แบบฟอร์มออนไลน์ (https://bit.ly/2X1PR9g)

สิ่งที่ส่งมาด้วย (https://bit.ly/34VDazD)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
แนวทางการจัดทาแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล
1. แผนงานโครงการที่เสนอต้องอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และมีความพร้อมดาเนินการ
2. แผนงานโครงการที่ เ สนอต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ แ ละทิ ศ ทางการพั ฒ นาภาค
ตามแผนพั ฒ นาภาค (พ.ศ. 2560 - 2565) ที่ไ ด้ รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบู ร ณาการนโยบาย
พัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
3. แผนงานโครงการที่เสนอต้องอยู่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่เป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ตามที่ คณะกรรมการบู ร ณาการนโยบายพัฒ นาภาค (ก.บ.ภ.) กาหนด รวมถึงสอดคล้ องกั บห่ ว งโซ่ คุณค่ า
หรื อ ห่ ว งโซ่ ก ารพั ฒ นาจากต้ น ทาง-กลางทาง-ปลายทาง และควรให้ ค วามส าคั ญ กั บ โครงการที่ ค าดว่ า
จะมีผลกระทบ (Impact) ต่อการพัฒนาสูงตามกรอบเบื้องต้นของแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทาขึ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
4. แผนงานโครงการที่ เสนอต้องตอบโจทย์การพัฒ นาพื้น ที่ในระดับ ภูมิภ าคอย่ างแท้จริ ง
(หากเป็นรายการก่อสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่น ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หรือแผนงานโครงการขนาดเล็ก
ที่เป็ น ไปตามอานาจหน้ าที่และภารกิจถ่ายโอน และมี ว งเงินงบประมาณต่า ให้ ดาเนินการเสนอขอรับการ
สนับสนุนในแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
5. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการบันทึกข้อมูลแผนงานโครงการที่ต้องการเสนอ
ลงในแบบฟอร์ ม ตาม QR Code หรื อ ลิ้ ง ค์ ที่ แ นบมาพร้ อ มนี้ พร้ อ มกั บ จั ด ท าแบบสรุ ป โครงการแบบย่ อ
(Project Idea) ในรู ปแบบ MS Word ส่ งมาทางไปรษณีย์อิเล็ กทรอนิกส์ ekk.dla@gmail.com ภายในวันที่
19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 น.
6. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดทาข้อมูลที่ได้บันทึกลงในแบบฟอร์ม ออนไลน์
ตามข้อ 6 ลงในตาราง “แบบเสนอแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค” พร้อมกับเอกสารแบบสรุป
โครงการแบบย่อ (Project Idea) ในรู ปแบบเอกสาร จานวน 2 ชุด จัดส่ง ให้ จังหวัดรวบรวมส่ งกรมส่ งเสริม
การปกครองท้องถิ่น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4, 5)
7. ให้เทศบาลตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล ที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดทาเอกสารจานวน 2 ชุด
ประกอบด้วย
7.1 แบบสรุ ป โครงการแบบย่ อ (Project Idea) โดยต้ อ งระบุ ป ระเด็ น ยุ ท ธศาสตร์
การพั ฒ นาภาค แนวทางหลั กการพั ฒนาภาค อยู่ ในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาภาค และประเด็ นการพัฒนา
ตามห่วงโซ่คุณค่าหรือห่วงโซ่การพัฒนา (ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง) ให้ชัดเจน ตามทิศทางการพัฒนาภาค
ทีไ่ ด้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)
/7.2 แบบขอรับ...

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
-27.2 แบบขอรับการสนับสนุนโครงการ
7.3 ประมาณการค่าใช้จ่าย (ปร.๔ และ ปร.๕) พร้อมบัญชีแสดงปริมาณวัส ดุ ปริมาณ
แรงงาน และราคาต่อหน่วยของวัสดุและแรงงาน (B.O.Q)
7.4 แบบแปลนของโครงการ พร้อมผังบริเวณดาเนินโครงการ
7.5 ภาพถ่ายสถานที่ดาเนินโครงการ
7.6 สาเนาแผนพัฒนาท้องถิ่น
7.7 หนั ง สื อ แสดงสิ ท ธิ์ ใ นที่ ดิ น หรื อ หนั ง สื อ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ห รื อ อนุ ญ าตให้ ใ ช้ พื้ น ที่
ดาเนินโครงการ
7.8 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น บันทึกการส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
8. ให้ จั งหวั ดรวบรวมเอกสารตามข้ อ 6 แลข้อ 7 ส่ งให้ กรมส่ ง เสริ มการปกครองท้อ งถิ่ น
ภายในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ หากเทศบาลตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลจัดส่งเอกสาร
ตามข้อ 7 ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่ครบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะไม่ พิจารณาเสนอ
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อสานักงบประมาณ

หมายเหตุ สาหรับโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ หากเข้าเงื่อนไขที่จะต้องจัดทารายงานวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561 ให้จัดส่งเอกสารดังกล่าวประกอบการพิจารณาด้วย

แบบฟอร์มออนไลน์ (https://bit.ly/2X1PR9g)

สิ่งที่ส่งมาด้วย (https://bit.ly/34VDazD)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

แบบเสนอแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
ภาค....................................
ที่

ภาค

จังหวัด

อาเภอ

อปท.
(อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต.)

