
แนวทาง / หลักเกณฑในการบูรณาการ 
แผนงาน/โครงการที่จะเสนอบรรจุเขา 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 – 2565) 
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ลำดับที่ ยุทธศาสตร ลักษณะของโครงการ เอกสารประกอบการเสนอขอโครงการ 
1 สานตอแนวทางพระราชดำริ 

(พัฒนาแหลงน้ำ) 
1.๑  ปรับปรุงหรือพัฒนาแหลงน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค/การเกษตร  การ
แกปญหาภัยแลง/แกไขปญหาอุทกภัย 
     (๑)  แหลงน้ำที่มีความคาบเกี่ยวหรือใชประโยชนหลาย อปท. เชน ขุดลอก
หนองน้ำและคลองธรรมชาติ  ประชาชนไดประโยชน  มากกวา  1  อปท.ขึ้นไป 
     (๒)  เปนโครงการที่เชื่อมโยงกันระหวางแผนงานของแตละ อปท. (เปนแหลงน้ำ
ที่เกิดจากการบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนารวมกันของ อปท. ที่มีความสอดคลอง
กับแผนพัฒนาทองถิ่นของทั้ง ๒ องคกร) 
(๓)  เกิดวิกฤติเรงดวนที่จำเปนเรงดำเนินการแกไขปญหา 
     (4)  มีความคุมคาและเกิดประโยชนแกประชาชนโดยตรง 
     (5)  อปท. ในพื้นที่รับผิดชอบไมสามารถดำเนินการเองได 
 

1. โครงการที่จะเสนอขอใหมีรายละเอียดตาม
แบบฟอรม ผ.02/1, รายละเอียดโครงการ  และ  
    -  ระบุจุดพิกัด  ภาพถายแผนที่แสดงที่ตั้ง แสดง
ขอบเขตที่จะดำเนินการ 
 
 

  

2 การพัฒนาการศึกษา 2.1  การสงเสริมการจัดการศึกษาในทองถิ่น 
     (๑)  เปนการรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น / หนวยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ 
     (๒)  เปนโครงการที่มีการดำเนินการในภาพรวมของจังหวัด / อำเภอ 
     (๓)  มีความคุมคาและเกิดประโยชนแกประชาชนโดยตรง 
     (๔)  การดำเนินงานไมซ้ำซอนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 
 

1. โครงการที่จะเสนอขอใหมีรายละเอียดตาม
แบบฟอรม ผ.02/1 , รายละเอียดโครงการ   

3 ดานการพัฒนาการเกษตร 3.1  การสงเสริมพัฒนาการเกษตร 
     (๑)  เปนการรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น / หนวยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ / ดำเนินการในรูปกลุมตางๆ 
     (๒)  เปนโครงการที่มีการดำเนินการในภาพรวมของจังหวัด / อำเภอ 
     (๓)  มีความคุมคาและเกิดประโยชนแกประชาชนโดยตรง 
     (๔)  การดำเนินงานไมซ้ำซอนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 
 

1. โครงการที่จะเสนอขอใหมีรายละเอียดตาม
แบบฟอรม ผ.02/1 , รายละเอียดโครงการ   



 
 

ลำดับที่ ยุทธศาสตร ลักษณะของโครงการ เอกสารประกอบการเสนอขอโครงการ 
4 ดานการพัฒนาสังคม 4.1  การสงเสริมพัฒนากลุมอาชีพ 

     (๑)  เปนการรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น / หนวยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ / ดำเนินการในรูปกลุมตางๆ เชน กลุมพัฒนาสตรีอำเภอ กลุมผูสูงอายุ
อำเภอ กลุมผูดอยโอกาส กลุมผูพิการ 
     (๒)  เปนโครงการที่มีการดำเนินการในภาพรวมของจังหวัด / อำเภอ 
     (๓)  มีความคุมคาและเกิดประโยชนแกประชาชนโดยตรง 
     (๔)  การดำเนินงานไมซ้ำซอนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 

1. โครงการที่จะเสนอขอใหมีรายละเอียดตาม
แบบฟอรม ผ.02/1 , รายละเอียดโครงการ   

5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข ๕.๑  การเสริมสรางสุขภาพของคนในทองถิ่น  ไดแก 
     การปองกันโรคระบาด  เชน ไขหวัดนก  ไขเลือดออก  ฯลฯ 
     (๑)  เปนการรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น / หนวยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ 
     (๒)  เปนโครงการที่มีการดำเนินการในภาพรวมของจังหวัด / อำเภอ 
     (๓)  มีความคุมคาและเกิดประโยชนแกประชาชนโดยตรง 
     (๔)  การดำเนินงานไมซ้ำซอนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 

