(แบบคำขอ 1 ฉบับ ต่อ 1 โครงกำร)
รายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
สาหรับก่อสร้างอาคารเรียน/อาคารประกอบ/อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สระว่ายนา/ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 รายละเอียดโครงการ (เลือกโครงการเพียง 1 ประเภท พร้อมระบุรายละเอียดโครงการ)
โครงการ ก่อสร้าง อาคารเรียน / อาคารประกอบ / อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / สระว่ายน้า
แบบ
(กรณีก่อสร้างอาคาร) ตอกเสาเข็ม / ฐานแผ่
แบบมาตรฐานที่ใช้ก่อสร้าง
ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือแบบอืน่ ๆ
1.2 สถานที่ดาเนินการ หมู่ที่...........ชื่อบ้าน..................ต้าบล...............อ้าเภอ..................จังหวัด.....................
พิกัดที่ตัง : N
E
1.3 ข้อมูลสถานศึกษา
1.3.1 กรณีโรงเรียน/วิทยาลัย
(1) ชื่อโรงเรียน/วิทยาลัย
สังกัด อบต./เทศบาล/อบจ.
อาเภอ
จังหวัด
(2) ประเภทของโรงเรียน/วิทยาลัย ( กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน  )
 จัดตังเอง
 รับถ่ายโอน เมื่อปี .....................
(3) จัดการศึกษาในระดับ (กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน  สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ระดับอนุบาล
 ระดับชันประถมศึกษา  ระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้น
 ระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ระดับอาชีวศึกษา
(4) จานวนนักเรียนในโรงเรียน/วิทยาลัย รวมทังหมด
คน แยกเป็น
(4.1) ระดับอนุบาล
จ้านวน
คน
(4.2) ระดับประถมศึกษา
จ้านวน
คน
(4.3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จ้านวน
คน
(4.4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จ้านวน
คน
(4.5) ระดับอาชีวศึกษา
จ้านวน
คน
(5) จานวนบุคลากรในโรงเรียน/วิทยาลัย รวมทังหมด
คน แยกเป็น
(5.1) ข้าราชการครู/พนักงานครู
จ้านวน
คน
(5.2) ครูอัตราจ้าง
จ้านวน
คน
(5.3) ลูกจ้างประจ้า
จ้านวน
คน
(5.4) พนักงานจ้าง
จ้านวน
คน
/ 1.3.2 กรณี ...
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1.4
1.5

1.6

1.7

1.3.2 กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(1) ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต./เทศบาล/อบจ.
อาเภอ
จังหวัด
(2) ประเภทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน  )
 จัดตังเอง
 รับถ่ายโอนจาก
 กรมการพัฒนาชุมชน เมื่อปี .....................
 กรมการศาสนา
เมื่อปี ..................
 สปช.
เมื่อปี .....................
(3) จานวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทังหมด
คน แยกเป็น
(3.1) เด็กอายุ 2 ปี จ้านวน
คน
(3.2) เด็กอายุ 3 ปี จ้านวน
คน
(3.3) เด็กอายุ 4 ปี จ้านวน
คน
(3.4) เด็กอายุ 5 ปี จ้านวน
คน
(4) จานวนครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดแู ลเด็ก รวมทังหมด
คน แยกเป็น
(4.1) ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก จ้านวน
คน
(4.2) พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก จ้านวน
คน
งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
บาท
(ระบุงบประมาณเกินกว่า 10,000,000 บาท หรือต่้ากว่า 10,000,000 บาท)
ยอดเงินสะสม
บาท ยอดเงินสะสมสุทธิ
บาท
หมายเหตุ : ยอดเงินสะสม คือ เงินสะสมของหน่วยงานทังหมด ณ ปัจจุบัน
ยอดเงินสะสมสุทธิ คือ เงินสะสมของหน่วยงานที่หักหนีและค่าใช้จ่ายแล้วสามารถนาไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน
รายได้ (ไม่รวมเงินอุดหนุน) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ย้อนหลัง 3 ปี)
(1) ปี พ.ศ. 2563 จ้านวน
บาท (รายได้จริง)
(2) ปี พ.ศ. 2564 จ้านวน
บาท (รายได้จริง)
(3) ปี พ.ศ. 2565 จ้านวน
บาท (ประมาณการรายได้)
โครงการ / งบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน/อาคารประกอบ/อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีเ่ คยได้รับจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น (ย้อนหลัง 3 ปี)
(1) ปี พ.ศ. 2563 จ้านวน
โครงการ
บาท
ระบุประเภทของอาคารทีไ่ ด้รับงบประมาณ
(2) ปี พ.ศ. 2564 จ้านวน
โครงการ
บาท
ระบุประเภทของอาคารทีไ่ ด้รับงบประมาณ
(3) ปี พ.ศ. 2565 จ้านวน
โครงการ
บาท
ระบุประเภทของอาคารทีไ่ ด้รับงบประมาณ
/ 1.8 แผน ...

