
แบบฟอรมโครงการเพ่ือพิจารณาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ป พ.ศ. 2562
ของเทศบาลตําบลทุงขาวพวง  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม

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

1. ช่ือโครงการ.................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................
หนวยดําเนินการ : สํานัก/กอง..........................................................เทศบาลตําบลทุงขาวพวง
ผูรับผิดชอบ : 1. ชื่อ/สกุล......................................................ตําแหนง....................................................

2. ชื่อ/สกุล............................................................ตําแหนง.............................................

2. หลักการและเหตุผล
2.1 อํานาจหนาท่ี : (ระบุเชน กฎหมายจัดตั้ง  พรบ. กฎหมายอ่ืนๆ )

พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ท อ ง ถ่ิ น  พ . ศ . 2 5 4 2 แ ก ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม ถึ ง ( ฉ บั บ ท่ี 2 ) พ . ศ . 2 5 4 9
มาตรา............................ขอ..........................
สอดคลองกับระเบียบ มท.วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ขอ 10(2)
พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2552
อ่ืนๆ ...................................................................................................................

2.2 ความเช่ือมโยงสอดคลองกับยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ
2.2.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป

ยุทธศาสตรดานความม่ันคง
ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

2.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12
ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเลื่อมล้ําในสังคม
ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
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ยุทธศาสตรดานการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติ เพ่ือการพัฒนาประเทศสูความ
ม่ังค่ังและยั่งยนื
ยุทธศาสตรดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส
ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรดานการตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบานและภูมิภาค

2.2.3 ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ.2561-2564)
สงเสริมการพัฒนาการทองเท่ียวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและทองถ่ิน
สงเสริมการเกษตร การผลิตสินคาชุมชน การคา การลงทุนสูสากล
เสริมสรางสังคมใหคุณภาพ คงความอัตลักษณทางวัฒนธรรม
สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหสมบูรณโดยใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเหมาะสม
เสริมสรางความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล

2.2.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเชียงใหม
(พ.ศ.2561-2564)

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การอนุรักษ  ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
การปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยใน
ชุมชน
การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

2.2.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลทุงขาวพวง (พ.ศ.2561-2564)
การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว
การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปญญาและทองถ่ิน
การพัฒนาดานการศึกษา ดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
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ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบเรียบรอยใน
ชุมชน
การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

2.3 สรุปสาระสําคัญ
เหตุผลและความจําเปน....................................................................................................

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

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

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

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

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

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

3. วัตถุประสงคของโครงการ
3.1 ................................................................................................................................................
3.2 ................................................................................................................................................
3.3 ................................................................................................................................................

4. เปาหมาย/ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ/เปาหมาย

ผลลัพธโครงการ
(พิจารณาจากวัตถุประสงค)

ผลผลิต/เปาหมายผลผลิต/
ตัวช้ีวัด(KPI)ผลผลิต

กลุมเปาหมาย
ผูรับผลประโยชน

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

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

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

.............................................................
KPI ผลลัพธ ........................................
.............................................................
.............................................................

ผลผลิตเชิงปริมาณ..........................
........................................................
........................................................
KPI เชิงปริมาณ...............................
........................................................
........................................................
ผลผลิตเชิงคุณภาพ..........................
.........................................................
.........................................................
KPI เชิงคุณภาพ...............................
.........................................................
.........................................................

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

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

..................................................
KPI รอยละของระดับความ
พึงพอใจของกลุมเปาหมาย
..................................................
..................................................
..................................................
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5. ความคุมคา
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

6. ขอมูลท่ัวไปของโครงการ
6.1 สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม (ไดดําเนินการในปท่ีผานมา) โครงการใหม
เปลี่ยนแปลงโครงการจาก.................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………..

6.2 ลักษณะประเภทของโครงการ (เลือกเพียงขอเดียว)
คาตอบแทน/คาใชสอย คาวัสดุ คาครุภัณฑ
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง งบกลาง(สํารองจาย)
อุดหนุนสวนราชการ หมวดรายจายอ่ืน
อ่ืนๆ (ระบุ) .....................................................................................................................
แผนงาน................................................................................................
หมวด....................................................................................................
ประเภท..................................................................................................

(กรณีคาครุภัณฑ) เปรียบเทียบจาก
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ป ...........................
บัญชีราคาจากกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสาร ป .........................
บัญชีจากกระทรวงมหาดไทย ป ............................
จากราคาท่ีเคยซื้อยอนหลัง ป ..............................
เปรียบเทียบงบประมาณจาก..........................................และ.........................................

6.3 ประเภทของโครงการ
พัฒนา อบรม/ศึกษาดูงาน จัดงาน Event
โครงสรางพ้ืนฐาน นโยบายนายกเทศมนตรีฯ อ่ืนๆ ................................

