
แนวทาง / หลักเกณฑ์ในการบูรณาการ 
  แผนงาน/โครงการที่จะเสนอบรรจเุข้า 

  แผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. ๒๕61 – 2565)   
  องค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
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ล าดับที ่ ยุทธศาสตร ์ ลักษณะของโครงการ เอกสารประกอบการเสนอขอโครงการ 
1 สานต่อแนวทางพระราชด าร ิ

(พัฒนาแหล่งน  า) 
1.๑  ปรับปรุงหรือพัฒนาแหล่งน  าเพ่ือการอุปโภค  บริโภค/การเกษตร  การ
แก้ปัญหาภัยแล้ง/แก้ไขปัญหาอุทกภัย 
     (๑)  แหล่งน ้ำท่ีมีควำมคำบเกีย่วหรือใช้ประโยชน์หลำย อปท. เช่น  ขุดลอก
หนองน ้ำและคลองธรรมชำติ  ประชำชนได้ประโยชน์  มำกกว่ำ  1  อปท.ขึ นไป 
     (๒)  เป็นโครงกำรที่เชื่อมโยงกันระหว่ำงแผนงำนของแต่ละ อปท. (เป็นแหล่งน ้ำ
ที่เกิดจำกกำรบรูณำกำรกำรจัดท้ำแผนพัฒนำร่วมกันของ อปท. ที่มีควำมสอดคล้อง
กับแผนพัฒนำสี่ปีของทั ง ๒ องค์กร) 
     (๓)  เกิดวิกฤติเร่งด่วนท่ีจ้ำเปน็เร่งด้ำเนินกำรแก้ไขปญัหำ 
     (4)  มีควำมคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์แก่ประชำชนโดยตรง 
     (5)  อปท. ในพื นที่รับผิดชอบไม่สำมำรถด้ำเนินกำรเองได้ 
 

1. โครงกำรที่จะเสนอขอให้มีรำยละเอียดตำม
แบบฟอร์ม ผ.02/1, รำยละเอียดโครงกำร  และ  
    -  ระบุจุดพิกัด  ภำพถ่ำย แผนที่แสดงท่ีตั ง แสดง
ขอบเขตที่จะด้ำเนินกำร 
    
    

  

2 การพัฒนาการศึกษา 2.1  การส่งเสริมการจัดการศึกษาในท้องถิ่น 
     (๑)  เป็นกำรร่วมมือระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / หน่วยงำนอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 
     (๒)  เป็นโครงกำรที่มีกำรดำ้เนินกำรในภำพรวมของจังหวัด / อำ้เภอ 
     (๓)  มีควำมคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์แก่ประชำชนโดยตรง 
     (๔)  กำรด้ำเนินงำนไม่ซ ้ำซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
 

1. โครงกำรที่จะเสนอขอให้มีรำยละเอียดตำม
แบบฟอร์ม ผ.02/1 , รำยละเอียดโครงกำร   

3 ด้านการพัฒนาการเกษตร 3.1  การส่งเสริมพัฒนาการเกษตร 
     (๑)  เป็นกำรร่วมมือระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / หน่วยงำนอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง / ด้ำเนินกำรในรูปกลุ่มต่ำงๆ 
     (๒)  เป็นโครงกำรที่มีกำรดำ้เนินกำรในภำพรวมของจังหวัด / อำ้เภอ 
     (๓)  มีควำมคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์แก่ประชำชนโดยตรง 
     (๔)  กำรด้ำเนินงำนไม่ซ ้ำซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
 

1. โครงกำรที่จะเสนอขอให้มีรำยละเอียดตำม
แบบฟอร์ม  ผ.02/1 , รำยละเอียดโครงกำร   



 
 

ล าดับที ่ ยุทธศาสตร ์ ลักษณะของโครงการ เอกสารประกอบการเสนอขอโครงการ 
4 ด้านการพัฒนาสังคม 4.1  การส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ 

     (๑)  เป็นกำรร่วมมือระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / หน่วยงำนอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง / ด้ำเนินกำรในรูปกลุ่มต่ำงๆ เช่น กลุ่มพัฒนำสตรีอ้ำเภอ กลุ่มผูสู้งอำยุ
อ้ำเภอ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส กลุม่ผู้พกิำร 
     (๒)  เป็นโครงกำรที่มีกำรดำ้เนินกำรในภำพรวมของจังหวัด / อำ้เภอ 
     (๓)  มีควำมคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์แก่ประชำชนโดยตรง 
     (๔)  กำรด้ำเนินงำนไม่ซ ้ำซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

