบาย 
เป็นการกลา่วถึงปัญหา สาเหตุ หรอื ความจำเป็น ซึ่งบรรยายถึงเหตผุลและความจำเป็นท่ีต้องจดัทำโครงการ จำนวนประชากร/

ครัวเรือน  ผลผลิตทางการเกษตร  ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ที่ประสบปัญหาและมีผลกระทบ  โดยอยู่ในขอบเขตอำนาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวดั 

3.วัตถุประสงค์ของโครงการ  :  
   1.เพื่อ             (ตรงกับ  ผ.02/2) 

2.เพื่อ 

4.สถานภาพของโครงการ 
     โครงการเดิม   โครงการใหม่ 

5.ระยะเวลาดำเนินโครงการ.....................ปี      เร่ิมต้นปี.............................        สิ้นสุดปี........................... 

6. สถานที่ดำเนินโครงการ :  
    จุดเร่ิมต้น บ้าน................ตำบล..................อำเภอ...........................จังหวัด............................จดุพิกดัเร่ิมต้น................ 
    จุดสิ้นสุด บ้าน.................ตำบล..................อำเภอ...........................จังหวัด............................จุดพิกัดสิ้นสุด................. 
(พ้ืนที่ดำเนินการกรณีถนนต้องระบุจุดเร่ิมต้น-สิ้นสุด เช่น อำเภอ ตำบล  หมู่บ้าน เป็นต้น และระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ ระบบพิกัดแบบ 
UTM ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0810.2/ว 1596  ลงวันท่ี 10 เมษายน 2556  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)    
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7. เป้าหมาย  

7.1 สภาพปัจจุบัน................................................................................................................................................ 
7.2 ความต้องการ................................................................................................................................................. 

    (ถ้าเป็นถนน สะพาน บอกความกว้าง X ยาว X ความหนา,โครงการฝึกอบรม จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ระยะเวลา จำนวน วัน คืน) 

8. วิธีการดำเนินงาน 

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละ
กิจกรรมสำคัญด้วย) 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเร่ิมดำเนินการ 

2566  2567 2568 2569 2570 

1 
  

       

2            

3            

  
8.1 ยินยอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการตามโครงการดังกล่าวตามอำนาจหน้าท่ี 

8.2 โครงการที่เสนอต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการทีไ่ด้ขอรับการสนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น 

9. วงเงินของโครงการ จำนวน.............................บาท 

 (ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายด้วย) 

ปีงบประมาณ รายการ จำนวนเงิน 
2566 งบดำเนินการ  
2567 -ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ  
2568 งบลงทุน  
2569 -ครุภัณฑ ์  
2570 -ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 3867  ลงวันท่ี 6  กรกฎาคม 2564 เรื่อง  แนวทางการดำเนินการตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความสำคัญในการบรรจโุครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต้องมีการประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  การประมาณราคาสอดคล้องตามเป้าหมายของโครงการพัฒนา ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง  หลัก
ของราคากลางตามพระราชบัญญตัิการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มคีวามโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ ์
10. ความพร้อมของโครงการ 

(10.๑) พ้ืนที่ดำเนินโครงการ 
 ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นท่ีดำเนินการหรอืได้รบัอนุญาตตามกฎหมาย และ

สามารถดำเนินการได้ทันที 
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู ่ในระหว่าง

จัดเตรียมพื้นท่ี หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ 
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  (10.2)  กรรมสิทธิ์ในที่ดินก่อสร้าง 
      ที่ดินสาธารณะ ท่ีอยู่ในความดูแลของ อบต./เทศบาล  . 
                 ที่ดินเอกชน 
  ที่ดินราชพัสดุแนบหนังสือขออนุญาตให้ดำเนินการ 
  ที่ดินชลประทานแนบหนังสือขออนุญาตให้ดำเนินการ 
  ทีด่ิน สปก.แนบหนังสืออนุญาตให้ดำเนินการ 
  อื่น ๆ ระบุ.........(ที่ดินอยู่ในความดูแลของแขวงทางหลวงแผ่นดิน เป็นต้น) 