1. โครงการที่จะเสนอขอใหมีรายละเอียดตาม
แบบฟอรม ผ.02/1 , รายละเอียดโครงการ 

6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 6.๑  การกอสรางถนน/ปรับปรุงซอมแซมถนน 
     (๑)  เปนถนนที่มีความเชื่อมตอคาบเกี่ยวระหวาง อปท. ตั้งแต ๒ อปท. ขึ้นไป 
     (๒)  เปนโครงการที่เชื่อมโยงกันระหวางแผนงานของแตละ อปท. (เปนถนนที่
เกิดจากการบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนารวมกันของ อปท. ที่มีความสอดคลอง
กับแผนพัฒนาทองถิ่นของทั้ง ๒ องคกร) 
     (๓)  มีความคุมคาและเกิดประโยชนแกประชาชนโดยตรง 
     (๔)  อปท. ในพื้นที่รับผิดชอบไมสามารถดำเนินการเองได 
 
 

1. โครงการที่จะเสนอขอใหมีรายละเอียดตาม
แบบฟอรม ผ.02/1 , รายละเอียดโครงการ  และ 
    -   ระบุจุดพิกัด  ภาพถายแผนที่แสดงที่ตั้ง         
แสดงขอบเขตที่จะดำเนินการโครงการ 
    -  แบบฟอรมขอมูลเบื้องตนโครงการ 
2. ระบุชื่อถนน/สายทางที่จะดำเนินการใหชัดเจน 
(คาบเกี่ยว/ผานพื้นที่ใดบาง) 
3. หากเปนถนนที่อยูในความรับผิดชอบของ อบจ. 
นครราชสีมา  ใหระบุสายทางจุดพิกัดและเสนทางจุดที่
จะดำเนินการโดยละเอียด 
4.  หากเปนถนนของ อปท. รับผิดชอบ/ไดรับถายโอน
จากหนวยงานอื่นใหระบุเพิ่มมาดวย 

 
 



 
 
 

ลำดับที่ ยุทธศาสตร ลักษณะของโครงการ เอกสารประกอบการเสนอขอโครงการ 
  6.2  ถนนที่อยูในความรับผิดชอบ / ถนนถายโอนขององคการบริหารสวนจังหวัด

นครราชสีมา 
 

ถนนที่อยูในความรับผิดชอบของ อบจ.นครราชสีมา  
ใหระบุสายทางและเสนทาง/จุดที่จะดำเนินการ  จุด
พิกัดโดยละเอียดเพื่อความสะดวกในการสำรวจพื้นที่
ของสายทาง 

  6.3  การกอสรางสะพาน 
     (๑)  เปนสะพานที่อยูบนเสนทางที่มีความเชื่อมตอคาบเกี่ยวระหวาง อปท. ตั้งแต 
๒ อปท. ขึ้นไป  
     (๒)  เปนโครงการที่เชื่อมโยงกันระหวางแผนงานของแตละ อปท. (เปนสะพานที่
เกิดจากการบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนารวมกันของ อปท. ที่มีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาทองถิ่นของทั้ง ๒ องคกร) 
     (๓)  มีความคุมคาและเกิดประโยชนแกประชาชนโดยตรง 
     (๔)  อปท. ในพื้นที่รับผิดชอบไมสามารถดำเนินการเองได 

1. โครงการที่จะเสนอขอใหมีรายละเอียดตาม
แบบฟอรม ผ.02/1 , รายละเอียดโครงการ  และ  
- ระบุจุดพิกัด  ภาพถายแผนที่แสดงที่ตั้ง แสดง
ขอบเขตที่จะดำเนินการ 
   - แบบฟอรมขอมูลเบื้องตนโครงการ 

  6.4การซอมแซมสะพาน  เปนสะพานท่ีอยูในความรับผิดชอบของ  อบจ.
นครราชสีมา 
 

 

7 พัฒนาการทองเที่ยว  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี  
กีฬา 

7.๑  การสงเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น 
     (๑)  เปนการรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น / หนวยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ 
     (๒)  เปนโครงการที่มีการดำเนินการในภาพรวมของจังหวัด / อำเภอ 
     (๓)  มีความคุมคาและเกิดประโยชนแกประชาชนโดยตรง 
     (๔)  การดำเนินงานไมซ้ำซอนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 

