
                                                                                    (แบบ ผ.อบจ.ลพ) 

แบบฟอร์มโครงการเพ่ือพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม คร้ังที่ ............/................ 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
 
 

****************************************************************************** 

1. ชื่อโครงการ : ……………………………………………………………………………...…………………………………………………….. 
...................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................   
 

2. หลักการและเหตุผล 
2.1 อำนาจหน้าที่ : (ระบุเช่น กฎหมายจัดตั้ง  พรบ. กฎหมายอ่ืนๆ) 

      พ.ร.บ.อบจ.พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562)  มาตรา ........................... 
          พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
                   พ.ศ. 2542  มาตรา ..................ข้อ ............... 

 กฎกระทรวง พ.ศ. 2541 ข้อ .................. 
      ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนด        
                   อำนาจและหน้าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
                   ลงวันที่ 13 สงิหาคม 2546  ข้อที่ .............. 
      ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การทำ  
                   ความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                   ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558  MOU ข้อที่ .............. 
      ประชาชนในท้องถิ่นตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปได้รับประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งเกิดจากการทำความตกลง 
                   ระหว่าง อปท.ด้วยกันเอง คือ ..........................................กับ.............................................  
      สอดคล้องกับระเบียบ มท. ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                   พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 10 (2) 
       (จากแผนชุมชน .............................................) 

           อ่ืน ๆ ..................................................................................................................................... 
2.2 ความเชื่อมโยงสอดคล้อง 

     2.2.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยการมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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         2.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   
    ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
    ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
    ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
    ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง 
                              และยั่งยืน 
    ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรมาภิบาลในสังคมไทย 
    ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
    ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวตักรรม 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
   ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
  2.2.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green City) 
    เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis) 
    เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City) 

        เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม  
     (Cultural Experience Destinaltion) 
 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of life) 

  2.2.4 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ........................................................ ................................... 
  2.2.5 Thailand 4.0 ………………………………………………………………………………….………………….. 
  2.2.6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

 การพัฒนาเศรษฐกิจบนศักยภาพ 3 ด้าน อุตสาหกรรม เกษตร วัฒนธรรม            
ได้มาตรฐานสากล โดยแนวคิดความยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม                                  

                  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรม 
ท้องถิ่นและความยั่งยืนเชิงนิเวศ 
                            การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมกลุ่มจังหวัดเพ่ือรองรับการพัฒนา
เมืองในอนาคต 
 

2.3  สรุปสาระสำคัญ/เหตุผลและความจำเป็น 
…………………………………………………………..........………………………………………………………………………………… 

............................................................................................................ ....................................................................... 

......................................................................... ..........................................................................................................   

................................................................................................................................................... ................................ 

.............................................................................. .....................................................................................................   
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 3.1 ..................................................... ................................................................... ..................................... 
 3.2 .............................................................................................................................................................  
 3.3 ............................................................................................................................................................. 
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4. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (KPI) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)  และแนวทางการดำเนินงาน/ลักษณะงาน 
4.1 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (KPI) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)   
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ/เป้าหมาย 
ผลลัพธ์โครงการ 

(พิจารณาจากวัตถุประสงค์) 

ผลผลิต/ 
เป้าหมายผลผลิต/ 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลผลิต 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผลประโยชน ์

.................................................. 

.................................................. 
KPI……………………………………… 
 
 
 

เชิงปริมาณ...................................... 
………………………………………………… 
เชิงคุณภาพ..................................... 
………………………………………………… 
KPI (เชิงปริมาณ)............................ 
KPI (เชิงคุณภาพ)............................ 

…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
KPI……………………………………….. 

 

4.2 แนวทางการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
.................................................................................................................................................... ................................ 
....................................................................................................... ............................................................................. 
5. ความคุ้มค่า  
............................................................................................................................. ....................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 

6.1 สถานภาพของโครงการ 
 โครงการเดิม (ได้ดำเนินการในปีที่ผ่านมา)  โครงการใหม่ 
 เปลี่ยนแปลงโครงการจาก................................................................................................... 

6.2 ลักษณะประเภทของโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว) 
 ค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ   ค่าครุภัณฑ์ 
 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  งบกลาง (สำรองจ่าย) 
 อุดหนุนส่วนราชการ   หมวดรายจ่ายอื่น 
 อ่ืน ๆ (ระบุ) .................................................................................... ................................... 
กลยุทธ์  ........................................................................ 
แผนงาน ......................................................... ............... 
หมวด    ........................................................................ 
ประเภท ........................................................................ 
 

 (กรณีค่าครุภัณฑ์) เปรียบเทียบจาก 
         บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ..................... 

 บัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม................................................... 
                  บัญชีราคาจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
                 บัญชีจากกระทรวงมหาดไทย ปี ............................. 
           จากราคาท่ีเคยซื้อย้อนหลัง ปี ................................ 
   เปรียบเทียบงบประมาณจาก ........................................ และ .................... ....................... 