(10.3) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................................................ 
 มีแต่ยังไม่สมบรูณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ........................................................................... 
 ไม่ม ี

11.วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ (ให้ระบุหน่วยงานให้ชัดเจน) : 
          11.1 พ้ืนท่ีดำเนินการอยู่ในความรับผดิชอบของ อบต......................../เทศบาล.............................................สามารถ
ดำเนินการได ้
                  11.2 พื้นที่ดำเนินการอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ(ระบุช่ือ).........................ได้แนบเอกสารอนุญาตให้ดำเนินการ 

12.ตัวชี้วัด :        (ตรงกับ  ผ.02/2) 
      .................................................................................................................................................................................................... 
      .................................................................................................................................................................................................... 

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :      (ตรงกับ  ผ.02/2) 
13.1 ......................................................................................................................................................................... 
13.2 ......................................................................................................................................................................... 

14. ผู้รับผิดชอบ : …...…......……..........ตำแหน่ง : (ปลัด อปท.) .………..สถานที่ติดต่อ ........................หมายเลขโทรศัพท์ .................. 

ผู้ประสานงาน : (ผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อย/รายการ)..……..........ตำแหน่ง : .………..สถานที่ติดต่อ ...........หมายเลขโทรศัพท์ ................. 

15. หมายเหตุ(สำคัญมากต้องมี หากไม่มีจะไม่พิจารณาโครงการ) 
 1. ทำหนังสือจากนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอรับการสนับสนนุโครงการถงึประธานคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดบัอำเภอ  
 2. พร้อมกับแนบเอกสารดังต่อไปนี ้

    2.1 บัญชโีครงการเกินศักยภาพเพื่อการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผ.02/2) 
      2.2 ตัวโครงการ  (ตามตวัอย่าง) กรณีเป็นโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน สถานที่ดำเนินการต้องระบพุิกัดทางภูมิศาสตร์  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดว่นที่สุด ที่ มท 0810.2/1596  ลงวันที่10 เมษายน 2556 

    2.3 แผนผังที่ตั้งโครงการทีแ่สดงความคาบเกีย่วต่อเนื่อง หรือผู้ได้รับประโยชน์มากกวา่ 1 อปท.และภาพถ่ายแสดงที่ตั้งของโครงการ 
                  2.4 สำเนารายงานการประชุมประชาคมพร้อมมติที่ประชุมที่ประชาคมได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอความต้องการ  รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม มี
ลายมือชื่อผู้เขา้ร่วมประชุมที่เสนอปัญหา แนวทางแก้ไข และมีข้อเสนอความต้องการให้จัดทำโครงการดังกล่าว   
     2.5 กรณีที่พื้นที่ดำเนินการอยู่ในความรับผิดชอบของหนว่ยงานอื่น เช่น ทหาร ป่าไม้ ชลประทาน ที่ราชพัสดุ ฯลฯ หรือเอกชนต้องขออนุญาตให้
เรียบร้อยและใหแ้นบหนังสืออนุญาตใหใ้ช้พื้นที่ 
     2.6  เอกสารประมาณการก่อสรา้ง เช่น ปร 4  ปร 5 และเอกสารที่เกีย่วข้องอืน่ ๆ  ประกอบ 
      2.7 เอกสารที่เกี่ยวข้องที่เป็นสำเนา ต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น 
 
 

 
ลงช่ือ............................................................ผู้เสนอโครงการ 

            (......................................................) 
               ตำแหน่ง  ปลัด อบต./เทศบาล 

 

