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ต าบล
ปร.4 ปร.5 N E

รวมทัง้สิน้ 7,000,000 
1 จนัทบุรี สุขใจ ใจรัก ทต.มัน่ใจ 8 บ้านจงดี กอ่สร้างสนาม

ฟุตซอล หมูท่ี ่8 
ต าบลใจรัก บ้านจงดี

กอ่สร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 22 เมตร 
ยาว 42 เมตร ทีพ่ืน้สนามมส่ีวนผสม
ของยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ

    3,000,000 มี มี มี มี มี มี 14.1256956 100.987478 มี มี มี

2 จนัทบุรี พอเพียง พอดี อบต.มภีมูิ 9 บ้านชาติเจริญ กอ่สร้างลานกฬีา
อเนกประสงค์
หมูท่ี ่9 ต าบลพอดี
บ้านชาติเจริญ

กอ่สร้างลานกฬีาอเนกประสงค์ พืน้ทีไ่มน่้อย
กว่า 2,750 ตารางเมตร

    2,500,000 มี มี มี มี มี มี 14.1256951 100.987471 มี มี มี

3 จนัทบุรี มัง่คง มัง่ค่ัง อบต.ยัง่ยนื 7 บ้านนวัตกรรม กอ่สร้างสนามเซปัก
ตะกร้อ
หมูท่ี ่1 ต าบลมัง่ค่ัง
บ้านนวัตกรรม

กอ่สร้างสนามเซปักตะกร้อ ขนาดกว้าง 6.10
 เมตร ยาว 13.40 เมตร

    1,500,000 มี มี มี มี มี มี 14.1256957 100.987472 มี มี มี

หมายเหตุ : ชือ่โครงการ ระบุ กอ่สร้างลาน/สนามอะไร พร้อมระบุ "หมูท่ี่/ชุมชนที่" , "ต าบล" และ "หมูบ่้าน/ชุมชน" ตามล าดับ
รายละเอียด - ระบุสนามกฬีาอะไร แต่ไมต้่องระบุพืน้ผิวสนาม เช่น กอ่สร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ใหร้ะบุว่า กอ่สร้างสนามฟุตบอล
               - "ขนาดกว้าง ... เมตร ยาว ... เมตร" กรณีพืน้ทีส่ามารถวัดได้ชัดเจนว่า กว้าง × ยาว เท่าไหร่ หรือ ระบุว่า พืน้ทีไ่มน่้อยกว่า ... ตารางเมตร" กรณีขนาดพืน้ทีไ่มส่ามารถวัดได้ชัดเจนว่า กว้าง × ยาว เท่าไหร่
               - "ตามแบบมาตรฐาน...(ระบุ)..." กรณีประสงค์จะใช้แบบมาตรฐานของหน่วยงานอืน่ ๆ ซ่ึงมอิาจระบุได้ชัดเจนถงึ "ขนาดกว้าง ... เมตร ยาว ... เมตร" และ "พืน้ทีไ่มน่้อยกว่า ... ตารางเมตร"
               - หากพืน้ผิวสนามมส่ีวนประกอบของยางพาราใหร้ะบุ "ทีพ่ืน้สนามมส่ีวนผสมของยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ" ต่อจากขนาดพืน้ทีด่ าเนินโครงการ
รายการเอกสาร ระบุ "ม"ี เมือ่เอกสาร/หลักฐาน ทีก่ าหนด สามารถรวบรวมหรือจดัท าได้ และระบุ "ไมม่ี" เมือ่เอกสาร/หลักฐาน ทีก่ าหนด ไมส่ามารถรวบรวม/ไมไ่ด้จดัท า/ไมช่ัดเจน
               - บันทึกชา่งตรวจ คือ แบบบันทึกการตรวจสอบรายละเอยีดด้านเทคนิค และประมาณการราคาโครงการ (ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2) ซ่ึงผู้มคีวามรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมทีไ่ด้รับการแต่งต้ังจากจงัหวัด ลงนามตรวจสอบโครงการแล้ว
               - ค าขอ คือ แบบค าเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3)
               - ประมาณการ คือ ประมาณการราคาโครงการ พร้อมบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ ปริมาณแรงงาน และราคาต่อหน่วยของวัสดุและแรงงาน (B.O.Q.)
               - รูปแบบแปลน คือ แบบรูปรายการ หรือแบบมาตรฐาน
               - ผังบริเวณ คือ แผนทีห่รือผัง ทีร่ะบุพิกดัชัดเจนถงึต าแหน่งทีต้ั่งของสถานทีก่อ่สร้างโครงการ
               - จดุพิกัด คือ ขอ้มลูระบุพิกดั ในระบบ N และ E
               - ภาพถ่าย คือ รูปถา่ยพืน้ทีท่ีจ่ะด าเนินโครงการ
               - แผนพัฒนาท้องถ่ิน คือ แผนพัฒนาท้องถิน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีร่ะบุโครงการทีข่อรับการสนับสนุนงบประมาณ
               - หนังสอืยนิยอม คือ หนังสือแสดงเอกสารสิทธิ์ หรือหนังสือทีไ่ด้รับอนุมติั/อนุญาตใหใ้ช้สถานที ่เพือ่ด าเนินการโครงการ (หากเจา้ของสถานทีม่ใิช่ อปท.)

แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน

สรุปงบหน้าโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ (กิจกรรมก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา)

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อปท. ชือ่โครงการ รายละเอียด งบประมาณ
รายการเอกสาร

บันทึก
ชา่งตรวจ

ประมาณการ
ภาพถ่าย

รูปแบบ
แปลน

ผัง
บริเวณ

หนังสอื
ยนิยอม

ล าดบั จงัหวดั อ าเภอ จดุพิกัด
หมูท่ี่

/ชมุชนที่
ชือ่

หมูบ่้าน/ชมุชน ค าขอ

ตัวอย่าง สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

ลงชื่อ ........................................................................... 
        (.........................................................................) 
ท้องถ่ินจังหวัด ............................................................. 
วัน/เดือน/ปี ................................................................. 



บันทึกการตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิค และประมาณการราคาโครงการ 

ชื่อโครงการ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ปริมาณงาน  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน :   ……………………………………………  บาท 

หน่วยด าเนินการ : เทศบาล/อบต. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

อ าเภอ ………………………………………………………………………………………  จังหวัด …………………………………………………………………………………… 
 

ผลการตรวจสอบ 

 ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน 
 

 ไม่ถูกต้อง 
 

สรุป 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 ลงช่ือ ……………………………………………………….. ผู้ตรวจสอบโครงการ 

 (………………………………………………………..) 
 ต าแหน่ง ……………………………………………………….. 
 
 

หมายเหตุ  :  ผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรม)  
ที่จังหวัดแต่งตั้งเป็นผู้ลงนามตรวจสอบโครงการ) 
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(แบบค ำขอ 1 ฉบับ ต่อ 1 โครงกำร) 
แบบค าเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กิจกรรมก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
******************************************* 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 1.1 ชื่อโครงการ : ........................................................................................................................................... 
 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : (เทศบาล /อบต.) ……………………………………………………………………. 
 1.3 ผู้รับผิดชอบโครงการ :  
  (1) ชื่อ – สกุล .............................................ต าแหน่ง .......................... โทรศัพท์มือถือ ........................  
  (2) ชื่อ – สกุล .............................................ต าแหน่ง .......................... โทรศัพท์มือถือ ........................  
 1.4 งบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น: ……………………………… บาท 
  (ระบุรายละเอียดและประมาณการแนบท้าย) 
 1.5 สถานทีก่่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา : บริเวณสถานที่........................................................................... 
  หมู่ที่ .................. ต าบล .......................... อ าเภอ ............................ จังหวัด........................ ................. 
  (ระบุแผนที่ก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) 
1.6 รายละเอียดการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา Latitude………………..……. Longitude………………..………. 