1. โครงการที่จะเสนอขอใหมีรายละเอียดตาม
แบบฟอรม ผ.02/1 , รายละเอียดโครงการ   

7.2  การสงเสริมการทองเที่ยว 
     (๑)  เปนการรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น / หนวยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ 
     (๒)  เปนโครงการที่มีการดำเนินการในภาพรวมของจังหวัด / อำเภอ 
     (๓)  มีความคุมคาและเกิดประโยชนแกประชาชนโดยตรง 
     (๔)  การดำเนินงานไมซ้ำซอนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 

1. โครงการที่จะเสนอขอใหมีรายละเอียดตาม
แบบฟอรม ผ.02/1 , รายละเอียดโครงการ   

 
 



 

ลำดับที่ ยุทธศาสตร ลักษณะของโครงการ เอกสารประกอบการเสนอขอโครงการ 
8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 8.1  สงเสริมประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของประชาชน 

     (๑)  เปนการรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น / หนวยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ 
     (๒)  เปนโครงการที่มีการดำเนินการในภาพรวมของจังหวัด / อำเภอ 
     (๓)  มีความคุมคาและเกิดประโยชนแกประชาชนโดยตรง 
     (๔)  การดำเนินงานไมซ้ำซอนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 

1. โครงการที่จะเสนอขอใหมีรายละเอียดตาม
แบบฟอรม ผ.02/1 , รายละเอียดโครงการ   

9 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 9.๑  การอบรม / ฝกซอมแผนการปองกันอุบัติเหตุอุบัติภัย 
     (๑)  เปนการรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น / หนวยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ 
     (๒)  เปนโครงการที่มีการดำเนินการในภาพรวมของจังหวัด / อำเภอเชน 
โครงการรณรงคขับขี่ปลอดภัยและฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด 
     (๓)  มีความคุมคาและเกิดประโยชนแกประชาชนโดยตรง 
     (๔)  การดำเนินงานไมซ้ำซอนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 

1. โครงการที่จะเสนอขอใหมีรายละเอียดตาม
แบบฟอรม  ผ.02/1 , รายละเอียดโครงการ   

10 การพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

10.๑  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     (๑)  เปนการรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     (๒)  เปนโครงการที่มีการดำเนินการในภาพรวมของจังหวัด 
     (๓)  มีความคุมคาและเกิดประโยชนแกประชาชนโดยตรง 
     (๔)  อปท. ในพื้นที่รับผิดชอบไมสามารถดำเนินการเองได 

1. โครงการที่จะเสนอขอใหมีรายละเอียดตาม
แบบฟอรม ผ.02/1 , รายละเอียดโครงการ   

10.๒  การแกไขปญหาขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลรวม  การดูแลระบบกำจัดน้ำเสีย
รวมใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัด 
(๑)  เปนการรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     (๒)  เปนโครงการที่มีการดำเนินการในภาพรวมของจังหวัด 
     (๓)  มีความคุมคาและเกิดประโยชนแกประชาชนโดยตรง 
     (๔)  อปท. ในพื้นที่รับผิดชอบไมสามารถดำเนินการเองได 

1. โครงการที่จะเสนอขอใหมีรายละเอียดตาม
แบบฟอรม ผ.02/1 , รายละเอียดโครงการ   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
แบบฟอรมการเสนอโครงการ 

ประสานแผนทองถิ่น



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.  2561 – 2565) 

สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ชื่อ อปท.)................................................................   

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่.............(ระบุชื่อยุทธศาสตร)................................................................................................................................. 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด................................................................................................... 

๑. ยุทธศาสตร.................................................................................................................................................................................... 
1.1 แผนงาน............................................................................................................................................................................... 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 (บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

(1) 
ลำดับที่
เรียง
ตาม
ความ
จำเปน
เรงดวน 

(2) 
ระบุชื่อ
โครงการให
สอดคลองกับ
ที่จะนำไปตั้ง
งบประมาณ 

(3) 
สิ่งที่คาดหวังจาก
การทำโครงการ
พัฒนา จะ
ดำเนินการ
อยางไร เชน 
-เพื่อฝกอบรม 

 