1. โครงกำรที่จะเสนอขอให้มีรำยละเอียดตำม
แบบฟอร์ม  ผ.02/1 , รำยละเอียดโครงกำร   

5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข ๕.๑  การเสรมิสร้างสขุภาพของคนในท้องถิ่น  ได้แก่ 
     กำรป้องกันโรคระบำด  เช่น ไข้หวัดนก  ไข้เลือดออก  ฯลฯ 
     (๑)  เป็นกำรร่วมมือระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / หน่วยงำนอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 
     (๒)  เป็นโครงกำรที่มีกำรดำ้เนินกำรในภำพรวมของจังหวัด / อำ้เภอ 
     (๓)  มีควำมคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์แก่ประชำชนโดยตรง 
     (๔)  กำรด้ำเนินงำนไม่ซ ้ำซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

1. โครงกำรที่จะเสนอขอให้มีรำยละเอียดตำม
แบบฟอร์ม  ผ.02/1 , รำยละเอียดโครงกำร 

6 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 6.๑  การก่อสร้างถนน/ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
     (๑)  เป็นถนนที่มีควำมเชื่อมต่อคำบเกี่ยวระหว่ำง อปท. ตั งแต่ ๒ อปท. ขึ นไป 
     (๒)  เป็นโครงกำรที่เชื่อมโยงกันระหว่ำงแผนงำนของแต่ละ อปท. (เป็นถนนที่
เกิดจำกกำรบูรณำกำรกำรจัดท้ำแผนพัฒนำร่วมกันของ อปท. ที่มีควำมสอดคล้อง
กับแผนพัฒนำสี่ปีของทั ง ๒ องค์กร) 
     (๓)  มีควำมคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์แก่ประชำชนโดยตรง 
     (๔)  อปท. ในพื นที่รับผิดชอบไม่สำมำรถด้ำเนินกำรเองได้ 
 
 

1. โครงกำรที่จะเสนอขอให้มีรำยละเอียดตำม
แบบฟอร์ม  ผ.02/1 , รำยละเอียดโครงกำร  และ 
    -   ระบุจุดพิกัด  ภำพถ่ำย แผนท่ีแสดงที่ตั ง         
แสดงขอบเขตที่จะด้ำเนินกำรโครงกำร 
    -  แบบฟอร์มข้อมูลเบื องต้นโครงกำร 
2. ระบุชื่อถนน/สำยทำงที่จะด้ำเนินกำรให้ชัดเจน 
(คำบเกี่ยว/ผ่ำนพื นท่ีใดบ้ำง) 
3. หำกเป็นถนนท่ีอยู่ในควำมรับผดิชอบของ อบจ. 
นครรำชสมีำ  ให้ระบสุำยทำงจุดพิกัดและเส้นทำงจุดที่
จะด้ำเนินกำรโดยละเอียด 
4.  หำกเป็นถนนของ อปท. รับผดิชอบ/ไดร้ับถ่ำยโอน
จำกหน่วยงำนอื่นให้ระบุเพิม่มำด้วย 

 
 



 
 
 

ล าดับที ่ ยุทธศาสตร ์ ลักษณะของโครงการ เอกสารประกอบการเสนอขอโครงการ 
  6.2  ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ / ถนนถ่ายโอนขององค์การบรหิารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา 
 

ถนนท่ีอยู่ในควำมรับผดิชอบของ อบจ.นครรำชสีมำ  
ให้ระบุสำยทำงและเส้นทำง/จดุทีจ่ะด้ำเนินกำร  จุด
พิกัดโดยละเอียดเพื่อควำมสะดวกในกำรส้ำรวจพื นท่ี
ของสำยทำง 