ชื่อแผนงานโครงการ

รวม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Excel ได้จาก
https://bit.ly/2qIorct

งบประมาณ
(บาท)

แผนงาน แนวทางหลักตามห่วงโซ่คุณค่า
(ระบุเฉพาะตัวเลข)
(ระบุตัวเลข)

- ตัวอย่าง -

แบบเสนอแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
ภาค...............
อปท.

ที่

ภาค

จังหวัด

อาเภอ

1
2

ภาคกลาง
ภาคเหนือ

กาญจนบุรี
ลาปาง

เมืองกาญจนบุรี
เมืองลาปาง

ทม.กาญจนบุรี
ทน.ลาปาง

3
4
5
6
7
8
9
10

ภาคใต้

กระบี่

อ่าวนาง

อบต.อ่าวนาง

(อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต.)

ชื่อแผนงานโครงการ
ออกแบบและก่อสร้างจุดชมวิว Sky Walk
ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองโบราณเขลางค์นคร
(ปรับปรุงภูมิทัศน์ เมืองโบราณ สถานที่ท่องเที่ยว วัด)
ปรับปรุงทางเดินริมชายหาดอ่าวนาง ส่งเสริมการท่องเที่ยว

รวม
หมายเหตุ หมายเลขกากับแผนงาน และหมายเลขกากับแนวทางหลักตามห่วงโซ่คุณค่า จะแตกต่างกันในแต่ละภาค

งบประมาณ
แผนงาน แนวทางหลักตามห่วงโซ่คุณค่า
(ระบุเฉพาะตัวเลข)
(บาท)
(ระบุตัวเลข)
120,000,000
3
3.1.2
89,750,500
1
1.1.3
43,079,800

1

1.2.1

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
(1 ชุด : 1 โครงการ)
หัวข้อ
แผนงานที่....

รายละเอียด

ระบุชื่อแผนงานตามตารางกรอบเบื้องต้นของแผนงาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคฯ

1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
5. ความเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาภาค

ยุทธศาสตร์ที่ .................................................................
แนวทาง ........................................................................
ห่วงโซ่คุณค่า ......(ต้นทาง/ กลางทาง/ ปลายทาง).........

6. กิจกรรมที่สาคัญของโครงการ
7. หน่วยงานรับผิดชอบ

อปท. ................................... ตาบล..................................
อาเภอ.................................. จังหวัด.................................

8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)

หมายเหตุ * ให้ระบุข้อมูลทุกประเด็นอย่างละเอียดและเข้าใจง่าย
** ตั้งชื่อไฟล์โดยระบุ ปีงบประมาณ_อาเภอ_อปท._ชื่อโครงการสั้นๆ
(เช่น 64_สูงเม่น_ทต.สูงเม่น_ก่อสร้างหอวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ (https://bit.ly/2qMkR12)

คาอธิบายแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea)
(1 ชุด : 1 โครงการ)
หัวข้อ

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

รายละเอียด
ชื่อโครงการ
ให้ระบุโครงการ โดยเสนอเฉพาะโครงการที่สาคัญและส่งผลต่อ
ความสาเร็จในการขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาภาค
ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล ระบุถึงที่มา หลักการและเหตุผลของโครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ระบุวัตถุประสงค์สาคัญของโครงการ ที่จะส่งผลต่อความสาเร็จ
ในการขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาภาค
เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ ระบุเป้าหมายและตัวชี้วัดที่จะบ่งบอกว่าโครงการนีบ้ รรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ หรือไม่
ความเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาภาค
ให้ระบุชื่อยุทธศาสตร์ภาคที่สอดคล้อง และระบุวา่ เมื่อดาเนิน
โครงการแล้วเสร็จจะส่งผลต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ภาคได้มาก
น้อยเพียงใด
ยุทธศาสตร์ที่ .................................................................
แนวทาง ........................................................................
ห่วงโซ่คุณค่า ......(ต้นทาง/ กลางทาง/ ปลายทาง).........
กิจกรรมที่สาคัญของโครงการ
ระบุแนวทางและวิธีการดาเนินงานที่เป็นกิจกรรมสาคัญที่สง่ ผล
ให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์
หน่วยงานรับผิดชอบ
ระบุชื่อ อปท. ตาบล อาเภอ จังหวัด
ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ระบุระยะเวลาที่ต้องใช้ในการดาเนินโครงการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
งบประมาณ
ให้ระบุวงเงินงบประมาณลงท้ายด้วยจานวนหลักร้อย
เช่น 2,500,500 บาท
ผลผลิต (output)
ระบุผลผลิตของโครงการ เช่น
อาคารหอวัฒนธรรม จานวน 1 หลัง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)
ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินโครงการ ในลักษณะ
ของผลลัพธ์ไม่ใช่ผลผลิต และเป็นผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลได้
อย่างเป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

