การขอรับการสนับสนุนงบประมาณข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานหรือ
โครงการบัญชีแนบท้าย พ.ร.ก. ให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา
เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ ๘ บ้านปทุมรัตน์
(สาย ๒)
ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร
ระยะทาง ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร
**********************

โดย องค์การบริหารส่วนตาบลสมสนุก
ตาบลสมสนุก อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
“สมสนุกน่าอยู่ คู่คุณธรรม นาการศึกษา มุ่งพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงสร้างความสมดุลอย่างยั่งยืน มั่นคง มั่งคั่ง และมีความสุข”

แบบฟอร์ม 1

แผนงานหรือโครงการกลุ่มที่ 3

ข้อเสนอโครงการ1ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
โครงการ หมายความว่า แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามแผนงานหรือโครงการที่กาหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราช
กาหนด ทั้งนี้ กรณีหน่วยงานเสนอโครงการที่มีลักษณะเป็นแผนงานที่ประกอบด้วยโครงการย่อยๆ หลายโครงการ ให้กรอก
ข้อมูลตามแบบฟอร์มนี้ในระดับภาพรวมของแผนงาน (โดยข้ามข้อ 11 12 และ 14) สาหรับข้อเสนอระดับโครงการย่อยให้
กรอกตามแบบฟอร์มของโครงการย่อย

1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (หน่วยรับงบประมาณ) (กรม/จังหวัด/หน่วยงานรัฐ) องค์การบริหารส่วนตาบล
สมสนุก อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
2 ชื่อ (แผนงาน/โครงการ)โครงสร้างพื้นฐานของชุมชน : โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรและเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
๑. โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ ๒ บ้ า นโนนบุ ญ มี ต าบลสมสนุ ก
อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
๒. โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ ๒ (สายที่ ๒) บ้ า นโนนบุ ญ มี
ตาบลสมสนุก อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ ๓ บ้านโนนถวัล ย์ ตาบลสมสนุก
อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
๔. โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ ๓ (สา ยที่ ๒)บ้ านโ นนถ วั ล ย์
ตาบลสมสนุก อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
๕. โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ ๔ บ้ า นสมสนุ ก ต าบลสมสนุ ก
อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
๖. โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ ๔ (สายที่ ๒) บ้านสมสนุก ตาบลสม
สนุก อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
๗. โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ ๕ บ้ า นโป่ ง ไฮ ต าบลสมสนุ ก
อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
๘. โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ ๖ บ้ า นศรี สุ ข พั ฒ นา ต าบลสม
สนุกอาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
๙. โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ ๗ บ้ า นหนองแวงใน ต าบลสม
สนุกอาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
๑๐. โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ ๘ บ้ า นปทุ ม รั ต น์ ต าบลสมสนุ ก
อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

1

ร่างระเบียบฯ ได้กาหนดให้โครงการ หมายถึงแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามแผนงานหรือโครงการที่กาหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชกาหนด

๑๑. โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ ๘ (สายที่ ๒)บ้านปทุมรัตน์ ตาบลสม
สนุกอาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
3 หลักการและเหตุผล โดยอาจระบุ ที่มา (มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ แผนพัฒนา
จังหวัด) สภาพปัญหา ความต้องการและความจาเป็นเร่งด่วนที่ทาให้ต้องเร่งดาเนินการและไม่สามารถใช้
จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีได้
(โปรดอธิบ าย) ให้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปตามแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕) บรรลุ เ ป้ า หมายตามที่ ก าหนดไว้ ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ นโยบายและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๑ เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาจังหวัด ข้อ ๓
เรื่อง พัฒ นาการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ข้อ ๑ เรื่อง ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาภาค
การเกษตรให้ทันสมัยและสร้างให้ทันสมัยและสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมสัญจรไปมาไม่
สะดวกตลอดฤดูกาลฝนมีความยากลาบาก ฤดูแล้งมีปัญหาฝุ่นละออง จาเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมให้การ
คมนาคมสัญจรไปมาสะดวก
4 วัตถุประสงค์
(โปรดอธิบาย) เดิมผิวจราจรเป็นทางลูกรัง เพื่อปรับปรุงเสริมผิวจราจรเป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก ดังต่อไปนี้
๑.โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ ๒
บ้านโนนบุญมี ตาบลสมสนุก
อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๐
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร
๒.โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ ๒
(สายที่ ๒) บ้านโนนบุญมี
ตาบลสมสนุก อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร
ระยะทาง ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร
๓.โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ ๓
บ้านโนนถวัลย์ ตาบลสมสนุก
อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ระยะทาง
๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร
๔.โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ ๓
(สายที่ ๒)บ้านโนนถวัลย์
ตาบลสมสนุก อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร
ระยะทาง ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร
๕.โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ ๔
บ้านสมสนุก ตาบลสมสนุก
อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ระยะทาง
๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร
๖.โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ ๔ (สายที่ ๒) บ้านสมสนุก ตาบลสมสนุ ก อ าเภอปากคาด จั ง หวั ด บึ ง กาฬ ขนาดผิ ว จราจรคอนกรี ต เสริ มเหล็ ก กว้า งไม่ น้ อยกว่ า ๔ เมตร
ระยะทาง ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร
๗.โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ ๕
บ้านโป่งไฮ ตาบลสมสนุก
อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ระยะทาง
๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