 
ลงช่ือ............................................................ผู้อนุมตัิโครงการ 
        (......................................................) 
       ตำแหน่ง  นายก อบต./นายกเทศมนตร ี
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แผนที่สรุปตำแหน่งที่ตั้งหลักของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพแผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการที่แสดงความคาบเกี่ยวต่อเนื่อง 
หรือผู้ได้รับประโยชน์มากกว่า 1 อปท.และภาพถ่ายแสดงที่ตั้งของโครงการ 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
   ลงชื่อ      ผู้รับรองแผนผังสถานที่ก่อสร้าง 
    (.................................................) 
    ตำแหน่ง......................................... 
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การเสนอโครงการเพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาจังหวดันครราชสีมา 
  



15
0 การเสนอโครงการเพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

ขั้นตอนการดำเนินการ 

1. ความพร้อมและความเหมาะสมของโครงการ มีหลักเกณฑ์ดังนี้  
1.1 โครงการต้องมีรายละเอียดข้อมูลที่ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ ก.บ.ภ. กำหนด โดยกรณีที่เป็นโครงการ

ก่อสร้างจะต้องระบุความพร้อมของพื้นที่ดำเนินงานรวมทั้งแบบรูปรายการโดยสังเขป พร้อมด้วยเอกสารยืนยันว่าสามารถ
ดำเนินโครงการได้ทันทีหลังจากผ่านการพิจารณาของ ก.บ.ภ. และต้องมี รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายที่สามารถพิจารณา
ความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายได้ หากโครงการใดไม่มี รายละเอียดข้อมูลดังกล่าวอย่างครบถ้วน โครงการนั้นจะไม่ได้รับการ
พิจารณา  

1.2 โครงการจะต้องดำเนินการโดยหน่วยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบโดยตรงตามกฎหมาย  ในกรณีที ่มี
สินทรัพย์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการ หน่วยงานดังกล่าวจะต้องมีการตั้งงบประมาณสำหรับบริหาร จัดการและบำรุงรักษาใน
ระยะต่อไป โดยต้องมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับ หน่วยงานดังกล่าวแนบมาพร้อมกับคำขอ
โครงการ หากไม่มีเอกสารบันทึกข้อตกลงแนบมา โครงการนั้น จะไม่ได้รับการพิจารณา  

1.3 โครงการต้องมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ทั้งด้านเทคนิค (วิธีการหรือรูปแบบที่ ใช้ในการดำเนินการ) 
ด้านกายภาพ (ความพร้อมของพื้นที่ดำเนินงาน บุคลากร การบริหารความเสี่ยง และ การบริหารจัดการ) ด้านงบประมาณ 
(ความสมเหตุสมผลของวงเงินกับประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ) และด้านระยะเวลา (ต้องดำเนินการได้แล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ) รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวก  และเชิงลบในการดำเนินโครงการ ทั ้งนี ้ โครงการที ่ต้อง
ดำเนินการในพ้ืนที่ที่ต้องได้รับการอนุมัติ/อนุญาต ต้องได้รับการอนุมัติ/อนุญาตจากเจ้าของพื้นที่/หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ก่อนที่
จะเสนอขอโครงการ  

1.4 โครงการต้องมีความคุ้มค่า โดยต้องแสดงผลลัพธ์ หรือประโยชน์ของโครงการที่  คาดว่าจะได้รับด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ จำนวน ประชากร จำนวนเกษตรกร พื้นที่
เพาะปลูก รายได้ ฯลฯ โดยเฉพาะผลประโยชน์ที่ประชาชนในพื้นที่จะได้รับ  อย่างชัดเจน และต้องมีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย มีความยั่งยืน และสามารถพ่ึงพา ตนเองได้ในระยะยาว 

 2. การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ต้องเสนอโครงการ พร้อมจัดลำดับความสำคัญ  