(4) 
ระบุจำนวนให
ชัดเจน เปาหมายจะ
กำหนดวงเงิน
งบประมาณ เชน 
-อบรม กี่คน กี่รุน กี่
วัน 
-ถนน กวาง ยาว 
หนา ปริมาตร 

 

(5) 
ใชกับ
โครงการ
ประเภท
ถนน 
สะพาน 
และแหลง
น้ำเทานั้น 

(6) 
XXXX ระบุ งปม.
ของโครงการที่จะ
ดำเนินการ 

(6) 
 

(6) 
 

(6) 
 

(7) (8) 
ความสำเร็จ
ของโครงการที่
สามารถวัด
ประเมินผลได
สอดคลองกับ
เปาหมายที่
ระบุในแผน
ยุทธศาสตร 

(9) 
ผลที่ไดรับ
จากโครงการ 

(10) 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
โครงการ 

รวม .......
โครงการ 

- -  ................ ................ ................ ................  - - - 

 

การต้ังคาการพิมพรายละเอียดโครงการพัฒนา 
1. ใชโปรแกรมMicrosoft  Excel  version : 2010 
2. ตัวอักษรใชแบบอักษร TH SarabunIT๙ขนาดตัวอักษร14 
3. การตั้งคาหนากระดาษ และการจัดรูปแบบการพิมพ  ( 1 โครงการตอ 1 แถว ) 
 3.1 เลื่อนลูกศรไปมุมบนซายของตารางคลิกขวาเลื่อนลูกศรไปที่จัดรูปแบบเซลล... คลิกซายเพื่อเลือกจัดรูปแบบเซลล 
 3.2 เลื่อนลูกศรไปที่การจัดแนวเลือกการตั้งคาแนวนอน :ทั่วไปแนวตั้ง :บนการควบคุมขอความ :ตัดขอความ (คลิกที่ชอง) เลื่อนลูกศรไปที่ตกลงคลิกซาย 
 3.3 เลื่อนลูกศรไปที่บันทึก (Ctrl+S) 

แบบ  ผ.02/1 



 

 
รายละเอียดโครงการลำดับที่........... 

 

1. ชื่อโครงการ.................................................................................................................................................................................... 

 

2. หลักการและเหตุผล……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. วัตถุประสงค 

3.1  ........................................................................................................................................................ 
3.2  ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

4. เปาหมาย/ผลิต 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 

5. ตัวชี้วัด 

 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

6. พื้นที่ดำเนินการ(โครงการประเภทเสนทางคมนาคมและพฒันาแหลงน้ำใหระบุจุดพิกัดเปน  UTM) 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

7. วิธีดำเนินการ 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

8. ระยะเวลาดำเนินการ 

 
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 

9. งบประมาณดำเนินการ 

 
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 

10. ผลลัพธ/(รวมทั้งการติดตามและประเมินผล) 
 
………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

11. ผูรบัผิดชอบโครงการ 

.(อปท. ที่ขอประสานโครงการ). 
 

 

 



 

แบบฟอรมขอมูลเบื้องตนโครงการ 
1.  ขอมูลท่ัวไป 
 1.1  ชื่อสายทาง........................................................................................................................................ 

1.2  สภาพถนน  ณ  วันที่เขาทำการสำรวจเบื้องตน  (............./............../.............)  ระบุ  วัน / เดือน / ป 
 1.2.1  ระยะทางทั้งสิ้น.....................................กม. 
 1.2.2  การกอสรางเปนถนนที่มีผิวจราจรประเภท  (ระบุประเภทถนนที่สำรวจ) 

(     )   ถนนลาดยางผิวจราจรกวางเฉลี่ย...............ม.  ไหลทางกวางขางละ.............ม.             
           ระยะทางรวม.......................กม.   
           ปงบประมาณ..................ไดรับงบประมาณกอสราง  ระยะทาง......................กม. 
           (กม............................ถึง.....................................กม.) 
           ปงบประมาณ..................ไดรับงบประมาณกอสราง  ระยะทาง.......................กม.  
           (กม............................ถึง.....................................กม.) 
(     )   ถนนคอนกรีตผิวจราจรกวางเฉลี่ย...............ม.  ระยะทางรวม.......................กม.   
           ปงบประมาณ..................ไดรับงบประมาณกอสราง  ระยะทาง......................กม. 
           (กม............................ถึง.....................................กม.) 
           ปงบประมาณ..................ไดรับงบประมาณกอสราง  ระยะทาง.......................กม.  
           (กม............................ถึง.....................................กม.) 
(     )   ถนนลูกรังผิวจราจรกวางเฉลี่ย...............ม.  ระยะทาง.......................กม.   
           (กม............................ถึง.....................................กม.) 
(     )   ถนนดินผิวจราจรกวางเฉลี่ย...............ม.  ระยะทาง.......................กม.   
           (กม............................ถึง.....................................กม.) 