  6.3  การก่อสร้างสะพาน 
     (๑)  เป็นสะพำนท่ีอยู่บนเส้นทำงทีม่ีควำมเช่ือมต่อคำบเกีย่วระหว่ำง อปท. ตั งแต่ 
๒ อปท. ขึ นไป  
     (๒)  เป็นโครงกำรที่เชื่อมโยงกันระหว่ำงแผนงำนของแต่ละ อปท. (เป็นสะพำนท่ี
เกิดจำกกำรบูรณำกำรกำรจัดท้ำแผนพัฒนำร่วมกันของ อปท. ที่มีควำมสอดคล้องกับ
แผนพัฒนำสี่ปีของทั ง ๒ องค์กร) 
     (๓)  มีควำมคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์แก่ประชำชนโดยตรง 
     (๔)  อปท. ในพื นที่รับผิดชอบไม่สำมำรถด้ำเนินกำรเองได้ 

1. โครงกำรที่จะเสนอขอให้มีรำยละเอียดตำม
แบบฟอร์ม ผ.02/1 , รำยละเอียดโครงกำร  และ  
   - ระบุจุดพิกดั  ภำพถ่ำย แผนที่แสดงที่ตั ง แสดง
ขอบเขตที่จะด้ำเนินกำร 
   - แบบฟอร์มข้อมูลเบื องต้นโครงกำร 

  6.4  การซ่อมแซมสะพาน  เป็นสะพานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ  อบจ.
นครราชสีมา 
 

 

7 พัฒนาการท่องเท่ียว  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี  
กีฬา 

7.๑  การส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     (๑)  เป็นกำรร่วมมือระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / หน่วยงำนอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง           
     (๒)  เป็นโครงกำรที่มีกำรดำ้เนินกำรในภำพรวมของจังหวัด / อำ้เภอ 
     (๓)  มีควำมคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์แก่ประชำชนโดยตรง 
     (๔)  กำรด้ำเนินงำนไม่ซ ้ำซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

1. โครงกำรที่จะเสนอขอให้มีรำยละเอียดตำม
แบบฟอร์ม  ผ.02/1 , รำยละเอียดโครงกำร   

7.2  การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
     (๑)  เป็นกำรร่วมมือระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / หน่วยงำนอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง           
     (๒)  เป็นโครงกำรที่มีกำรดำ้เนินกำรในภำพรวมของจังหวัด / อำ้เภอ 
     (๓)  มีควำมคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์แก่ประชำชนโดยตรง 
     (๔)  กำรด้ำเนินงำนไม่ซ ้ำซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

1. โครงกำรที่จะเสนอขอให้มีรำยละเอียดตำม
แบบฟอร์ม  ผ.02/1 , รำยละเอียดโครงกำร   

 
 



 

ล าดับที ่ ยุทธศาสตร ์ ลักษณะของโครงการ เอกสารประกอบการเสนอขอโครงการ 
8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 8.1  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมสี่วนร่วมของประชาชน 

     (๑)  เป็นกำรร่วมมือระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / หน่วยงำนอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง           
     (๒)  เป็นโครงกำรที่มีกำรดำ้เนินกำรในภำพรวมของจังหวัด / อำ้เภอ 
     (๓)  มีควำมคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์แก่ประชำชนโดยตรง 
     (๔)  กำรด้ำเนินงำนไม่ซ ้ำซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

1. โครงกำรที่จะเสนอขอให้มีรำยละเอียดตำม
แบบฟอร์ม  ผ.02/1 , รำยละเอียดโครงกำร   

9 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 9.๑  การอบรม / ฝึกซ้อมแผนการป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัย 
     (๑)  เป็นกำรร่วมมือระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / หน่วยงำนอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง           
     (๒)  เป็นโครงกำรที่มีกำรดำ้เนินกำรในภำพรวมของจังหวัด / อำ้เภอ เช่น 
โครงกำรรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
จังหวัด 
     (๓)  มีควำมคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์แก่ประชำชนโดยตรง 
     (๔)  กำรด้ำเนินงำนไม่ซ ้ำซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

1. โครงกำรที่จะเสนอขอให้มีรำยละเอียดตำม
แบบฟอร์ม  ผ.02/1 , รำยละเอียดโครงกำร   

10 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

10.๑  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     (๑)  เป็นกำรร่วมมือระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     (๒)  เป็นโครงกำรที่มีกำรดำ้เนินกำรในภำพรวมของจังหวัด 
     (๓)  มีควำมคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์แก่ประชำชนโดยตรง 
     (๔)  อปท. ในพื นที่รับผิดชอบไม่สำมำรถด้ำเนินกำรเองได้ 

