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สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 

 
 

1. แผนงานโครงการที่เสนอต้องอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

2. แผนงานโครงการที่เสนอต้องสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

3. แผนงานโครงการที่เสนอต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาภาค 
ตามแผนพัฒนาภาคในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) 

4. แผนงานโครงการที่เสนอต้องอยู่ในจังหวัดที่เป็นพ้ืนที่เป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  
ตามท่ีคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ก าหนด 

5. ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอแผนงานโครงการได้ไม่เกินแห่งละ 2 โครงการ 
และแต่ละโครงการต้องมีงบประมาณเกินกว่า 500,000 บาท 

6. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งเอกสารจ านวน 7 ชุด พร้อมแผ่น CD ที่บรรจุไฟล์ 
ทั้ง PDF และไฟล์ที่แก้ไขได้ (MS Excel และ word) ประกอบด้วย 

 6.1 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) โดยต้องระบุประเด็นยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาภาค แนวทางหลักการพัฒนาภาค อยู่ในพ้ืนที่เป้าหมายการพัฒนาภาค และประเด็นการพัฒนา 
ตามห่วงโซ่คุณค่า (ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง) ให้ชัดเจน ตามทิศทางการพัฒนาภาคที่ได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) 

 6.2 รายละเอียดโครงการ 
 6.3 ประมาณการค่าใช้จ่าย (ปร.๔ และ ปร.๕) 
 6.4 แบบแปลนโครงการ 
 6.5 ภาพถ่ายสถานที่ด าเนินโครงการ 
 6.6 หนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน หรือหนังสือที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ด าเนิน

โครงการ 

7. ให้จังหวัดตรวจสอบรายละเอียดแผนงานโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามแบบบันทึกการตรวจสอบรายละเอียดโครงการ (Check list) รวบรวมส่งให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ภายในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 (ไม่นับวันประทับตราไปรษณีย์) 

 

 

หมายเหตุ ส าหรับโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ หากเข้าเงื่อนไขที่จะต้องจัดท ารายงานวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561 ให้จัดส่งเอกสารดังกล่าวประกอบการพิจารณาด้วย 

แนวทางการจัดท าแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ๖ ภาค 
 

สามารถดาวน์โหลดได้จาก 

 



 

แบบสรุปโครงการแบบยอ่ (Project Brief) 
(๑ ชุด : ๑ โครงการ) 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ  
 

2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล  
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 

4. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  
 

5. ความเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์ที่ ................................................................. 
แนวทาง ........................................................................ 
ห่วงโซ่คุณค่า ......(ต้นทาง/ กลางทาง/ ปลายทาง)......... 

6. กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ  
 

7. หน่วยงานรับผิดชอบ อปท. ................................... ต าบล.................................. 
อ าเภอ.................................. จังหวัด................................. 

8. ระยะเวลาในการด าเนนิงาน  
 

9. งบประมาณ ให้ระบุวงเงินงบประมาณลงท้ายด้วยจ านวนหลักร้อย  
เช่น 2,500,500 บาท 

10. ผลผลติ (output)  
 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)  
 

 
 

หมายเหตุ ให้ระบุข้อมูลทุกประเด็นอย่างละเอียด 
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ค าอธิบายแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
(๑ ชุด : ๑ โครงการ) 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑. ชื่อโครงการ ให้ระบุโครงการ โดยเสนอเฉพาะโครงการที่ส าคัญและส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการขับเคลื่อนทิศทางการพฒันาภาค 

๒. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล ระบุถึงที่มา หลักการและเหตุผลของโครงการ 
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ ระบุวัตถุประสงค์ส าคัญของโครงการ ที่จะสง่ผลต่อความส าเร็จ

ในการขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาภาค 
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ระบุเป้าหมายและตัวชี้วัดที่จะบง่บอกว่าโครงการนีบ้รรลุตาม

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ หรือไม่ 
๕. ความเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาภาค ให้ระบุชื่อยุทธศาสตร์ภาคที่สอดคล้อง และระบุวา่เมื่อด าเนิน

โครงการแล้วเสร็จจะสง่ผลต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ภาคได้มาก
น้อยเพียงใด 
ยุทธศาสตร์ที่ ................................................................. 
แนวทาง ........................................................................ 
ห่วงโซ่คุณค่า ......(ต้นทาง/ กลางทาง/ ปลายทาง)......... 

