






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. 2567 ที่ต้องการเสนอลงในแบบฟอร์มออนไลน์ตาม QR Code  
ที่ แนบมาพร้อมนี้  พร้อมกับจัดทำแบบฟอร์มข้อเสนอ โครงการแบบย่อ ในรูปแบบไฟล์  MS Excel  
และ MS Word ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dss.balance@gmail.com 
ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 

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

7. ให้จังหวัดตรวจสอบกลั่นกรองข้อเสนอแผนงานโครงการตามร่างกรอบแผนพัฒนาภาค 
พ.ศ. 2566 - 2570 เฉพาะแผนงานโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้เป็นไปตาม
แนวทางที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนด และสรุปเป็นภาพรวมของจังหวัด  
ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ 12 กันยายน 2565 จำนวน 1 ชุด (ประกอบด้วย ตาราง
แบบสรุปข้อเสนอแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค เรียงตามอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และแบบฟอร์มข้อเสนอแบบย่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) ภาพรวม  เพ่ือรวบรวมรายงาน
กระทรวงมหาดไทยตามกำหนดต่อไป  โดยให้จังหวัดส่งเอกสารให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เฉพาะแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคเท่านั้น 

/หมายเหตุ ... 
 

แนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการตามร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 - 2570 
เฉพาะแผนงานโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

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) 



ท่ี
ล ำดับ

ควำมส ำคัญ
จังหวัด อ ำเภอ

อปท.
(อบจ./ทน./ทม./

ทต./อบต.)
ช่ือแผนงำนโครงกำร

กิจกรรมโดยสรุป 
(พอสังเขป)

งบประมำณ
(บำท)

รวม

แบบสรุปข้อเสนอแผนงำนโครงกำรภำยใต้แผนพัฒนำภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

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

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



ข้อเสนอโครงการแบบย่อ (๑ ชุด : ๑ โครงการ) 

กรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.......................... 
อำเภอ.........................จังหวัด...................... 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ลำดับความสำคัญ ให้ระบุลำดับความสำคัญของโครงการ (*ให้ระบุตัวเลขเฉพาะ
กรณีที่ อปท. ขอรับการสนับสนุนมากกว่า 1 โครงการ) 

2. ชื่อโครงการ ให้ระบุโครงการ โดยควรเป็นโครงการที่สำคัญและส่งผลต่อ
ความสำเร็จในการขับเคลื่อนทิศทางการพฒันาภาค 

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าติ
และแผนแมบ่ทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ 

ระบุลำดับที่และชื่อยุทธศาสตรย์่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
และระบุลำดับที่และชื่อแผนแม่บท  

4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตรภ์ายใต้
แผนพัฒนาภาคและแผนงานสำคัญ 

ให้ระบุชื่อยุทธศาสตร์ย่อยภายใต้แผนพัฒนาภาคและแผนงาน
สำคัญ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ถ้ามีพื้นที่ดำเนินงานหลายภาค ให้ระบุ
ยุทธศาสตร์ของแต่ละภาคให้ชัดเจน โดยดูรายละเอียดร่างกรอบ
แผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 - 2570 จาก QR Code 

5. ความสำคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล 

ระบุถึงที่มา หลักการ เหตุผลและความจำเป็นในการ 
ดำเนินโครงการ พอสังเขป 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ ระบุวัตถุประสงค์สำคัญของโครงการ ที่จะสง่ผลต่อความสำเร็จ
ในการขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาภาค  

7. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของ
โครงการ 

ระบุเป้าหมายและตัวชี้วัดที่จะบง่บอกว่าโครงการนีบ้รรลุ 
ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

8. พื้นที่เป้าหมาย ระบุพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการ (ระบุเปน็พื้นที่เป้าหมาย 
ในภาพรวม แต่หากมีพื้นที่เปา้หมายแตกต่างกันในแต่ละ
กิจกรรมให้ระบุพื้นที่เปา้หมายตามรายกิจกรรมในข้อ 9) 

9. กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ ระบุแนวทางและวิธีการดำเนินงานที่เปน็กิจกรรมสำคัญ 
ที่ส่งผลให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยแจกแจงแตล่ะ
กิจกรรมให้ชัดเจน และหากในแต่ละกิจกรรมมีพื้นที่เป้าหมาย
แตกต่างกัน ให้ระบุพื้นที่เป้าหมายรายกิจกรรม  

10. ลักษณะของโครงการ ให้ระบุว่าเป็นโครงการต่อเนื่องหรือโครงการที่ดำเนินการ 1 ปี 
ทั้งนี้ กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่อง ให้ระบุช่วงปีที่จะดำเนนิการ 

11. ระยะเวลาในการดำเนนิงาน (เดอืน) ระบุระยะเวลาที่ต้องใช้ในการดำเนินโครงการ 
และระบุระยะเวลาเร่ิมต้นและสิน้สุดการดำเนินการ  

12. งบประมาณ (บาท) ระบุงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการในภาพรวม และราย
กิจกรรม *ให้ระบุงบประมาณที่ลงท้ายด้วยจำนวนหลักร้อย
เท่านั้น เช่น 2,500,500 บาท 

13. ผลผลติ (Output) ระบุผลผลิตของโครงการ (ผลที่เกิดข้ึนทันที ผลโดยตรงจากการ
ดำเนินโครงการกิจกรรมเสร็จสิ้น) 

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ระบุผลที่คาดวา่จะได้รับจากการดำเนินโครงการ ในลักษณะของ
ผลลพัธไ์ม่ใช่ผลผลิต และเปน็ผลลัพธ์ทีส่ามารถวัดผลได้อย่าง
เป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  



หัวข้อ รายละเอียด 

15. หน่วยงานรับผิดชอบ ชื่อ อปท. ....................อำเภอ................จังหวัด................... 
ผู้ประสานงานโครงการ........................ ตำแหน่ง.................. 
โทร......................... e-mail………………………... 

  



ข้อเสนอโครงการแบบย่อ (๑ ชุด : ๑ โครงการ) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.......................... 
อำเภอ.........................จังหวัด...................... 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ลำดับความสำคัญ  
 

2. ชื่อโครงการ  
 

3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าติและ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 
 

4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตรภ์ายใต้
แผนพัฒนาภาคและแผนงานสำคัญ 

 
 
 

5. ความสำคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

 
 
 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 
 

7. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของ
โครงการ 

 
 

8. พื้นที่เป้าหมาย  
 

9. กิจกรรมที่สำคัญของโครงการ  
 

10. ลักษณะของโครงการ  
 

11. ระยะเวลาในการดำเนนิงาน (เดอืน)  
 

12. งบประมาณ (บาท)  

13. ผลผลติ (Output)  
 

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)  
 

15. หน่วยงานรับผิดชอบ  

  



 

การระบุลำดับที่และชื่อยุทธศาสตร์ชาติ - 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 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 

20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  

23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 



ในแบบฟอร์มออนไลน์ (Google Form)

ข้ันตอนการบันทึกข้อมลู

การบันทกึข้อมูลพื้นฐานของ อปท.

การบันทึกแผนงาน/โครงการ, 

กิจกรรมโดยสรุป และงบประมาณ

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามตัวอย่าง

การตรวจสอบและยืนยัน

การบันทึกข้อมูลเพื่อลดความผิดพลาด

เลือก”ภาค”โดยดูจากภาพด้านล่างนี้

ควรเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีความเกี่ยวข้องกับการบูรณาการระดับภาค 

(ถ้าเป็นโครงการที่ไม่เกี่ยวข้องจะไมไ่ด้รับการพจิารณา)

เมื่อกดส่งแบบฟอร์มแล้วจะไม่

สามารถกลับมาแก้ไขแบบฟอร์มอีกได้

พิมพ์ข้อมูลให้ถูกต้อง 

เช่น คำถูกคำผิดของ

ชื่อโครงการ, กิจกรรม

และตัวเลขงบประมาณ
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