
 

แบบตรวจสอบรายละเอียดโครงการเพื่อบรรจแุผนพัฒนาท้องถิ่น 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

หน่วยงาน/อปท./ส่วนราชการ    
โครงการ/กิจกรรม   
   
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  (ของ อปท.) หน้า ข้อ  
หรือเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ  (ของ อปท.) หน้า ข้อ  
 

เอกสารประกอบ 
สำหรับเจ้าหน้าที่ผูจ้ัดทำแผน 

มี ไม่
มี 

หมายเหตุ 

1. หนังสือนำส่งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
2. แบบฟอร์มเสนอโครงการตามแบบท่ี อบจ. กำหนด       
3. แบบแปลน/ประมาณราคา/รายละเอียดค่าใช้จ่าย       
4. แผนที่ระบุจุดเริ่มต้น - จุดสิ้นสุด พร้อมพิกัดสถานที่ดำเนินการ        
5. รูปภาพสถานที่ที่จะดำเนินการ       

6. สำเนาแผนพัฒนาฯ ของอปท. (ปก,ประกาศใช้,โครงการ)       

7. หนังสือยินยอม/อนุญาตให้ อบจ.เข้าดำเนินการในพื้นที่ของ 
อปท. 

      

8. หนงัสือยินยอม/อนุญาตให้เข้าไปดำเนินการในพ้ืนที่ (กรณีเป็น
โครงการทีจ่ะดำเนินการในพื้นที่ของประชาชน/เอกชน/หน่วยงาน
อ่ืนๆ) 

      

9. อ่ืน ๆ ...............................................................       

 
 

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

(นายก อปท. ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ) 
 

ทั้งนี ้ไดต้รวจสอบโครงการและเอกสารข้างต้นแล้ว ดังนี้ 
 โครงการตามนโยบาย     โครงการประสานแผน     ใช้จ่ายจากเงินสะสม   
 โครงการมีขนาดใหญ่เกินศักยภาพของ อปท. 
 โครงการเป็นภาพรวมของ อปท. ในจังหวัด และมุ่งต่อประโยชน์ของท้องถิ่นหรือประชาชนเป็นส่วนรวม 
 โครงการมคีวามคาบเกีย่วต่อเนื่องหรือมีผู้ที่ได้รับประโยชน์ใน อปท. มากกว่า 1 แห่ง ขึ้นไป 
 เอกสารครบถ้วน   ประสานเอกสารเพ่ิมเติม          
 
 (ลงชื่อ) ............................................................................ 
 ( ) 

(เจ้าหน้าที่ อบจ. ผู้ตรวจสอบ) 



 

แบบฟอร์มเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 สำหรับประสานโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  

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

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

1. ชือ่โครงการ : ……………………………………..…………...……………......…………………………………......................... 
(หากเป็นโครงการประเภทถนนหรือสะพานจะต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นการเชื่อมกนัระหว่าง 2 ตำบลขึ้นไป) 
2. หลักการและเหตุผล  

สภาพปัญหา/ความต้องการ..................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 

เหตุผลและความจำเป็น........................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1.......................................................................................................................................... 
3.2.......................................................................................................................................... 
3.3.......................................................................................................................................... 

4. ความสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (โปรดระบุ) 
 พ.ร.บ.อบจ.พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 ข้อที.่........ 
 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 ข้อที.่........ 
 กฎกระทรวง พ.ศ. 2541 ข้อที.่........ 
 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื ่อง 

กำหนดอำนาจและหน้าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 
สิงหาคม 2546  ข้อที.่........ 
                     ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น เรื ่อง 
หลักเกณฑ์ ในการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในการ
ให้บริการสาธารณะ  ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ข้อที.่....... 

 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื ่อง 
 การทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 
2558  MOU ข้อที่ ............. 
                     ประชาชนในท้องถิ่นตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปได้รับประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งเกิดจากการทำความ
ตกลงระหว่าง อปท.ด้วยกันเอง คือ ..........................................กับ.............................................  
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5. ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
   1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทยีมกันทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

         2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1๓  
   หมุดหมายที่ ๑ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง                  
                      หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเทีย่วที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
   หมุดหมายที่ ๓ ไทยเป็นรากฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก 
   หมุดหมายที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางแพทย์และสุขภาพมลูค่าสูง 

 หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธ์ศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญ                                                                                    
ของภูมิภาค 

 หมุดหมายที่ ๖ ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรม
ดิจิทัลของอาเซียน 

 หมุดหมายที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งมีศักยภาพสูงและ       
และสามารถแข่งขันได ้
            หมุดหมายที่ ๘ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 

 หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่            
เพียงพอเหมาะสม 
                     หมุดหมายที่ ๑0ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 
                     หมุดหมายที่๑๑ ไทยสามารถลดความเสี ่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ                                                                                                         
                     หมุดหมายที่๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื ่อง ตอบโจทย์  
การพัฒนาแห่งอนาคต    
                     หมุดหมายที ่๑๓ ไทยมีภาครฐัที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน 

 3. ยุทธศาสตร์จังหวัด 
                     เมืองทีแ่ห่งวัฒนธรรรมอัตลักษณ์วิถีและการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 
                     เมอืงแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
                     เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์ 
                     เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
                     เมืองแห่งวัฒนธรรมความหลากหลายและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรรมในวิถีใหม่ 
                     เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์   
                     เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี 
                     เมืองแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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6. สถานภาพของโครงการ 
                     โครงการที่ต่อเนื่องจากโครงการเดิม 
                      โครงการใหม่ 

7. สถานทีด่ำเนินโครงการ : (กรณีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ระบุพ้ืนที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล หมูบ่้าน เป็นต้น 
 และระบุพิกัดทางภูมิศาสตร)์ 

(พ้ืนที่ดำเนินการ หมู่ที.่................บ้าน........................ตำบล...................อำเภอ.....................
เชื่อมหมู่ที่........บ้าน...........................ตำบล.........................อำเภอ.......................จังหวัด.................................. 

ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น : N………….………………........……….     E………………….…………………………   
ค่าพิกัดจุดสิ้นสุด : N…………………..………………………     E………………………………...………….                              

8. เป้าหมาย (ผลผลิต) 
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ  : …………………………………………………………………………………….. 
ตัวอย่างการเขียน เช่น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร 

หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร 
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ : …………………………………………………………………………………….. 
ตัวอย่างการเขียน เช่น ประชาชนทั้ง 2 ตำบล ประกอบด้วย ตำบล....................................... 

จำนวน...................ครัวเรือน และตำบล.................... จำนวน................ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น.............ครัวเรือน 
ได้รับประโยชน์ในการสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว 

9. ตัวช้ีวัด (ให้ระบุตัวชี้วัดของโครงการเป็นร้อยละ จำนวน ค่าเฉลี่ย หรืออัตราส่วน ที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลง) 
1. ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ .......................................................................................................... 
2. ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ ......................................................................................................... 

10 ระยะเวลาในการดำเนินการ (ให้ระบุปีงบประมาณที่จะดำเนินการจริง) 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.......................... 

11. วิธีดำเนินการ (การให้รายละเอียดในการดำเนินการ ทำอย่างไรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ซึ่งรวมถึงระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติในการใช้จา่ยเงิน)............................................................ 

12. หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ 
กอง........................................องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล.......................................... 
ผู้ประสานงาน ชื่อ .....................................................ชื่อสกุล................................................. 
ตำแหน่ง........................................................หมายเลขโทรศัพท์............................................. 

13. งบประมาณดำเนินการ   
 งบประมาณท้ังสิ้น จำนวน.........................................บาท (..........................................................) 

 

14. การสนับสนุนงบประมาณ 
                      ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเพียงแห่งเดียว 
                      ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ด้วย (โปรดระบุ)............................. 

 

ปี พ.ศ. 2566 
(บาท) 

ปี พ.ศ. 2567 
(บาท) 

ปี พ.ศ. 2568 
(บาท) 

ปี พ.ศ. 2569 
(บาท) 

ปี พ.ศ. 2570 
(บาท) 
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15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  (ระบุถึงผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ) 
1.............................................................................................................................................. 
2.............................................................................................................................................. 
3..............................................................................................................................................  

16. การรับรอง 
                      ขอรับรองว่ามีการศึกษาความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความคุ้มค่าของโครงการ 
ความพร้อมของแบบรายการ ความพร้อมของพ้ืนที่ดำเนินการและสามารถดำเนินการได้ทันที ตามที่ระบุ
ข้อมูลในแบบฟอร์มนี้ 

17. ผู้จัดทำโครงการ 
 

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

                                     ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย......………………………….. 

18. ผู้เสนอโครงการ 
 

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

                                     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง.......…………………….. 
19. ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

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

                                     ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล / ปลัดเทศบาลตำบล.................... 
20. ผูอ้นุมัติโครงการ 
 
   ลงชื่อ.............................................................. 
 (.............................................................) 
                                     ตำแหน่ง นายกองคก์ารบริหารส่วนตำบล / นายกเทศมนตรีตำบล.................. 

21. ความเห็นชอบจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

      .................................................................................................................................................................... 
 
 ลงชื่อ.............................................................. 

      (.............................................................) 
                                     สมาชิกสภาองค์การบริหารรส่วนจังหวัดลำพูน  เขต..............อำเภอ................. 
 
 
 