1. โครงกำรที่จะเสนอขอให้มีรำยละเอียดตำม
แบบฟอร์ม  ผ.02/1 , รำยละเอียดโครงกำร   

10.๒  การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลรวม  การดูแลระบบก าจัดน  าเสีย
รวมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด 
     (๑)  เป็นกำรร่วมมือระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     (๒)  เป็นโครงกำรที่มีกำรดำ้เนินกำรในภำพรวมของจังหวัด 
     (๓)  มีควำมคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์แก่ประชำชนโดยตรง 
     (๔)  อปท. ในพื นที่รับผิดชอบไม่สำมำรถด้ำเนินกำรเองได้ 

1. โครงกำรที่จะเสนอขอให้มีรำยละเอียดตำม
แบบฟอร์ม  ผ.02/1 , รำยละเอียดโครงกำร   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แบบฟอร์มการเสนอโครงการ



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561 – 2565) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ชื่อ อปท.)................................................................   

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที.่............(ระบช่ืุอยุทธศำสตร์)................................................................................................................................. 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด................................................................................................... 

๑. ยุทธศำสตร์.................................................................................................................................................................................... 
1.1 แผนงำน............................................................................................................................................................................... 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ
จะไดร้ับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 (บำท) 
2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

(1) 
ล้ำดับที่
เรียง
ตำม
ควำม
จ้ำเป็น
เร่งด่วน 

(2) 
ระบุชื่อ
โครงกำรให้
สอดคล้องกับ
ที่จะน้ำไปตั ง
งบประมำณ 

(3) 
สิ่งที่คำดหวังจำก
กำรท้ำโครงกำร
พัฒนำ จะ
ด้ำเนินกำร
อย่ำงไร เช่น  
-เพื่อฝึกอบรม  
 

(4) 
ระบุจ้ำนวนให้
ชัดเจน เป้ำหมำยจะ
ก้ำหนดวงเงิน
งบประมำณ เช่น 
-อบรม กี่คน กี่รุ่น กี่
วัน 
-ถนน กว้ำง ยำว 
หนำ ปริมำตร 
 

(5) 
ใช้กับ
โครงกำร
ประเภท
ถนน 
สะพำน 
และแหล่ง
น ้ำ  เท่ำนั น 

(6) 
XXXX ระบุ งปม.
ของโครงกำรทีจ่ะ
ด้ำเนินกำร  

(6) 
 

(6) 
 

(6) 
 

(7) (8) 
ควำมส้ำเร็จ
ของโครงกำรที่
สำมำรถวัด
ประเมินผลได้
สอดคล้องกับ
เป้ำหมำยที่
ระบุในแผน
ยุทธศำสตร์ 

(9) 
ผลที่ได้รับ
จำกโครงกำร 

(10) 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
โครงกำร 

รวม .......
โครงกำร 

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

 

การตั งค่าการพิมพ์รายละเอียดโครงการพัฒนา 
1. ใช้โปรแกรม Microsoft  Excel  version : 2010 
2. ตัวอักษรใช้แบบอักษร TH SarabunIT๙  ขนำดตัวอักษร 14 
3. กำรตั งค่ำหน้ำกระดำษ และกำรจัดรูปแบบกำรพิมพ์  ( 1 โครงกำรต่อ 1 แถว ) 
 3.1 เลื่อนลูกศรไปมุมบนซำ้ยของตำรำง  คลิกขวำเลื่อนลูกศรไปท่ี จัดรูปแบบเซลล.์.. คลิกซ้ำยเพื่อเลือกจัดรูปแบบเซลล ์
 3.2 เลื่อนลูกศรไปท่ี การจัดแนว  เลือกกำรตั งค่ำ แนวนอน : ทั่วไป  แนวตั ง : บน  กำรควบคมุข้อควำม : ตัดข้อความ (คลิกท่ีช่อง) เลื่อนลูกศรไปท่ี ตกลง คลิกซ้ำย 
 3.3 เลื่อนลูกศรไปท่ี บันทึก (Ctrl+S) 

แบบ  ผ.02/1 



 

 
รายละเอียดโครงการล าดับที.่.......... 

 

1. ชื่อโครงกำร.................................................................................................................................................................................... 
 

2. หลักกำรและเหตุผล ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

3. วัตถุประสงค์ 
3.1  ........................................................................................................................................................ 
3.2  …………………………………………………………………………………………………………………………………… ... 
 