๘.โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ ๖
บ้านศรีสุขพัฒนา ตาบลสม
สนุกอาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ระยะทาง
๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร
๙.โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ ๗
บ้านหนองแวงใน ตาบลสม
สนุกอาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ระยะทาง
๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร
๑๐.โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ ๘ บ้านปทุมรัตน์ ตาบลสมสนุก
อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ระยะทาง
๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร
๑๑.โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ ๘ (สายที่ ๒)บ้านปทุมรัตน์ ตาบลสม
สนุกอาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ระยะทาง
๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร
5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ควรมีความเกี่ยวข้องหรือเป็นเหตุเป็นผลโดยตรงต่อ วัตถุประสงค์โครงการ สามารถ
วัดค่าในเชิงปริมาณหรือคุณภาพได้ มีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง)
5.1 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิตของโครงการ (โปรดระบุ)
๑.โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ ๒
บ้านโนนบุญมี ตาบลสมสนุก
อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๐
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร
๒.โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ ๒

(สายที่ ๒) บ้านโนนบุญมี

ตาบลสมสนุก อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร
ระยะทาง ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร
๓.โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ ๓

บ้านโนนถวัลย์ ตาบลสมสนุก

อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ระยะทาง
๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร
๔.โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ ๓

(สายที่ ๒)บ้านโนนถวัลย์

ตาบลสมสนุก อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร
ระยะทาง ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร
๕.โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ ๔

บ้านสมสนุก ตาบลสมสนุก

อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ระยะทาง
๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร
๖.โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ ๔ (สายที่ ๒) บ้านสมสนุก ตาบลสม
สนุ ก อ าเภอปากคาด จั ง หวั ด บึ ง กาฬ ขนาดผิ ว จราจรคอนกรี ต เสริ มเหล็ ก กว้า งไม่ น้ อยกว่ า ๔ เมตร
ระยะทาง ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

๗.โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ ๕
บ้านโป่งไฮ ตาบลสมสนุก
อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ระยะทาง
๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร
๘.โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ ๖
บ้านศรีสุขพัฒนา ตาบลสม
สนุกอาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ระยะทาง
๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร
๙.โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ ๗
บ้านหนองแวงใน ตาบลสม
สนุกอาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ระยะทาง
๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร
๑๐.โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ ๘ บ้านปทุมรัตน์ ตาบลสมสนุก
อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่น้อ ยกว่า ๔ เมตร ระยะทาง
๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร
๑๑.โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ ๘ (สายที่ ๒)บ้านปทุมรัตน์
ตาบลสมสนุกอาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร
ระยะทาง ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร
ตัวชี้วัด (โปรดระบุ) การคมนาคมไปมาและขนส่งผลิตทางการเกษตรสะดวกปลอดภัย
ตลอดฤดูกาล และลดอุบัติเหตุ


5.2 ผลลัพธ์ของโครงการและตัวชี้วัด (โปรดเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
เป้าหมายและตัวชี้วัด
1.เพิ่มรายได้ (หน่วย : บาท)
2.ลดรายจ่าย (หน่วย : บาท)
3.ลดต้นทุน (หน่วย : บาท)
4.เพิ่ ม การจ้ า งงาน/รั ก ษาการจ้ า งงาน
(หน่วย : คน)
5. อื่นๆ (โปรดระบุ)

ปีงบประมาณ 63

ปีงบประมาณ 64

ปีงบประมาณ 65

จ้างแรงงานกว่า ๑๔๐
แรงงาน(๓๐๐บาท/วัน)

(โปรดอธิบาย) เกิดการซื้อขายสินค้าวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างทาให้ห่วงโซ่การผลิตและการจ้างงาน
เกิดการขับเคลื่อนทั้งในชุมชน และอาเภอจังหวัด ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศหมุนเวียน
ขยายตัวเพิ่มขึ้น
5.3 ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ
(โปรดอธิบาย) ประชาชนได้รับประโยชน์จานวน ๑,๓๘๗ ครัวเรือน จานวน ๕,๓๘๐ คน ทั้งตาบล
และตาบลใกล้เคียง
6 ระยะเวลาดาเนินงาน

