






สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

 

1. แผนงานโครงการที่เสนอต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น  

2. แผนงานโครงการที่เสนอต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามทิศทาง 
การพัฒนาภาค 

3. แผนงานโครงการที่เสนอต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาและพ้ืนที่เป้าหมาย
ตามทิศทางการพัฒนาภาค รวมถึงสอดคล้องเชื่อมโยงกับห่วงโซ่คุณค่าที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาภาค 

4. แผนงานโครงการที่เสนอต้องมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที 
เช่น ความพร้อมด้านสถานที่ แบบแปลน/แบบรูปรายการ ประมาณการราคา เทคนิค บุคลากร และอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง โดยมีแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายที่ชัดเจน และคำนึงถึงภารผูกพันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

5. แผนงานโครงการที่ เสนอต้องเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนในวงกว้าง  
และเกิดผลกระทบในระดับภาค 

6. แผนงานโครงการที่ เสนอต้องตอบโจทย์การพัฒนาพ้ืนที่ในระดับภาคอย่างแท้จริ ง  
(หากเป็นรายการก่อสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่น ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หรือแผนงานโครงการขนาดเล็ก
ที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีวงเงินงบประมาณต่ำ 
ให้ดำเนินการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  

5. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลแผนงานโครงการที่สนับสนุนการขับเคลื่อน 
แนวทางการพัฒนาตามร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 - 2570 เฉพาะแผนงานโครงการ 
ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ต้องการเสนอลงในแบบฟอร์มออนไลน์ตาม QR Code  
ที่ แนบมาพร้อมนี้  พร้อมกับจัดทำแบบฟอร์มข้อเสนอ โครงการแบบย่อ ในรูปแบบไฟล์  MS Excel  
และ MS Word ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dss.balance@gmail.com 
ภายในวันที่ 10 กันยายน 2563 

6. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำข้อมูลที่ได้บันทึกลงในแบบฟอร์มออนไลน์ 
ตามข้อ 5 ลงในตาราง “แบบสรุปข้อเสนอแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค” พร้อมกับจัดทำแบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงการแบบย่อ ในรูปแบบเอกสารส่งให้จังหวัดรวบรวม  

7. ให้จังหวัดตรวจสอบกลั่นกรองข้อเสนอแผนงานโครงการตามร่างกรอบแผนพัฒนาภาค 
พ.ศ. 2566 - 2570 เฉพาะแผนงานโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เป็นไปตาม
แนวทางที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนด และสรุปเป็นภาพรวมของจังหวัด  
ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ 17 กันยายน 2564 จำนวน 1 ชุด (ประกอบด้วย ตาราง
แบบสรุปข้อเสนอแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค เรียงตามอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และแบบฟอร์มข้อเสนอแบบย่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) ภาพรวม  เพ่ือรวบรวมรายงาน
กระทรวงมหาดไทยตามกำหนดต่อไป โดยให้จังหวัดส่งเอกสารให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเฉพาะ
แผนงานโครงการที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคเท่านั้น 

/หมายเหตุ ... 

แนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการตามร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 - 2570 
เฉพาะแผนงานโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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หมายเหตุ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญกับโครงการที่อยู่ในมติการประชุมคณะรัฐมนตรี  
อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ หรือโครงการที่ดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการ
ตรวจราชการในพ้ืนที่ หรือโครงการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาตามนโยบายการพัฒนา  
เชิงพ้ืนที่ของรัฐบาล เช่น โครงการตามแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง เป็นต้น 

 

 

 

 
แบบฟอร์มออนไลน์ (https://bit.ly/2X1PR9g) 

 

 
สิ่งที่ส่งมาด้วย (https://bit.ly/34VDazD) 



ที่
ล ำดับ

ควำมส ำคัญ
จังหวัด อ ำเภอ

อปท.
(อบจ./ทน./ทม./

ทต./อบต.)
ชื่อแผนงำนโครงกำร

กิจกรรมโดยสรุป 
(พอสังเขป)

งบประมำณ
(บำท)

รวม

แบบสรุปข้อเสนอแผนงำนโครงกำรภำยใต้แผนพัฒนำภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ภำค....................................

               หมายเหตุ : กรณี อปท. ทีข่อรับการสนับสนุนงบประมาณมากกว่า 1 โครงการ *ให้ระบุตัวเลขในช่องล าดับความส าคัญ



ข้อเสนอโครงการแบบย่อ (๑ ชุด : ๑ โครงการ) 

กรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.......................... 
อ าเภอ.........................จังหวัด...................... 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ล ำดับควำมส ำคัญ ให้ระบุล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำร (*ให้ระบุตัวเลขเฉพาะ
กรณีที่ อปท. ขอรับการสนับสนุนมากกว่า 1 โครงการ) 

2. ชื่อโครงกำร ให้ระบุโครงกำร โดยควรเป็นโครงกำรที่ส ำคัญและส่งผลต่อ
ควำมส ำเร็จในกำรขับเคลื่อนทิศทำงกำรพฒันำภำค 

3. ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตรช์ำติ
และ 
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

ระบุล ำดับที่และชื่อยุทธศำสตรย์่อยภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติและ
ระบุล ำดับที่และชื่อแผนแม่บท  

4. ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตรภ์ำยใต้
แผนพัฒนำภำคและแผนงำนส ำคัญ 

ให้ระบุชื่อยุทธศำสตร์ย่อยภำยใต้แผนพัฒนำภำคและแผนงำน
ส ำคัญ (ถ้ำมี) ทั้งนี้ ถ้ำมีพืน้ที่ด ำเนินงำนหลำยภำค ให้ระบุ
ยุทธศำสตร์ของแต่ละภำคให้ชัดเจน โดยดูรำยละเอียดร่ำงกรอบ
แผนพัฒนำภำค พ.ศ. 2566 – 2570 จำก QR Code 

5. ควำมส ำคัญของโครงกำร หลักกำร
และเหตุผล 

ระบุถึงที่มำ หลักกำร เหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนนิ
โครงกำร 

6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร ระบุวัตถุประสงค์ส ำคัญของโครงกำร ที่จะสง่ผลต่อควำมส ำเร็จ
ในกำรขับเคลื่อนทิศทำงกำรพัฒนำภำค 
 

7. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ
โครงกำร 

ระบุเป้ำหมำยและตัวชี้วัดที่จะบง่บอกว่ำโครงกำรนีบ้รรลุตำม
วัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว ้

8. พื้นที่เป้ำหมำย ระบุพื้นที่เป้ำหมำยที่จะด ำเนินกำร (ระบุเปน็พื้นที่เป้ำหมำยใน
ภำพรวม แต่หำกมีพื้นที่เปำ้หมำยแตกต่ำงกันในแตล่ะกิจกรรม
ให้ระบุพื้นที่เป้ำหมำยตำมรำยกิจกรรมในข้อ 9) 

9. กิจกรรมที่ส ำคัญของโครงกำร ระบุแนวทำงและวิธีกำรด ำเนินงำนที่เปน็กิจกรรมส ำคัญ 
ที่ส่งผลให้โครงกำรบรรลุวัตถุประสงค์ โดยแจกแจงแตล่ะ
กิจกรรมให้ชัดเจน และหำกในแต่ละกิจกรรมมีพื้นที่เป้ำหมำย
แตกต่ำงกัน ให้ระบุพื้นที่เป้ำหมำยรำยกิจกรรม 
 

10. ลักษณะของโครงกำร ให้ระบุว่ำเป็นโครงกำรต่อเนื่องหรือโครงกำรที่ด ำเนินกำร 1 ปี 
ทั้งนี้ กรณีที่เป็นโครงกำรต่อเนื่อง ให้ระบุช่วงปีที่จะด ำเนนิกำร 

11. ระยะเวลำในกำรด ำเนนิงำน (เดอืน) ระบุระยะเวลำที่ต้องใช้ในกำรด ำเนินโครงกำร 
 

12. งบประมำณ (บำท) ระบุงบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินโครงกำรในภำพรวม และรำย
กิจกรรม *ให้ระบุงบประมาณที่ลงท้ายด้วยจ านวนหลักร้อย
เท่านั้น เช่น 2,500,500 บำท 

13. ผลผลติ (Output) ระบุผลผลิตของโครงกำร 



หัวข้อ รายละเอียด 

14. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ (Outcome) ระบุผลที่คำดวำ่จะได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร ในลักษณะของ
ผลลพัธไ์ม่ใช่ผลผลิต และเป็นผลลัพธ์ทีส่ำมำรถวัดผลได้อย่ำง
เป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 

15. หน่วยงำนรับผิดชอบ ชื่อ อปท. ....................อ ำเภอ................จังหวัด................... 
ผู้ประสำนงำนโครงกำร........................ ต ำแหน่ง.................. 
โทร......................... e-mail………………………... 

  



ข้อเสนอโครงการแบบย่อ (๑ ชุด : ๑ โครงการ) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.......................... 
อ าเภอ.........................จังหวัด...................... 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ล ำดับควำมส ำคัญ  
 

2. ชื่อโครงกำร  
 

3. ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตรช์ำติและ 
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

 
 

4. ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตรภ์ำยใต้
แผนพัฒนำภำคและแผนงำนส ำคัญ 

 
 
 

5. ควำมส ำคัญของโครงกำร หลักกำรและ
เหตุผล 

 
 
 

6. วัตถุประสงค์ของโครงกำร  
 
 

7. เป้ำหมำยและตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ
โครงกำร 

 
 

8. พื้นที่เป้ำหมำย  
 

9. กิจกรรมที่ส ำคัญของโครงกำร  
 

10. ลักษณะของโครงกำร  
 

11. ระยะเวลำในกำรด ำเนนิงำน (เดอืน)  
 

12. งบประมำณ (บำท)  

13. ผลผลติ (Output)  
 

14. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ (Outcome)  
 

15. หน่วยงำนรับผิดชอบ  

  



 

การระบุล าดับที่และชื่อยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บท 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
1 ด้านความมั่นคง 

2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

แผนแม่บท 

1 ความมั่นคง 

2 การต่างประเทศ 

3 การเกษตร 

4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

5 การท่องเที่ยว 

6 พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
14 ศักยภาพการกีฬา 

15 พลังทางสังคม 

16 เศรษฐกิจฐานราก 

17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 

19 การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ 

20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  

23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
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