4. เป้ำหมำย/ผลิต 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… ..……………………………………………………… 

5. ตัวชี วัด 
 
……………………………………………………………………………………………………… ..…………………………………………………………………………………… 

6. พื นที่ด้ำเนินกำร  (โครงกำรประเภทเส้นทำงคมนำคมและพัฒนำแหล่งน ้ำให้ระบุจุดพิกัดเป็น  UTM) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ..………………………… 

7. วิธีด้ำเนินกำร 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .…………………………………… 

8. ระยะเวลำด้ำเนินกำร 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………… 

9. งบประมำณด้ำเนินกำร 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………… 

10. ผลลัพธ์/(รวมทั งกำรติดตำมและประเมินผล) 
 
………………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………… 

11. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

.           (อปท. ที่ขอประสำนโครงกำร)                                                              . 
 

 

 



 

แบบฟอร์มข้อมูลเบื องต้นโครงการ 
1.  ข้อมูลทั่วไป 
 1.1  ช่ือสำยทำง........................................................................................................................................ 

1.2  สภำพถนน  ณ  วันท่ีเข้ำท้ำกำรส้ำรวจเบื องต้น  (............./............../.............)  ระบุ  วัน / เดือน / ปี 
 1.2.1  ระยะทำงทั งสิ น.....................................กม. 
 1.2.2  กำรก่อสร้ำงเป็นถนนที่มผีวิจรำจรประเภท  (ระบุประเภทถนนท่ีส้ำรวจ) 

(     )   ถนนลำดยำงผิวจรำจรกวำ้งเฉลี่ย...............ม.  ไหล่ทำงกว้ำงข้ำงละ.............ม.             
           ระยะทำงรวม.......................กม.   
           ปีงบประมำณ..................ได้รบังบประมำณก่อสร้ำง  ระยะทำง......................กม. 
           (กม............................ถึง.....................................กม.) 
           ปีงบประมำณ..................ได้รบังบประมำณก่อสร้ำง  ระยะทำง.......................กม.  
           (กม............................ถึง.....................................กม.) 
(     )   ถนนคอนกรีตผิวจรำจรกว้ำงเฉลี่ย...............ม.  ระยะทำงรวม.......................กม.   
           ปีงบประมำณ..................ได้รบังบประมำณก่อสร้ำง  ระยะทำง......................กม. 
           (กม............................ถึง.....................................กม.) 
           ปีงบประมำณ..................ได้รบังบประมำณก่อสร้ำง  ระยะทำง.......................กม.  
           (กม............................ถึง.....................................กม.) 
(     )   ถนนลูกรังผิวจรำจรกว้ำงเฉลี่ย...............ม.  ระยะทำง.......................กม.   
           (กม............................ถึง.....................................กม.) 
(     )   ถนนดินผิวจรำจรกว้ำงเฉลี่ย...............ม.  ระยะทำง.......................กม.   
           (กม............................ถึง.....................................กม.) 

  1.2.3  มสีะพำนในสำยทำง  จ้ำนวน...........แห่ง  ประกอบด้วย  (หำกมีมำกกว่ำ 3 แห่ง ให้เพิ่มเติม) 
   แห่งที่ 1  ควำมยำว..................ม.  ช่วง  กม......................ถึง..........................กม. 
     ผิวจรำจรกว้ำง.......................ม.  ทำงเท้ำข้ำงละ.......................ม. 
     สภำพกำรใช้งำน    ใช้งำนได้ด ี
         ควรก่อสร้ำงใหม่  ควำมยำว....................ม. 
                     ผิวจรำจรกว้ำง................ม.  ทำงเท้ำข้ำงละ..............ม. 
         ข้อเสนออื่นๆ โปรดระบุ.............................................. 
   แห่งที่ 2  ควำมยำว..................ม.  ช่วง  กม......................ถึง..........................กม. 
     ผิวจรำจรกว้ำง.......................ม.  ทำงเท้ำข้ำงละ.......................ม. 
     สภำพกำรใช้งำน    ใช้งำนได้ด ี
         ควรก่อสร้ำงใหม่  ควำมยำว....................ม. 
                     ผิวจรำจรกว้ำง................ม.  ทำงเท้ำข้ำงละ..............ม. 
         ข้อเสนออื่นๆ โปรดระบุ............................................. 
 