2. ข้อมูลโครงการ 
 2.1 หลักการและเหตุผล : 
 .................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 

 2.2 วัตถุประสงค์ : 
 .................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 

 2.3 กลุ่มเป้าหมาย : 
 .................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 

 2.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ : ………….. วัน เริ่มต้น เดือน/ปี ....................... สิ้นสุด เดือน/ปี ...................  
 2.5 วิธีการด าเนินการ โปรดท าเครื่องหมาย  
  (1)  ด าเนินการเอง 
  (2)  ด าเนินการโดยวิธีการจ้างเหมา 
  (3)  ด าเนินการโดยวิธีการจ้างงานในพ้ืนที่   
  (4)  อ่ืน ๆ ระบุ (ถ้ามี) ......................................................................................................... ............. 
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 2.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการ: 
 .................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 

3. ความสอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนา โปรดท าเครื่องหมาย  
 3.1  นโยบายรัฐบาล ข้อ ......... เรื่อง................................................... ..................................................... 
 3.2  แผนพัฒนาจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ ................................. แผนงาน/โครงการ ....................... 
 3.3  แผนพัฒนาท้องถิ่น ประเด็นยุทธศาสตร์ ................................. แผนงาน/โครงการ ......................  
 3.4  อ่ืน ๆ ระบุ (ถ้ามี) เรื่อง ................................................. ................................................................... 

4. ความจ าเป็นในการด าเนินโครงการ   
 .........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

5. ความพร้อมในการด าเนินโครงการ โปรดท าเครื่องหมาย  
 5.1 ความพร้อมของบุคลากร/ทีมงาน  
   มีบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ เกี่ยวกับการก่อสร้าง 
ลานกีฬา/สนามกีฬา 
   มีบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับช่าง 
   ไม่มีความพร้อมด้านบุคลากร 
   อ่ืน ๆ ระบุ (ถ้ามี) .................................................... .......................................................... 

 5.2 ความพร้อมของสถานที่ก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา  
   สถานทีก่่อสร้างมีความพร้อมได้รับอนุญาตแล้ว  
   สถานที่ก่อสร้างมีความพร้อมไม่ต้องขออนุญาต 
   สถานทีก่่อสร้างยังไม่ได้รับอนุญาต 
   ยังไม่ได้ก าหนดพ้ืนที่ในการก่อสร้าง 
   อ่ืน ๆ ระบุ (ถ้ามี) ......................................................................................................... ..... 
 
 
   ผู้เสนอโครงการ  (ลงชื่อ)   .............................................  
         (................................................)    
     ต าแหน่ง ..............................................  (ผู้บริหาร อปท.)  
 



พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
1 ปากพนัง อบต.ปากพนังฝ่ังตะวันตก P

2 ปากพนัง ทต.ชะเมา P

3 เชียรใหญ่ ทต.การะเกด P

4 เชียรใหญ่ อบต.แม่เจา้อยู่หัว P

5 เฉลิมพระเกยีรติ อบต.เชียรเขา P

6 เมือง ทต.บางจาก P

7 เมือง อบต.ท่าซัก P

8 สิชล ทต.สิชล P

9 ปากพนัง ทม.ปากพนัง P

10 พปิูน ทต.พปิูน P

11 เมือง อบต.มะม่วงสองต้น P

12 จฬุาภรณ์ อบต.ควนหนองคว้า P

13 สิชล อบต.สิชล P

14 พปิูน อบต.พปิูน P

15 จฬุาภรณ์ อบต.ทุง่โพธิ์ P

16 เมือง อบต.ก าแพงเซา P

17 จฬุาภรณ์ อบต.บ้านชะอวด P

18 พระพรหม อบต.นาพรุ P

19 ทุง่สง อบต.หนองหงส์ P

20 ปากพนัง อบต.ปากแพรก P

21 ปากพนัง อบต.หูล่อง P

22 ทุง่ใหญ่ ทต.ทุง่สัง P

23 ปากพนัง อบต.ป่าระก า P

24 บางขนั อบต.บ้านนิคม P

25 ชะอวด อบต.บ้านตูล P

26 หัวไทร อบต.ทรายขาว P

27 เมือง อบต.ไชยมนตรี P

28 ทุง่สง ทต.ทีว่ัง P

29 ท่าศาลา อบต.กลาย P

30 ปากพนัง อบต.คลองน้อย P

31 หัวไทร อบต.ควนชะลิก P

32 พรหมคีรี อบต.นาเรียง P

33 ชะอวด อบต.ขอนหาด P

34 เมือง อบต.ท่าไร่ P

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีไ่ด้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด
(กิจกรรมก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) 3 ป ียอ้นหลัง (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2562)
ไม่สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้

ที่ อ าเภอ อปท.
ได้รับจัดสรรงบประมาณในปงีบประมาณ