๖. กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ ระบุแนวทางและวิธีการด าเนินงานที่เปน็กิจกรรมส าคัญที่สง่ผล
ให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค ์

๗. หน่วยงานรับผิดชอบ ระบุชื่อ อปท. ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

๘. ระยะเวลาในการด าเนนิงาน ระบุระยะเวลาที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

๙. งบประมาณ ระบุงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 
(ในกรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่อง ให้ระบุงบประมาณเปน็รายป)ี 

๑๐. ผลผลติ (output) ระบุผลผลิตของโครงการ 
๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ระบุผลที่คาดวา่จะได้รับจากการด าเนินโครงการ ในลักษณะ

ของผลลัพธ์ไม่ใช่ผลผลิต และเปน็ผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลได้
อย่างเป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 
 

 



ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

หมายเหตุ ยุทธศาสตร์ ใหร้ะบปุระเด็นยุทธศาสตร์การพฒันาภาคในแต่ละภาค
(ภาคเหนือ 5 ยุทธศาสตร์, ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ยุทธศาสตร์, กลาง 6 ยุทธศาสตร์, ตะวันออก 5 ยุทธศาสตร์, ใต้ 4 ยุทธศาสตร์ และภาคใต้ชายแดน 3 ยุทธศาสตร์)

แนวทาง ใหร้ะบแุนวทางการพฒันาในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
พื้นที่เปา้หมาย ตรวจสอบว่าโครงการของ อปท. อยูใ่นพื้นที่เปา้หมายของการพฒันาภาคในแต่ละแนวทางการพฒันา
หว่งโซ่คุณค่า ใหร้ะบหุว่งโซ่คุณค่า (ต้นทาง/กลางทาง/ปลายทาง) ตามแนวทางการพฒันาในแต่ละแนวทางการพฒันา
งบประมาณ ใหร้ะบวุงเงินงบประมาณลงทา้ยด้วยจ านวนหลักร้อย เช่น 2,500,500 บาท

ต าบลอ าเภอจังหวัด

แบบบันทึกการตรวจสอบรายละเอียดโครงการ (Check list) การจัดท าแผนงานโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภายใต้แผนพัฒนาภาค
และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค

หน่วย : บาท
(ภาค.........................................................)

พ้ืนที่
เปา้หมาย

หว่งโซ่คุณค่า
แนวทางยุทธศาสตร์งบประมาณรายการแผนงานโครงการอปท.
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ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

สงขลา หาดใหญ่ ทน.หาดใหญ่ โครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลนคร
หาดใหญ่ แหง่ที่ 1

180,000,000         ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1  

หมายเหตุ ยุทธศาสตร์ ใหร้ะบปุระเด็นยุทธศาสตร์การพฒันาภาคในแต่ละภาค
(ภาคเหนือ 5 ยุทธศาสตร์, ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ยุทธศาสตร์, กลาง 6 ยุทธศาสตร์, ตะวันออก 5 ยุทธศาสตร์, ใต้ 4 ยุทธศาสตร์ และภาคใต้ชายแดน 3 ยุทธศาสตร์)

แนวทาง ใหร้ะบแุนวทางการพฒันาในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
พื้นที่เปา้หมาย ตรวจสอบว่าโครงการของ อปท. อยูใ่นพื้นที่เปา้หมายของการพฒันาภาคในแต่ละแนวทางการพฒันา
หว่งโซ่คุณค่า ใหร้ะบหุว่งโซ่คุณค่า (ต้นทาง/กลางทาง/ปลายทาง) ตามแนวทางการพฒันาในแต่ละแนวทางการพฒันา
งบประมาณ ใหร้ะบวุงเงินงบประมาณลงทา้ยด้วยจ านวนหลักร้อย เช่น 2,500,500 บาท

 - ตัวอย่าง - 

ยุทธศาสตร์ แนวทาง
พ้ืนที่

เปา้หมาย
หว่งโซ่คุณค่า

แบบบันทึกการตรวจสอบรายละเอียดโครงการ (Check list) การจัดท าแผนงานโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภายใต้แผนพัฒนาภาค
และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค

(ภาคใต้)
หน่วย : บาท

จังหวัด อ าเภอ ต าบล อปท. รายการแผนงานโครงการ งบประมาณ



ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

นครราชสีมา พมิาย พมิาย ทต.พมิาย โครงการติดต้ังเสาโคมไฟฟา้ส่องสว่างซุ้มประตูเมืองและ
โบราณสถานในเมือง

2,000,000            ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.2  

นครราชสีมา โนนไทย บลัลังก์ ทต.บลัลังก์ โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ (Bun lung Color Street) สาย
 นม. 205 - อ่างเก็บน้ าเชียงไกร

1,811,700            ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.2  

เลย เมืองเลย ชัยพฤกษ์ อบต.ชัยพฤกษ์ โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์รอบหนองน้ ากุดโง้งน้อย 3,527,000            ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.7  

หมายเหตุ ยุทธศาสตร์ ใหร้ะบปุระเด็นยุทธศาสตร์การพฒันาภาคในแต่ละภาค
(ภาคเหนือ 5 ยุทธศาสตร์, ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ยุทธศาสตร์, กลาง 6 ยุทธศาสตร์, ตะวันออก 5 ยุทธศาสตร์, ใต้ 4 ยุทธศาสตร์ และภาคใต้ชายแดน 3 ยุทธศาสตร์)

แนวทาง ใหร้ะบแุนวทางการพฒันาในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
พื้นที่เปา้หมาย ตรวจสอบว่าโครงการของ อปท. อยูใ่นพื้นที่เปา้หมายของการพฒันาภาคในแต่ละแนวทางการพฒันา
หว่งโซ่คุณค่า ใหร้ะบหุว่งโซ่คุณค่า (ต้นทาง/กลางทาง/ปลายทาง) ตามแนวทางการพฒันาในแต่ละแนวทางการพฒันา
งบประมาณ ใหร้ะบวุงเงินงบประมาณลงทา้ยด้วยจ านวนหลักร้อย เช่น 2,500,500 บาท

 - ตัวอย่าง - 

พ้ืนที่
เปา้หมาย

หว่งโซ่คุณค่า

(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)
หน่วย : บาท

จังหวัด อ าเภอ ต าบล อปท. รายการแผนงานโครงการ งบประมาณ ยุทธศาสตร์ แนวทาง

แบบบันทึกการตรวจสอบรายละเอียดโครงการ (Check list) การจัดท าแผนงานโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภายใต้แผนพัฒนาภาค
และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค



ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน อบจ.แม่ฮ่องสอน โครงการพฒันาและปรับปรุงเส้นทางเพื่อส่งเสริมการค้า
ชายแดน สายทาง มส.ถ. 1-0005 บา้นทา่ข้าม - บา้นเสา
หนิ ต าบลบา้นกาศ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

100,700,000         ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.1  

หมายเหตุ ยุทธศาสตร์ ใหร้ะบปุระเด็นยุทธศาสตร์การพฒันาภาคในแต่ละภาค
(ภาคเหนือ 5 ยุทธศาสตร์, ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ยุทธศาสตร์, กลาง 6 ยุทธศาสตร์, ตะวันออก 5 ยุทธศาสตร์, ใต้ 4 ยุทธศาสตร์ และภาคใต้ชายแดน 3 ยุทธศาสตร์)

แนวทาง ใหร้ะบแุนวทางการพฒันาในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
พื้นที่เปา้หมาย ตรวจสอบว่าโครงการของ อปท. อยูใ่นพื้นที่เปา้หมายของการพฒันาภาคในแต่ละแนวทางการพฒันา
หว่งโซ่คุณค่า ใหร้ะบหุว่งโซ่คุณค่า (ต้นทาง/กลางทาง/ปลายทาง) ตามแนวทางการพฒันาในแต่ละแนวทางการพฒันา
งบประมาณ ใหร้ะบวุงเงินงบประมาณลงทา้ยด้วยจ านวนหลักร้อย เช่น 2,500,500 บาท

ยุทธศาสตร์ แนวทาง
พ้ืนที่

เปา้หมาย
หว่งโซ่คุณค่า

 - ตัวอย่าง - 

จังหวัด อ าเภอ ต าบล อปท. รายการแผนงานโครงการ งบประมาณ

แบบบันทึกการตรวจสอบรายละเอียดโครงการ (Check list) การจัดท าแผนงานโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภายใต้แผนพัฒนาภาค
และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค

(ภาคเหนือ)
หน่วย : บาท
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