




ระเบียบวาระการประชุม 
วันที่  1  เมษายน  2565  เวลา  10.00 น. 

ณ  ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
-------------------------------------------------- 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ว่า ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 69/1 , พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50, พระราชบัญญติัองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
มาตรา 45/1 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 18 
ก าหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นกรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมือง
พัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง ให้จัดท าหรือ
ทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป กรณีองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ให้ท าค าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน
ก่อนปีงบประมาณถัดไป โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แล้ว กระทรวงมหาดไทยพิจารณา
แล้วเห็นว่าเพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566 - 2570) สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และ
งบประมาณในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชน 
จึงอาศัยอ านาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566 – 2570)  

1.2 เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการประสานและ
บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาของอ าเภอให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สอดคล้องกับมาตรา 53/1 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 45 (3) (4) แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 17 (2) (3) แห่งพระราชก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และมาตรา 19 วรรคท้าย แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 จึงมีการคัดเลือกคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ ในวันท่ี 25 มีนาคม 2565 และ
ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ เมื่อ
วันท่ี 11 มิถุนายน 2564 ให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ



อ าเภอ (2) (3) (8) และ (9) มีวาระสองปี นับแต่วันท่ีประกาศแต่งต้ังเป็น
คณะกรรมการการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ ให้คณะกรรมการมี
อ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
(1) พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งว่ามีความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหรือไม่ โดย
พิจารณาจากโครงการพัฒนาท่ีเกินศักยภาพของเทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่ีส่งมาให้พิจารณา 

(2) พิจารณากล่ันกรองแผนพัฒนา แผนงาน โครงการ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นว่ามีความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหรือไม่ และเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 

(3) พิจารณาโครงการพัฒนาท่ีเกินศักยภาพของเทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่ีสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวบรวมจัดท าเป็น “บัญชีประสานโครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” แล้วจัดส่งให้คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
ให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาอ าเภอประชุมพิจารณาจัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการโดยเร็วนับต้ังแต่วันท่ีได้รบัการเสนอบัญชีจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ทราบโดยเร็ว 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 3 ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกโครงการ เพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2566 – 2570) 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
  

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

 



 
 

แนวทาง/หลักเกณฑ์ในการบูรณาการแผนงาน/โครงการ 
ที่จะเสนอบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสมีา 

   
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



 
แนวทาง/หลักเกณฑ์ในการบูรณาการ  แผนงาน/โครงการที่จะเสนอบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 
ลำดับที ่ ยุทธศาสตร์ ลักษณะของโครงการ เอกสารประกอบการเสนอขอโครงการ 

1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวทาง
พระราชดำริ 

1.๑ ปรับปรุงหรือพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภค  บริโภค/การเกษตร  การแก้ปัญหาภัย
แล้ง/แก้ไขปัญหาอุทกภัย : แหล่งน้ำท่ีมีความคาบเกีย่วหรือใช้ประโยชน์หลาย อปท. เช่น ขุด
ลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติ  ประชาชนได้ประโยชน์  มากกว่า  1  อปท.ขึ้นไป 
1.2 โครงการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      โครงการตามข้อ  (1.1 – 1.2)  ต้องมีลักษณะ 
     (1)  เป็นโครงการที่มีการดำเนินการในภาพรวมของจังหวัด / อำเภอ 
     (2)  มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง 
     (3)  การดำเนินงานไม่ซ้ำซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น    

1.โครงการที่จะเสนอขอให้มีรายละเอียดตามแบบฟอรม์ 
ผ.02/2, รายละเอียดโครงการ  และ  
    -  ระบุจุดพิกัดเริ่มต้นและจุดสิน้สุดโครงการ  ภาพถ่าย
แผนที่แสดงที่ตั้ง แสดงขอบเขตทีจ่ะดำเนินการ 
2.โครงการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการที่
จะเสนอขอให้มรีายละเอียดตามแบบฟอร์ม  ผ.02/2 , 
รายละเอียดโครงการ 
 

  

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

พัฒนาการศึกษา/งานสาธารณสุข/พัฒนาคุณภาพชีวิต/สร้างอาชีพ/รายได้/ลดรายจ่าย
ประชาชน/พัฒนาวิสาหกจิชมุชน/แก้ไขปัญหาการประกอบอาชพี/ทำนุบำรุงวัฒนธรรม
ประเพณี/รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยโครงการจะต้องมีลกัษณะดังต่อไปนี้ 
     (1)  เป็นโครงการที่มีการดำเนินการในภาพรวมของจังหวัด / อำเภอ 
     (2)  มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง 
     (3)  การดำเนินงานไม่ซ้ำซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