   แห่งที่ 3  ควำมยำว..................ม.  ช่วง  กม......................ถึง..........................กม. 
      ผิวจรำจรกว้ำง.......................ม.  ทำงเท้ำข้ำงละ.......................ม. 
      สภำพกำรใช้งำน   ใช้งำนได้ด ี
         ควรก่อสร้ำงใหม่  ควำมยำว....................ม. 
                     ผิวจรำจรกว้ำง................ม.  ทำงเท้ำข้ำงละ..............ม. 
         ข้อเสนออื่นๆ โปรดระบุ.............................................. 
 1.2.4  เขตทำง    (     )  มีเขตทำงตลอดสำยข้ำงละ.........................ม.  (เฉลี่ย) 
    (     )  ไม่มีมีเขตทำง 
    (     )  มีเขตทำงเป็นบำงช่วง  กว้ำงข้ำงละ..............ม. (กม................ถึง...............กม.) 
          กว้ำงข้ำงละ..............ม. (กม................ถึง...............กม.) 
          กว้ำงข้ำงละ..............ม. (กม................ถึง...............กม.) 



 

 1.3  ควำมพร้อมของแบบก่อสร้ำง 
  (      )  ไม่มีแบบก่อสร้ำง 
  (      )  มีแบบก่อสร้ำงแล้ว  ระยะทำง....................กม.  (กม................ถึง...............กม.) 
             หน่วยงำนท่ีส้ำรวจออกแบบ...............................................ส้ำรวจ-ออกแบบเมื่อปี พ.ศ.............. 
             ผิวจรำจรประเภท...................................กว้ำง..................ม.  ไหล่ทำงประเภท.......................... 
             กว้ำงข้ำงละ............ม.  ช่ือตำมแบบ........................................................................................... 
2.  สภาพภูมิประเทศของสายทาง 
 2.1  ที่ตั งโครงกำร 
  2.1.1  จุดเริ่มต้นโครงกำรเช่ือมสำยทำง................................................................................................. 
             ซึ่งเป็นถนน  (     )  ลำดยำง      (     )  ลูกรัง   ของหน่วยงำน....................................... 
             ที่บริเวณบ้ำน.........................ต้ำบล..........................อ้ำเภอ..................จังหวัด.......................... 
  2.1.2  ช่ือหมู่บ้ำนสำยทำงผ่ำน / ประชำกรผูไ้ดร้ับประโยชน์ 
   1.  บ้ำน...............................ต้ำบล..............................ช่วง  กม....................ถึง  กม................... 
        ประชำกร...............................ครัวเรือน 
   2.  บ้ำน...............................ต้ำบล..............................ช่วง  กม....................ถึง  กม................... 
        ประชำกร...............................ครัวเรือน 
   3.  บ้ำน...............................ต้ำบล..............................ช่วง  กม....................ถึง  กม................... 
        ประชำกร...............................ครัวเรือน 
   4.  บ้ำน...............................ต้ำบล..............................ช่วง  กม....................ถึง  กม................... 
        ประชำกร...............................ครัวเรือน 
   5.  บ้ำน...............................ต้ำบล..............................ช่วง  กม....................ถึง  กม................... 
        ประชำกร...............................ครัวเรือน 

   6.  บ้ำน...............................ต้ำบล..............................ช่วง  กม....................ถึง  กม................... 
        ประชำกร...............................ครัวเรือน 
   7.  บ้ำน...............................ต้ำบล..............................ช่วง  กม....................ถึง  กม................... 
        ประชำกร...............................ครัวเรือน 
   8.  บ้ำน...............................ต้ำบล..............................ช่วง  กม....................ถึง  กม................... 
        ประชำกร...............................ครัวเรือน 

2.1.3  ทำงหลวง , ทำงรถไฟท่ีถนนสำยนี ตดัผ่ำน 
   1.  ที่ กม.......................สำยทำง.................................(    )  ทำงหลวง....................(    )  รถไฟ 
   2.  ที่ กม...................... สำยทำง.................................(    )  ทำงหลวง....................(    )  รถไฟ 
  2.1.4  จุดสิ นสดุโครงกำรเช่ือมกบัสำยทำง............................................................................................ 
   ซึ่งเป็นถนน  (    )  ลำดยำง      (    )  ลูกรัง    ของหน่วยงำน............................................... 
   ที่บริเวณบ้ำน.........................ต้ำบล.....................อ้ำเภอ...................จังหวัด............................   
   (    )  ด้ำนซ้ำยทำง (    )  ด้ำนขวำทำง (    )  เชื่อมต่อกัน 
  