  3 ข้อกำหนดลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะของโครงการ มีดังนี้  
   3.1 โครงการต้องไม่เป็นการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนโดยตรง  ยกเว้นในกรณีของ
ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อนั้น เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการที่สอดคล้องกับแนวทาง การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
สำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจะสนับสนุนเฉพาะวัสดุ ประกอบการฝึกอบรม 
   3.2 โครงการต้องไม่มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน เว้นแต่  ฝึกอบรมด้านอาชีพ 
ด้านความมั่นคง หรือเป็นประเด็นสำคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งต้องมีการระบุไว้ ในส่วนของประเด็นปัญหาและ
ความต้องการเชิงพ้ืนที่  
   3.3 โครงการต้องไม่เป็นกิจกรรมย่อย ควรบูรณาการกิจกรรมประเภทเดียวกัน หรือ เกี่ยวข้องกันเข้า
ด้วยกัน ให้เป็นโครงการที่จะสามารถส่งผลต่อการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
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4. เอกสารประกอบโครงการ

4.1  แบบสรุปแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ….ที่จังหวัดขอรับการสนับสนุนจาก
กระทรวง/กรม เพ่ือดำเนินการให้สอดคล้องตามความต้องการของแผนพัฒนาจังหวัด (แบบ จ.3) จำนวน 2 ชุด 

4 .2 แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (๑ ชุด : ๑ โครงการ) จำนวน 2 ชุด 
  4.3 ไฟล์ข้อมูล 

หมายเหตุ  ***   คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จะจัดทำแบบสรุปแผนงานโครงการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ............. ที่จงัหวัดเสนอขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม  เพ่ือดำเนินการให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด  (.....) 
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แนวทางการเสนอโครงการ 

กรณีส่งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

ลำดับที ่ ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ลักษณะโครงการ/กิจกรรม เอกสารประกอบการเสนอโครงการ 
1 ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับ

ด้านการเกษตร และเกษตร
แปรรูปมลูค่าสูง 

โครงการพัฒนาด้านการเกษตร
1. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อทำเกษตรกรรม เช่น ขุดลอก  การสร้างฝายเพื่อชะลอน้ำ
2. พัฒนาทรัพยากรดินและน้ำเพิม่ความอุดมสมบรูณ ์เช่น การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมแีหล่งน้ำผิวดินและ
ใต้ดินเป็นของตนเอง 
3. ยกระดับผลผลิต  การพัฒนาสนิค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าเกษตรปลอดภัยได้รับ
มาตรฐานมีการรับรอง 
4. ส่งเสริมอาชีพด้านการเลี้ยงสตัว์  การใช้เทคโนโลย/ีนวัตกรรมในการบริหารจัดการ (Smart Farmer) การยกระดับสู่
มาตรฐานการปฏิบตัิทางการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ การส่งเสริม ให้เกษตรกรฟารม์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับมาตรฐาน 
5. ยกระดับการผลิตด้วยการส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ เช่น การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเกษตรกร  การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝีกทักษะด้านการแปรรูปผลผลติ เป็นต้น 
6. การยกระดับสร้างมลูค่าเพิม่สินค้า  การพัฒนานวัตกรรมตลาดออนไลน์ พัฒนาศักยภาพเกษตรกร  เป็นต้น
7. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

1. แบบสรุปแผนงานโครงการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. …. 
ที่จังหวัดขอรับการสนบัสนุนจาก
กระทรวง/กรม เพื่อดำเนินการให้
สอดคล้องตามความต้องการของ
แผนพัฒนาจังหวัด (แบบ จ.3) จำนวน 2 
ชุด 
2. แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (๑ ชุด : ๑
โครงการ) จำนวน 2 ชุด 
3.ไฟล์ข้อมูล

2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้าง
พื้นฐาน เพื่อยกระดับ
เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว 
การค้า การลงทุน 
อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG

และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงข่ายคมนาคม การค้า การท่องเท่ียว บริการ และ การลงทุน (โครงการพัฒนา
ด้านการท่องเท่ียวและบริการ) 
1.ส่งเสรมิระบบนเิวศทางการท่องเที่ยว (Tourism Eco System) ของโคราชสู่การเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว
คุณภาพ เช่น การส่งเสรมิการท่องเที่ยว แหล่งเรยีนรู้  การท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
2. ยกระดับเมืองท่องเที่ยวสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เช่น การส่งเสริมการท้องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่สังคมออนไลน์ ด้านการท่องเที่ยว 
3. ยกระดับความปลอดภัยของเมอืงเพื่อรองรับการจัดการประชุม นิทรรศการ และงาน    อีเว้นต์ เช่น  การส่งเสริม
การจัดงานประชุม นิทรรศการ และงานอีเว้นต์ของโคราชเมืองไมซ์ (MICE City)   พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม
ขนส่งภายในจังหวัดนครราชสมีา เช่น โครงการก่อสรา้ง  ซ่อมแซมถนน
4. พัฒนาอาชีพและรายได้ของภาคอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ เช่น การพัฒนาศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรม
เพิ่มผลิตภาพแรงงาน 
5. ส่งเสรมิอุตสาหกรรมที่มมีูลค่าสูง อุตสาหกรรมเป้าหมาย และอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ เช่น การฝึกอบรม  การพัฒนา
ทักษะฝีมือแรงงาน 

1. แบบสรุปแผนงานโครงการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ….

ที่จังหวัดขอรับการสนบัสนุนจาก
กระทรวง/กรม เพื่อดำเนินการให้
สอดคล้องตามความต้องการของ
แผนพัฒนาจังหวัด (แบบ จ.3) จำนวน 2 
ชุด 
2. แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (๑ ชุด : ๑
โครงการ) จำนวน 2 ชุด 
3.ไฟล์ข้อมูล
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ลำดับที ่ ประเด็นการพัฒนาจังหวัด โครงการ/กิจกรรมหลัก/ลักษณะกิจกรรมย่อย เอกสารประกอบการเสนอโครงการ 

3 เสรมิสร้างและพัฒนาคน 
ชุมชน เมือง และการยกระดับ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อ
สังคมคณุภาพสูง

โครงการพัฒนาด้านสังคม
1. การขับเคลื่อนกิจกรรมผู้สูงอายุ
2. ยกระดับการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น การเสรมิสร้างและดแูละสุขภาพผูสู้งอายุ 
3. ป้องกัน แก้ไข ฟ้ืนฟู และเยยีวยา ปัญหา Covid-19 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน ชุมชน/หมู่บ้าน ตำบล
อำเภอ และจังหวดั เช่น การพัฒนาอาชีพภายหลังสถานการณ์โควิด การส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์ 
4. เสรมิสร้างและพัฒนากลุ่มเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน เช่น ส่งเสริมให้มีทักษะชีวิตขั้นพ้ืนฐาน
5. การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ
6. การขับเคลื่อนแนวคดิการสรมิสร้างคณุลักษณะพลเมืองดีมีคณุธรรม เช่น การส่งเสริมทักษะทางดนตรี การส่งเสริม
แนวคิดจิตอาสา 
7. ส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning) เพื่อการพัฒนาขดีความสามารถอยา่งต่อเนื่องของประชาชน เช่น
การส่งเสริมความรูส้มัยใหม่โดยใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพพ้ืนฐาน
ภูมิปัฐญาท้องถิ่น การยกระดับทางด้านภาษา  
8. ส่งเสริมการดูแลสุขภาวะของประชาชน เช่น การควบคมุและป้องกันโรค

1. แบบสรุปแผนงานโครงการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. …. 
ที่จังหวัดขอรับการสนบัสนุนจาก
กระทรวง/กรม เพื่อดำเนินการให้
สอดคล้องตามความต้องการของ
แผนพัฒนาจังหวัด (แบบ จ.3) จำนวน 2 
ชุด 
2. แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (๑ ชุด : ๑
โครงการ) จำนวน 2 ชุด 
3.ไฟล์ข้อมูล