  1.2.3  มีสะพานในสายทาง  จำนวน...........แหง  ประกอบดวย  (หากมีมากกวา 3 แหง ใหเพิ่มเติม) 
   แหงที่ 1ความยาว..................ม.  ชวง  กม......................ถึง..........................กม. 
    ผิวจราจรกวาง.......................ม.  ทางเทาขางละ.......................ม. 

    สภาพการใชงาน  �  ใชงานไดดี 

       �  ควรกอสรางใหม  ความยาว....................ม. 
      ผิวจราจรกวาง................ม.  ทางเทาขางละ..............ม. 

       �  ขอเสนออื่นๆ โปรดระบุ.............................................. 
   แหงที่ 2ความยาว..................ม.  ชวง  กม......................ถึง..........................กม. 
    ผิวจราจรกวาง.......................ม.  ทางเทาขางละ.......................ม. 

    สภาพการใชงาน  �  ใชงานไดดี 

       �  ควรกอสรางใหม  ความยาว....................ม. 
      ผิวจราจรกวาง................ม.  ทางเทาขางละ..............ม. 

       �  ขอเสนออื่นๆ โปรดระบุ............................................. 
 
   แหงที่ 3ความยาว..................ม.  ชวง  กม......................ถึง..........................กม. 
    ผิวจราจรกวาง.......................ม.  ทางเทาขางละ.......................ม. 

    สภาพการใชงาน �  ใชงานไดดี 

       �  ควรกอสรางใหม  ความยาว....................ม. 
                     ผิวจราจรกวาง................ม.  ทางเทาขางละ..............ม. 
       �  ขอเสนออื่นๆ โปรดระบุ.............................................. 
 1.2.4  เขตทาง    (     )  มีเขตทางตลอดสายขางละ.........................ม.  (เฉลี่ย) 
    (     )  ไมมีมีเขตทาง 
    (     )  มีเขตทางเปนบางชวง  กวางขางละ..............ม. (กม................ถึง...............กม.) 
       กวางขางละ..............ม. (กม................ถึง...............กม.) 
       กวางขางละ..............ม. (กม................ถึง...............กม.) 



 

 1.3  ความพรอมของแบบกอสราง 
  (      )  ไมมีแบบกอสราง 
  (      )  มีแบบกอสรางแลว  ระยะทาง....................กม.(กม................ถึง...............กม.) 
  หนวยงานที่สำรวจออกแบบ...............................................สำรวจ-ออกแบบเมื่อป พ.ศ.............. 
             ผิวจราจรประเภท...................................กวาง..................ม.  ไหลทางประเภท.......................... 
             กวางขางละ............ม.  ชื่อตามแบบ........................................................................................... 
2.  สภาพภูมิประเทศของสายทาง 
 2.1  ที่ตั้งโครงการ 
        *** 2.1.1  จุดเริ่มตนโครงการเชื่อมสายทาง................................................................................................. 
             ซึ่งเปนถนน  (     )  ลาดยาง      (     )  ลูกรัง   ของหนวยงาน....................................... 
             ที่บริเวณบาน.........................ตำบล..........................อำเภอ..................จังหวัด.......................... 
        *** 2.1.2  ชื่อหมูบานสายทางผาน / ประชากรผูไดรับประโยชน 
   1.  บาน...............................ตำบล..............................ชวง  กม....................ถึง  กม................... 
        ประชากร...............................ครัวเรือน 
   2.  บาน...............................ตำบล..............................ชวง  กม....................ถึง  กม................... 
        ประชากร...............................ครัวเรือน 
   3.  บาน...............................ตำบล..............................ชวง  กม....................ถึง  กม................... 
        ประชากร...............................ครัวเรือน 
   4.  บาน...............................ตำบล..............................ชวง  กม....................ถึง  กม................... 
        ประชากร...............................ครัวเรือน 
   5.  บาน...............................ตำบล..............................ชวง  กม....................ถึง  กม................... 
        ประชากร...............................ครัวเรือน 