6.4 วิธีดําเนินการ ดําเนินการเอง จางเหมา
6.5 สถานท่ีดําเนินโครงการ: ...................................................................................................

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

7. วิธีการ/ข้ันตอนการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
7.1 วิธีการ/ข้ันตอนการดําเนินโครงการ(แสดงรายละเอียดกิจกรรมท่ีจะทําภายใตโครงการ)

1) .........................................................................................................................................
2) .........................................................................................................................................
3) .........................................................................................................................................
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7.2 แนวทางปฏิบัติ : (ระบุ เชน คําสั่ง หนังสือสั่งการ ระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติ)
1) .........................................................................................................................................
2) .........................................................................................................................................
3) .........................................................................................................................................

8. ระยะเวลาในการดําเนินการ
วันท่ีเริ่มตน.............................................................วันท่ีสิ้นสดุ.....................................................................

ท่ี กิจกรรมการดําเนินงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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. วงเงินงบประมาณ(ตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป)
งบประมาณดําเนินการท้ังสิ้น ..........................................บาท (................................................................)

ปงบประมาณ เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอกงบประมาณ (บาท) รวม
2561
2562
2563
2564

รวมท้ังสิ้น

10.วงเงินงบประมาณโครงการจําแนกตามงบรายจาย (หนวย : บาท)

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
รวมท้ังสิ้น
งบดําเนินงาน

- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
- คาสาธารณูปโภค

งบลงทุน
- คาครุภัณฑ
- คาท่ีดินและสิ่งกอสราง

งบเงินอุดหนุน
/11. ความพรอมของโครงการ…
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11.ความพรอมของโครงการ (เฉพาะโครงการดานโครงสรางพื้นฐาน)
พ้ืนท่ีดําเนินการ หมูท่ี............บาน..........................................ตําบล...........................อําเภอ......................

ถึงหมูท่ี............บาน.......................................ตําบล........................................อําเภอ.........................................
พิกัด เริ่มตน.......................................................จุดสิ้นสุดโครงการ (จาก กม.ท่ี.............ถึง กม.ท่ี.................)
การลงทะเบียนทางหลวงทองถ่ิน (แนบเอกสาร)
...........................................................................................................................................................................
การขออนุญาต/อนุมัต/ิเห็นชอบ/หนังสือยินยอมใหใชพ้ืนท่ีจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ (แนบเอกสาร)
...........................................................................................................................................................................
บันทึกรายงานการประชุมประชาคมระดับหมูบาน (แนบเอกสาร)
...........................................................................................................................................................................

11.1 พืน้ท่ีและความพรอมในการดําเนินโครงการ
ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ี

ดําเนินการหรือไดรับอนุญาตตามกฎหมายและสามารถดําเนินการไดทันที
อยูระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ี

ดําเนินการแลว แตอยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ีหรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย

อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ
อ่ืนๆ (ถามี) .........................................................................................................

11.2 แบบรูปรายการ/รายละเอียดแบบแปลน
มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)
มี แตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช)
ไมมีความจําเปน

11.3 ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ
1) บุคลากรมีประสบการณ ท้ังหมด บางสวน

ไมมีประสบการณ
2) เครื่องมือดําเนินการ มีพรอมดําเนินการไดทันที

มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม
ไมมี ตองจัดหาเพ่ิมเติม

3) เทคนิคในการบริหารจัดการ มีประสบการณสูง
มีประสบการณปานกลาง
ไมมีประสบการณ

4) ท่ีปรึกษา (โปรดระบุ) ................................................................................................
11.4 ผลกระทบสิ่งแวดลอม

ไมมี
ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา (ไมตองผาน)

/11.5 รายงาน...
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11.5 รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
ไมตองทํารายงานการศึกษา
ตองทํารายงานการศึกษา

11.6 ผลตอบแทน
มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR
ไมมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

12.วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษาเม่ือโครงการแลวเสร็จ เพื่อใหเกิดความย่ังยืนของ
โครงการ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

13.ความเห็นของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ :เก่ียวของกับ สํานัก/กอง ......................................................
.......................................................................................................................................................... .........
......................................................................................................................... ..........................................

14.การติดตามและประเมินผล (มีคณะทํางานตรวจติดตาม ตามขอ 4)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

15.ผูจัดทําโครงการ

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

ตําแหนง................................................................

16.ผูเสนอโครงการ

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

ผูอํานวยการกอง................................................................

/17. ความเห็นของปลัด...
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17.ความเห็นของปลัดเทศบาลตําบลทุงขาวพวง
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

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

ปลัดเทศบาลตําบลทุงขาวพวง

18.ผูอนุมัติโครงการ
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

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

นายกเทศมนตรีตําบลทุงขาวพวง

cvdv