โครงการที่จะเสนอขอให้มรีายละเอียดตามแบบฟอร์ม ผ.
02/2 , รายละเอียดโครงการ   

3 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

3.1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกจิ  เกษตร  อุตสาหกรรม  การ
ท่องเท่ียวและบริการ  ยกระดับมาตรฐานการผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร  เพ่ิม
คุณภาพการผลิต  ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย  เกษตรอินทรีย์ลดต้นทุนการผลิต  เพ่ิมช่องทาง
การตลาด  ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรและเครือข่ายเกษตรกร 
3.2 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจและพืชเศรษฐกจิสร้างรายได้ 
3.3 พัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร 
      โครงการตามข้อ  (3.1 – 3.3)  ต้องมีลักษณะ 
     (1)  เป็นโครงการที่มีการดำเนินการในภาพรวมของจังหวัด / อำเภอ 
     (2)  มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง 
     (3)  การดำเนินงานไม่ซ้ำซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น      

1.โครงการที่จะเสนอขอให้มีรายละเอียดตามแบบฟอรม์ 
ผ.02/2 , รายละเอียดโครงการ  
2.สำหรับการพัฒนาแหล่งน้ำใช้แบบฟอร์ม ผ.02/2 , 
รายละเอียดโครงการ  ระบุจดุพิกัดเริ่มต้นและจุดสิ้นสดุ
โครงการ  ตามด้วยแผนท่ีสถานท่ีตั้งขอบเขตที่ดำเนินการ 

 
 
 



 

  

ลำดับที ่ ยุทธศาสตร์ ลักษณะของโครงการ เอกสารประกอบการเสนอขอโครงการ 
4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง 

 
4.1 ก่อสร้างถนน/ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
4.2 ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ / ถนนถ่ายโอนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 
4.3 การก่อสร้างสะพาน 
      โครงการตามข้อ  (4.1 – 4.3)  ต้องมีลักษณะ 
     (1)  เป็นถนน/สะพานท่ีอยู่บนเส้นทางที่มีความเชื่อมต่อคาบเกีย่วระหว่าง  อปท.  
ต้ังแต่ 2 อปท. ขึ้นไป 
     (2)  มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง 
     (3)  อปท. ในพื้นที่รับผิดชอบไม่สามารถดำเนินการเองได้ 
4.4 การซ่อมแซมสะพาน เป็นสะพานที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
4.5 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  รกัษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริม
ศีลธรรมอันดีของประชาชน 
4.6 ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การแก้ไขปัญหาขยะมลูฝอย    สิ่ง
ปฏิกูลรวม การดูแลระบบกำจัดน้ำเสียรวมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอืน่ใน
เขตจังหวัด 
4.7 ส่งเสริมการกีฬา บำรุงสถานที่สำหรับการกีฬา  การท่องเท่ียวและสขุภาพ  
สวนสาธารณะ  ที่พักผ่อนหย่อนใจ 
      โครงการตามข้อ (4.4 – 4.7)  ต้องมีลักษณะ 
     (1)  เป็นโครงการที่มีการดำเนินการในภาพรวมของจังหวัด / อำเภอ 
     (2)  มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง 
     (3)  อปท. ในพื้นที่รับผิดชอบไม่สามารถดำเนินการเองได้        
 

1.การก่อสร้างถนน/ปรับปรุงซ่อมแซมถนน/การ
ก่อสร้างสะพาน  โครงการที่จะเสนอขอใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่นและขอให้มี
รายละเอียดตามแบบฟอร์ม  ผ.02/2 , รายละเอยีด
โครงการ  และ 
   - ระบุจุดพิกัดเริม่ต้นและจดุสิ้นสุดโครงการ  
ภาพถ่าย  ตามด้วยแผนท่ีสถานท่ีตั้งขอบเขตที่
ดำเนินการ 
    - แบบฟอร์มข้อมูลเบื้องต้นโครงการ 
2. ระบุชื่อถนน/สายทางที่จะดำเนินการให้ชัดเจน
(คาบเกี่ยว/ผ่านพ้ืนที่ใดบ้าง) 
3. หากเป็นถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ให้ระบุ
สายทางจุดพิกัดและเส้นทางจุดทีจ่ะดำเนินการโดย
ละเอียด  เพื่อความสะดวกในการสำรวจพ้ืนท่ีของ
สายทาง 
4. หากเป็นถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รับผิดชอบ/ได้รับถ่ายโอนจากหนว่ยงานอื่นให้ระบุ
เพ่ิมมาด้วย 

5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหาร 
จัดการภาครัฐ 

ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยโครงการจะต้องมี
ลักษณะดังต่อไปนี ้
     (1)  เป็นโครงการที่มีการดำเนินการในภาพรวมของจังหวัด / อำเภอ 
     (2)  มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง 
     (3)  การดำเนินงานไม่ซ้ำซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น    
 

โครงการที่จะเสนอขอให้มรีายละเอียดตาม
แบบฟอร์ม ผ.02/2 , รายละเอียดโครงการ 



ประชุมคณะกรรมการประสานโครงการเกินศักยภาพ 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