 อ่ืน ๆ.........................................................................................  
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6.3 ประเภทของโครงการ  
 พัฒนา  อบรม/ศึกษาดูงาน     จัดงาน Event      โครงสร้างพื้นฐาน 
 นโยบายนายก อบจ.ลำพูน  อ่ืน ๆ ..............................................................................  

6.4 วิธีดำเนินการ  ดำเนินการเอง   จ้างเหมา 

6.5 สถานที่ดำเนินโครงการ  :  ............................................................................................... ................. 
 

7. วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนนิงานโครงการ/กิจกรรม 
7.1  วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินโครงการ (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการ) 

 1. .............................................................................................................. .................................... 
 2. ......................................................... ............................................................................. ............  
 3. ............................................................... ................................................................................... 

 

7.2 แนวทางปฏิบัต ิ: (ระบุ เช่น คำสั่ง  หนังสือสั่งการ  ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ) 
................................................................................. ..................................................................................................  
............................................................................ ................................................................................. ......................   
8. ระยะเวลาในการดำเนินการ 
    วันเริ่มต้น....................................................วันสิ้นสุด.......................................................  
 

ที ่ กิจกรรมการดำเนินงาน พ.ศ. 25…….. พ.ศ. 25………….. 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
 

 
 
 
 

            

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ฝ่าย..........................................กอง.......................................องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

10. วงเงินงบประมาณโครงการ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น) 
 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ(บาท) เงินนอกงบประมาณ(บาท) รวม 
2561 
2562 
2563 
2564 
2565 

 

 
 

รวมทั้งสิ้น    
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11. งบบประมาณ 
      งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ...................................บาท (...................................................... ....................) 
 

      วงเงินงบประมาณโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย  (หน่วย:บาท) 
 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 

 

 
งบดำเนินงาน 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าใช้สอย 
- ค่าวัสดุ 
- ค่าสาธารณูปโภค 
งบลงทุน 
- ค่าครุภัณฑ์ 
- ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
งบเงินอุดหนุน 

 
 

 

 

 

12. ความพร้อมของโครงการ (เฉพาะโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน) 
(พ้ืนที่ดำเนินการ หมู่ที่ ...... บา้น...................................ตำบล..........................................อำเภอ................................
ถึงหมู่ท่ี .........บ้าน............................................ตำบล........................................... อำเภอ..........................................
พิกัด..เริ่มต้น ..........................-...................... จุดสิ้นสุดโครงการ (จาก กม.ที่ ...........ถึง กม.ที่...........)  
การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (แนบเอกสาร) 
.................................................................. .................................................................................................................. 
การขออนุญาต/อนุมัติ/เห็นชอบ/หนังสือยินยอมให้ใช้พื้นที่ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (แนบเอกสาร) 
.................................................................................................................................................................................... 

12.1  พื้นที่และความพร้อมในการดำเนนิโครงการ 
  ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพ้ืนที่ดำเนินการหรือได้รับ

อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที 
   อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพ้ืนที่ดำเนินการแล้ว 
แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆหรือเตรียมการต้องขออนุญาตตามกฎหมาย  
   อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ดำเนินการ   

 อ่ืนๆ (ถ้ามี).................................................................................................. ............................. 
12.2  แบบรูปรายการ / รายละเอียดแบบแปลน 

   มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) 
   มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) 

 ไมม่ีความจำเป็น 
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 12.3  ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ 
• บุคลากรมีประสบการณ์  ทั้งหมด บางส่วน   ไม่มีประสบการณ์ 
• เครื่องมอืดำเนินการ  มีพร้อมดำเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพ่ิมเติม 
 ไมมี่ ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

• เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 
 ไม่มีประสบการณ์ 

• ที่ปรึกษา (โปรดระบุ).............................................  
 12.4 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ไมมี่ 
   ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
   อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
   คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา (ไม่ต้องผ่าน) 
 12.5 รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
   ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา 
   ต้องทำรายงานการศึกษา 
 12.6 ผลตอบแทน 
   มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR 
   ไมม่ีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR 
 
 

 

13. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ      
................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................. .................................................................   
 

.............................................................................................................................................. .....................................   
 

 
 

(ลงชื่อ)      ผู้เขียนโครงการ         (ลงชือ่)                     ผู้เสนอโครงการ 
        (............................................)                                    (...........................................) 
ตำแหน่ง.............เจ้าหน้าที่.....................                        ตำแหน่ง...................หวัหน้าฝ่าย...................... 
 
ความเห็น…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

(ลงชื่อ)                                         ผู้ตรวจสอบโครงการ 
     (...................................................)      

                                            หัวหน้าสนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง…………………………….. 
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ความเห็น…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

(ลงชื่อ)                                         ผู้ตรวจสอบโครงการ 
    (.....................................................)      

 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพนู 
 
ความเห็น…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

(ลงชื่อ)                                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
   (......................................................)            
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

 
ความเห็น…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

(ลงชื่อ)                                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
   (........................................................) 

  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
 

ความเห็น…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

(ลงชื่อ)                                         ผู้อนุมัติโครงการ 
    (.........................................................) 
  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

 
 
 
 
 
 
 