-31.8 แผนการดาเนินงาน / โครงการที่จะได้รับจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระยะเวลาด้าเนินการ
วัน เริ่มต้น เดือน/ปี
สินสุด เดือน/ปี
ระยะเวลาดาเนินการ
ลาดับ
รายละเอียด/ขันตอน/วิธีการดาเนินงาน
เริ่มต้น
สินสุด
(เดือน/ปี)
(เดือน/ปี)
1 จัดทำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
2 จัดทำรำคำกลำง
3 จัดทำร่ำงเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
4 ดำเนินกำรเผยแพร่ประกำศเชิญชวน และเอกสำรประกวดรำคำ
5 กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์
6 ลงนำมสัญญำหรือข้อตกลง
7 เริ่มก่อสร้ำง / เริ่มดำเนินกำร
8 ก่อสร้ำง / ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
1.9 แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะได้รับจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
งบประมาณทังสิน
บาท
ไตรมาสที่ 1 จ้านวนรวม
บาท
ไตรมาสที่ 2 จ้านวนรวม
บาท
ไตรมาสที่ 3 จ้านวนรวม
บาท
ไตรมาสที่ 4 จ้านวนรวม
บาท
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

1.10 ผู้ประสานงานโครงการ (โปรดระบุชื่อ)
ต้าแหน่ง
หน่วยงาน
โทรศัพท์
E-mail :

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

โทรสาร

2. ข้อมูลโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ

/ 2.2 หลักการ ...
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2.2 หลักการและเหตุผลของโครงการ

2.3 ที่มาของโครงการ (ระบุปัญหา ความต้องการ หรือความจ้าเป็น)
2.4 กลุ่มเป้าหมาย / ผู้รับประโยชน์ของโครงการ
ประชาชนหมู่ท/ี่ ชุมชนที่
ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน
ครัวเรือนและประชาชนผู้รับประโยชน์ จ้านวน
ครัวเรือน จ้านวน
(กรณีผู้รับประโยชน์มีหลายหมู่บ้าน / ชุมชน ให้ระบุเป็นจ้านวนรวม)
2.5 ตัวชีวัดความสาเร็จของโครงการ
- ตัวชีวัดเชิงปริมาณ :
- ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ :

คน

2.6 ปริมาณงานที่ต้องดาเนินการ (โปรดระบุอย่างใดอย่างหนึ่ง)
โปรดระบุ กว้าง ............................... เมตร ยาว .............................. เมตร
หรือมีพืนที่ไม่น้อยกว่า ............................................. ตารางเมตร
3. ความสอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนา (ระดับท้องถิ่น / จังหวัด / กลุ่มจังหวัด)
3.1 ( ) แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ
เรื่อง
3.2 ( ) แผนพัฒนาจังหวัด ข้อ
เรื่อง
3.3 ( ) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ข้อ
เรื่อง
3.4 ( ) อื่น ๆ (ระบุ)
4. ความสอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ (ระดับชาติ / รัฐบาล / กระทรวง)
4.1 ( ) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
)
ยุทธศาสตร์ที่
เรื่อง
4.2 ( ) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
ยุทธศาสตร์ที่
เรื่อง
4.3 ( ) นโยบายรัฐบาล ด้านที่
เรื่อง
4.4 ( ) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
ยุทธศาสตร์ที่
เรื่อง
4.5 ( ) มติคณะรัฐมนตรี : เมื่อวันที่
เรื่อง
4.6 ( ) นโยบาย/ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย เรื่อง
4.7 ( ) อื่น ๆ (ระบุ)
/ 5. ข้อมูล ...
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5. ข้อมูลประกอบเพื่อการพิจารณา
5.1 เหตุผลและความจาเป็น (กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน  สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 5.1.1 ไม่มีอาคารเป็นของตนเอง
(ปัจจุบันใช้อาคารหรือสถานที่ของ (โปรดระบุ...................................................................)
 5.1.2 อาคารเดิมมีสภาพช้ารุดทรุดโทรมมาก ไม่เหมาะสมกับการจัดการศึกษา และไม่คุ้มค่าที่ท้าการซ่อมแซม
 5.1.3 อาคารเดิมมีพืนที่ใช้สอยไม่เพียงพอ เนื่องจากมีขนาดเล็ก มีเด็กแออัด
 5.1.4 มีปัญหาในกรรมสิทธิ์ที่ดิน จ้าเป็นต้องไปสร้างอาคารใหม่ในที่ดินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกรรมสิทธิ์
หรือได้อนุญาตให้ใช้ได้
 5.1.5 อาคารเดิมตังอยู่ในสภาพแวดล้อม หรือภูมิประเทศทีไ่ ม่เหมาะสม หรืออยู่หา่ งไกลการคมนาคมไม่สะดวก
หรืออยู่ในพืนที่เสี่ยง หรือประสบกับอุบัติภัยทางธรรมชาติอยู่เป็นประจ้า เช่น น้าท่วม แผ่นดินไหว เป็นต้น
 5.16 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
5.2 ความต้องการและความพร้อมของสถานที่ก่อสร้าง
5.2.1 ประเภทของอาคารที่ต้องการก่อสร้าง (กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน  สามารถตอบได้เพียง 1 ข้อ)
(1) กรณีโรงเรียน/วิทยาลัย
 อาคารเรียนอนุบาล
 อาคารเรียน 3 ชัน 12 ห้องเรียน
 อาคารเรียน 4 ชัน 12 ห้องเรียน
 อาคารอเนกประสงค์
 อาคารส้วม
 อื่น ๆ (ระบุ) .................................
(2) กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 แบบ สถ.ศพด.1 (เด็กไม่เกิน 50 คน)
 แบบ สถ.ศพด.2 (เด็กตังแต่ 51 – 80 คน)
 แบบ สถ.ศพด.3 (เด็กตังแต่ 81 – 100 คน)  อื่น ๆ (ระบุ) .................................
5.2.2 ประเภทของสระว่ายน้าที่ตอ้ งการก่อสร้าง (กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน  สามารถตอบได้เพียง 1 ข้อ)
 แบบ กรมพลศึกษา
 แบบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 อื่น ๆ (ระบุ) .................................
หมายเหตุ : ส่งพร้อมแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่าย
5.2.3 ความพร้อมของสถานที่ก่อสร้าง ( กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน  )
 1) มีที่ดินในการก่อสร้างเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2) มีที่ดินในการก่อสร้างเป็นที่ราชพัสดุ ที่สาธารณประโยชน์ หรือที่ดินอื่น ๆ ที่มีเอกสารการอนุญาตให้ใช้
ในการก่อสร้างฯ อย่างถูกต้อง
 3) มีที่ดินอื่น ๆ (ระบุ) .......................................................................
หมายเหตุ : กรณีมีทดี่ ินเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในการก่อสร้าง
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแนบส้าเนาเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน หรือส้าเนาหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดิน
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส้าเนาถูกต้อง ส่งมาพร้อมแบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ นีด้วย
/ 6. ขอรับรอง ...
-66. ขอรับรองว่ามีการศึกษาความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความคุ้มค่าของโครงการ ความพร้อมของแบบรายการ

ความพร้อมของพืนที่ดาเนินการ และสามารถดาเนินการได้ทนั ที และยอมรับเงื่อนไข “หำกมีกำรให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ
ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ต้องมีควำมผิดและรับโทษตำมกฎหมำย” จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสาคัญ
7. ผู้เสนอโครงการ
(ลงชื่อ)
(

)

(

)

ต้าแหน่ง
8. ผู้เห็นชอบโครงการ
(ลงชื่อ)
ต้าแหน่ง
9. ผู้อนุมัติโครงการ
(ลงชื่อ)
(
นายก อบต. / นายกเทศมนตรี / นายก อบจ.

)

ความเห็นของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาเภอ
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)
(
)
ต้าแหน่ง ท้องถิ่นอ้าเภอ .........................................................
วันที่ ............ เดือน ............................. พ.ศ. ..............
ความเห็นของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)
(
)
ต้าแหน่ง ท้องถิ่นจังหวัด .........................................................
วันที่ ............ เดือน ............................. พ.ศ. ..............