2.2  ข้อจ้ำกัดของสภำพภูมปิระเทศ  ซึ่งอำจมีผลท้ำให้ไม่สำมำรถดำ้เนินกำรก่อสร้ำงได ้
         (    )  ไม่มี  (กม.....................ถึง  กม...........................) 
         (    )  มี       ผ่ำนพื นท่ีลุ่มน ้ำชั น 1 Aไม่สำมำรถขออนุญำตค่ำก่อสร้ำงได้ (กม...............ถึง  กม.............) 
                ผ่ำนพื นท่ีป่ำสงวน   (กม......................ถึง  กม.......................) 
                ผ่ำนพื นท่ีป่ำ สปก.   (กม......................ถึง  กม.......................) 
                ผ่ำนพื นท่ีป่ำชำยเลน   (กม......................ถึง  กม.......................) 
                อื่นๆ โปรดระบุ..........................................................................ตั งแต่  กม....................... 



 

 

3.  ประโยชน์ที่ได้รับ  (สำมำรถระบุประโยชน์ไดม้ำกกว่ำ 1 ข้อ  กำรระบุประโยชน์จะท้ำให้สำมำรถพิจำรณำว่ำสำยทำง 
     ที่ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณนั นสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ทั งระดับชำติ , ระดับจังหวัด อย่ำงไรบ้ำง ดังนั น  
     ขอให้ระบุหรือเพิ่มเตมิข้อมูลให้มำกที่สุด) 
 (     )  3.1  ประเภทกำรขนส่งพืชผลทำงกำรเกษตร 
  3.1.1  ร่นระยะทำงในกำรเดินทำงเฉลี่ย..............................กม. 
  3.1.2  ผ่ำนพื นท่ีเพำะปลูกประเภทต่ำงๆ  (เช่น  ข้ำว , มันส้ำปะหลงั , ยำง , ส้ม , ทุเรียน ฯลฯ) 
   ประเภท...................................................................................พื นท่ี.....................ไร ่
   ประเภท...................................................................................พื นที.่....................ไร ่
   ประเภท...................................................................................พื นที.่....................ไร ่
   ประเภท...................................................................................พื นที.่....................ไร ่

(     )  3.2  ประเภทกำรท่องเที่ยว 
  3.2.1  ร่นระยะทำงในกำรเดินทำงเฉลี่ย.............................กม. 
  3.2.2  ช่ือสถำนท่ีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับประโยชน์ (ระบุในแผนทีส่ำยทำงด้วย)................................... 
  3.2.3  จ้ำนวนนักท่องเที่ยวเฉลีย่ต่อปี...............................คน 
 (     )  3.3  ประเภทอื่นๆ  โปรดระบุและเพิ่มเติมข้อมลู
.............................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………… .…… 
 
4.  หน่วยงำนหรือบุคคลที่ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ 
 4.1  ช่ือ..............................................................ต้ำแหน่ง........................................ตำมหนังสือท่ี........................ 
 4.2  ช่ือ..............................................................ต้ำแหน่ง........................................ตำมหนังสือท่ี........................ 
5.  ผ่ำนขั นตอนกำรจัดท้ำแผนพัฒนำ 
 (     )  5.1  มีกำรจดัประชุมประชำคมท้องถิ่น 
 (     )  5.2  มีกำรรวบรวมประเดน็หลักกำรพัฒนำปญัหำควำมต้องกำรและข้อมูลน้ำมำจัดท้ำร่ำงแผนฯ 
 (     )  5.3  มีกำรจดัประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นเพื่อพิจำรณำร่ำงแผนฯ 
 (     )  5.4  มีกำรจดัประชุมองคก์รประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผนฯ 
 
      

(ลงช่ือ)...............................................ผูส้้ำรวจ 
                                                                     (...........................................) 
                                                        

(ลงช่ือ)...............................................ผู้อ้ำนวยกำรกองช่ำง 
                                                                     (..........................................  ) 
 

(ลงช่ือ)..................................................ผู้บริหำรท้องถิ่น 
                                                                     (..........................................  ) 
  

 

 