   6.  บาน...............................ตำบล..............................ชวง  กม....................ถึง  กม................... 
        ประชากร...............................ครัวเรือน 
   7.  บาน...............................ตำบล..............................ชวง  กม....................ถึง  กม................... 
        ประชากร...............................ครัวเรือน 
   8.  บาน...............................ตำบล..............................ชวง  กม....................ถึง  กม................... 
        ประชากร...............................ครัวเรือน 

2.1.3  ทางหลวง , ทางรถไฟที่ถนนสายนี้ตัดผาน 
   1.  ที่ กม.......................สายทาง.................................(    )  ทางหลวง....................(    )  รถไฟ 
   2.  ที่ กม...................... สายทาง.................................(    )  ทางหลวง....................(    )  รถไฟ 
        *** 2.1.4  จุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมกับสายทาง           (ขอใหระบุทางเชื่อมตอที่อยูอีก อปท.) 
   ซึ่งเปนถนน  (    )  ลาดยาง      (    )  ลูกรัง    ของหนวยงาน............................................... 
   ที่บริเวณบาน.........................ตำบล.....................อำเภอ...................จังหวัด............................   
   (    )  ดานซายทาง (    )  ดานขวาทาง (    )  เชื่อมตอกัน 
  
2.2  ขอจำกัดของสภาพภูมิประเทศ  ซึ่งอาจมีผลทำใหไมสามารถดำเนินการกอสรางได 
         (    )  ไมมี  (กม.....................ถึง  กม...........................) 

         (    )  ม ี    �  ผานพื้นที่ลุมน้ำชั้น 1 ไมสามารถขออนุญาตคากอสรางได (กม...............ถึง  กม.............) 

  �  ผานพื้นที่ปาสงวน   (กม......................ถึง  กม.......................) 

  �  ผานพื้นที่ปา สปก.   (กม......................ถึง  กม.......................) 

  �  ผานพื้นที่ปาชายเลน   (กม......................ถึง  กม.......................) 
  �  อื่นๆ โปรดระบุ..........................................................................ตั้งแต  กม....................... 



 

 

3.  ประโยชนท่ีไดรับ  (สามารถระบุประโยชนไดมากกวา 1 ขอ  การระบุประโยชนจะทำใหสามารถพิจารณาวาสายทาง 
     ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณนั้นสอดคลองกับยุทธศาสตรทั้งระดับชาติ , ระดับจังหวัด อยางไรบาง ดังนั้น  
     ขอใหระบุหรือเพิ่มเติมขอมูลใหมากที่สุด) 
 (     )  3.1  ประเภทการขนสงพืชผลทางการเกษตร 
  3.1.1  รนระยะทางในการเดินทางเฉลี่ย..............................กม. 
  3.1.2  ผานพื้นที่เพาะปลูกประเภทตางๆ  (เชน  ขาว , มันสำปะหลัง , ยาง , สม , ทุเรียน ฯลฯ) 
   ประเภท...................................................................................พื้นที่.....................ไร 
   ประเภท...................................................................................พื้นที่.....................ไร 
   ประเภท...................................................................................พื้นที่.....................ไร 
   ประเภท...................................................................................พื้นที่.....................ไร 

(     )  3.2  ประเภทการทองเที่ยว 
  3.2.1  รนระยะทางในการเดินทางเฉลี่ย.............................กม. 
  3.2.2  ชื่อสถานที่แหลงทองเที่ยวที่ไดรับประโยชน (ระบุในแผนที่สายทางดวย)................................... 
  3.2.3  จำนวนนักทองเที่ยวเฉลี่ยตอป...............................คน 
 (     )  3.3  ประเภทอื่นๆ  โปรดระบุและเพิ่มเติมขอมูล
.............................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….…… 
 
4.  หนวยงานหรือบุคคลที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
 4.1  ชื่อ..............................................................ตำแหนง........................................ตามหนังสือที่........................ 
 4.2  ชื่อ..............................................................ตำแหนง........................................ตามหนังสือที่........................ 
5.  ผานขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนา 
 (     )  5.1  มีการจัดประชุมประชาคมทองถิ่น 
 (     )  5.2  มีการรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนาปญหาความตองการและขอมูลนำมาจัดทำรางแผนฯ 
 (     )  5.3  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อพิจารณารางแผนฯ 
 (     )  5.4  มีการจัดประชุมองคกรประสานแผนพัฒนาทองถิ่นเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนฯ 
 
      

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

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

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

                                (..........................................  ) 

 

 

 