4 ยกระดับบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหเ้กิดสมดลุและ
ยั่งยืน 

โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ยกระดับการป้องกันและฟื้นฟูพ้ืนที่ป่า เช่น ป้องกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายปา่ การจดัการไฟป่า
2. เพิ่มประสทิธิภาพการจัดการพื้นที่ดินเคม็ เช่น การป้องกันการแพร่กระจายดนิเค็ม  การปรับปรุงบำรุงดนิ
3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฝุน่ละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เช่น มาตรการการเฝ้าระวัง  การใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
เฝ้าระวัง 
4. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย เช่น โครงการขดัแยกขยะ  การจัดการขยะโดยกิจกรร 3 R
5. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการนำ้เสียก่อนลงสู่แหล่งน้ำ เช่น เร่งบำบัดน้ำเสยีในชุมชนและน้ำท้ิงจากโรงงาน
อุตสาหกรรม ปรับปรุงระบบบำบดัน้ำเสยี 
6. เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค เช่น การจดัใหม้ีน้ำอุปโภคบริโภคให้หมู่บ้านที่ขาดแคลน และ
จัดหาน้ำสำรอง 
7. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภยัแล้ง น้ำท่วมขัง และอุทกภัย เช่น พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกันการเกิดภัย
พิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการแจ้งเตือนภัยพิบัติ 

1. แบบสรุปแผนงานโครงการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. …. 
ที่จังหวัดขอรับการสนบัสนุนจาก
กระทรวง/กรม เพื่อดำเนินการให้
สอดคล้องตามความต้องการของ
แผนพัฒนาจังหวัด (แบบ จ.3) จำนวน 2 
ชุด 
2. แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (๑ ชุด : ๑
โครงการ) จำนวน 2 ชุด 
3.ไฟล์ข้อมูล
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ลำดับที ่ ประเด็นการพัฒนาจังหวัด โครงการ/กิจกรรมหลัก/ลักษณะกิจกรรมย่อย เอกสารประกอบการเสนอโครงการ 

8. ส่งเสรมิการผลติและใช้พลังงานทางเลือก/พลังงานทดแทน เช่น ส่งเสริมการใช้พลักงานแสงอาทิตย์  ระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์ 
9. ส่งเสรมิกิจกรรมลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก เช่น ส่งเสริมวิถีชีวติที่มีความปลอดภยัต่อและเป็นมติรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

5 ยกระดับด้านความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน

โครงการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
1. พัฒนาขีดความสามารถในระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน เช่น พัฒนาขีด
ความสามารถในการรักษาความปลอดภัย การสร้างเครื่อข่ายในการป้องกันอาชญากรรม 
2. ยกระดับการรับรู้ของประชาขนในความรับรูด้้านสิทธิและเสรภีาพข้ันพ้ืนฐาน เช่น สร้างเครือข่ายผูน้ำชุมชน สร้าง
อุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา กษัตริย์ เสริมสร้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย
3. เพิ่มพื้นท่ีที่มีศักยภาพในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน่ เสริมสรา้งแนวทางในการป้องกันและลด
ผลกระทบจากสาธารณภัย   สร้างการรับรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัให้กับประชาชน 
4. ยกระดับการจัดการป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนน เช่น เสริมสร้างความปลอดภัยและลดผลกระทบจากอุบัติเหตุ
ทางถนน  สร้างการรับรู้ในการป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนให้กับประชาชน

1. แบบสรุปแผนงานโครงการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ….

ที่จังหวัดขอรับการสนบัสนุนจาก
กระทรวง/กรม เพื่อดำเนินการให้
สอดคล้องตามความต้องการของ
แผนพัฒนาจังหวัด (แบบ จ.3) จำนวน 2 
ชุด 
2. แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (๑ ชุด : ๑
โครงการ) จำนวน 2 ชุด 
3.ไฟล์ข้อมูล
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ชุดแบบฟอร์ม 

แบบ จ. ๓ 

สรุปแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
ที่จังหวัดขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม 

เพ่ือดำเนินการให้สอดคล้องตามความต้องการของแผนพัฒนาจังหวัด 

จังหวัด ............................................ 

กระทรวง กรม จำนวนโครงการ (โครงการ) งบประมาณ (บาท) 
1) กระทรวง ก.

๑.๑ กรม ก๑ 
๑.๒ กรม ก๒ 

2) กระทรวง ข.
๒.๑ กรม ข๑ 
๒.๒ กรม ข๒ 

รวมทั้งสิ้น 

ตารางสรุปรายโครงการ 

(ให้กรอกตามลำดับความสำคัญของโครงการ ไม่เกิน 10 โครงการ) 

โครงการ กระทรวงและกรม 
(ท่ีขอรับการสนับสนุน) 

ความสอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนา

จังหวัด 

กิจกรรมสำคัญของ
โครงการ 

หน่วยดำเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

๑. โครงการ......... 
๒. โครงการ......... 
3. โครงการ.........
4. โครงการ.........
5. โครงการ.........
6. โครงการ.........
7. โครงการ.........
8. โครงการ.........
9. โครงการ.........
10. โครงการ.........

รวมทั้งสิ้น 



โครงการแบบย่อ (๑ ชุด : ๑ โครงการ) 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อโครงการ ระบุช่ือโครงการที่จังหวัดขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม 
2. ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ระบุว่าโครงการอยูภ่ายใต้ประเด็นการพัฒนาใดของจังหวัด 
3. ชื่อแผนงาน ระบุว่าโครงการอยูภ่ายใต้แผนงานใด 
4. แนวทางการพัฒนา ระบุว่าโครงการอยูภ่ายใต้แนวทางการพัฒนาใดของจังหวัด 
5. หลักการและเหตุผล ระบุถึงที่มาท่ีไป หลักการและเหตผุลของโครงการ 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ ระบุวัตถุประสงคส์ำคญัของโครงการ ท่ีจะส่งผลต่อความสำเร็จตามประเด็นการพัฒนา 

7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ระบุตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายจากการดำเนินโครงการ โดยต้องสามารถวัดความสำเร็จของการ
ดำเนินโครงการได ้

8. พ้ืนที่เป้าหมาย ระบุพ้ืนท่ีเป้าหมายของโครงการ 
9. กิจกรรมหลัก ระบุแนวทางและวิธีการดำเนินงานท่ีเป็นกิจกรรมหลักท่ีส่งผลใหโ้ครงการบรรลุวัตถุประสงค์ 

10. หน่วยงานดำเนินการ ระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของโครงการ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ 

11. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ระบุระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
12. งบประมาณ ระบุงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ และแหล่งที่มาของงบประมาณ 
13. ผลผลิต (Output) ระบุผลผลิตของโครงการ 
๑4. ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 
(Outcome) 

ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ ในลักษณะของผลลัพธ์ (Outcome) และเป็น
ผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลได้อย่างเปน็รูปธรรม 
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
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คณะผู้จัดทำ 

นายชัยเกียรติ     เกษรบัวทอง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
นางขวัญจิตต์     เกตุสระน้อย หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
พ.จ.อ.คมกฤษณ์     เงินโพธิ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
นางสาวพรณภา     เปียนขุนทด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
นางสาวศิริอร       คิดเห็น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
นางชุติกาญจน์       เพียดขุนทด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
นางพิจิตรา   ปิดตาฝ้าย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
นายวัชรินทร์     สงค์ทะเล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางวิสา     ชั้นกลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวปิยวรรณ     ประสงค์หิงษ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นายภาณุ     เทจอหอ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสาวอนงค์วดี     สังจะโป๊ะ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 



กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
โทร 0-4424-2273

www.koratpao.go.th