ปี 4 เดือน (ปีงบประมาณ 2564 )

7 ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของ พ.ร.ก.
☒ เป้าหมาย รักษาแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในช่วง 2 ปี

8 ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ พ.ร.ก.
☒ เป้าหมาย สร้างแรงขับเคลื่อนภาคการผลิตและบริการ
9 ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของแผนงานภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ
☒ 9.1 แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เพิ่มศักยภาพและยกระดับการค้า การผลิ ต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่ส าคัญของ
ประเทศ โดยครอบคลุมภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ
☒ เป้าหมาย สร้างรายได้จากภาคการผลิตและภาคบริการที่ทันสมัย ในพื้นที่เป้าหมาย
โปรดระบุ
☐ ภาคเกษตรกรรม
☐ ภาคท่องเที่ยวและบริการ

☒ ภาคอุตสาหกรรม การค้า/การลงทุน

☒ 9.2 แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงาน
สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสาหรับผลผลิต และผลิตภัณ ฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยง
กับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัย
การผลิตและสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นสาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน
รวมทั้ ง การสร้ า งการเข้ า ถึ ง ช่ อ งทางการตลาด พร้ อ มทั้ ง ยกระดั บ มาตรฐานคุ ณ ภาพและ
มูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน
☒ เป้าหมาย กระตุ้น เศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้
โปรดระบุ
☐ พัฒนาสินค้าและบริการของชุมชน
☐ พัฒนาการตลาดและสิ่งอานวยความสะดวก
☒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมสาธารณะประโยชน์ระดับชุมชน
☐ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ☐เกิดการฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
☒ 9.3 แผนงานหรือโครงการเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน รวมถึง
การลงทุนต่างๆของภาคเอกชน เพื่อให้สภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับปกติ
ได้โดยเร็ว
☒ เป้าหมาย กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการบริโภคและการใช้จ่ายภายในประเทศ
โปรดระบุ
☐ ส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภค
☒ ส่งเสริมและกระตุ้นการลงทุน
☒ 9.4 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ ยกระดั บ โครงสร้า งพื้ นฐานและสนั บสนุน กระบวนการผลิ ต เพื่ อการพัฒ นา
ประเทศในระยะต่อไป
☒ เป้าหมาย สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตและบริการที่ทันสมัย
และเศรษฐกิจฐานราก
โปรดระบุ
☐ การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้าและระบบชลประทาน ☒ การพัฒนา/ปรับปรุงโครงข่ายคมนาคม
☐ การพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก
☐ การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม

(โปรดอธิบายให้เห็นว่าโครงการที่เสนอสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ภายใต้ พ.ร.ก.ฯ อย่างไร) เกิดการซื้อขายสินค้าวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างในท้องถิ่นอันได้แก่ หินกรวด
ดิ น ทราย การจ้ า งแรงงานในท้ อ งถิ่ น ในระดั บ ชาติ (SME) เกิ ด การซื้ อ ขายวั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง เหล็ ก
ปูนซีเมนต์ และการบริการขนส่งสินค้า (ห่วงโซ่การผลิตและการบริการ)
10 วงเงินงบประมาณและรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายรวมของแผนงาน/โครงการ (หน่วย :ล้านบาท)
กรณีที่การดาเนินแผนงาน/โครงการจาเป็นต้องใช้จ่ายจากแหล่งเงินอื่นๆ ที่นอกเหนือเงินกู้ภายใต้พระราช
กาหนด โปรดระบุแหล่งที่มาและความพร้อมของแหล่งเงินดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย
งบ
รายจ่าย*

หมวด
รายจ่าย
ย่อย**

1.งบลงุทน

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

รวม

ประเภท
รายการ

รายละเอียด
ชื่อรายการ

ก่อสร้าง 1.โครงการก่อสร้างถนน
ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม. ๒
คอนกรีต บ้านโนนบุญมี
เสริมเหล็ก 2.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม. ๓
บ้านโนนถวัลย์
3.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม. ๔
บ้านสมสนุก
4.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม. ๕
บ้านโป่งไฮ
5.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม. ๖
บ้านศรีสุขพัฒนา
6.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม. ๗
บ้านหนองแวงใน
7.โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม. ๘
บ้านปทุมรัตน์

2 เส้น

วงเงิน (ล้านบาท)
เงินกู้
เงิน
ภายใต้ งบประมาณ รวม
พ.ร.ก.
/อื่นๆ
0.5000
-

2 เส้น

0.5000

2 เส้น

0.5000

1 เส้น

0.5000

1 เส้น

0.5000

1 เส้น

0.5000

2 เส้น

0.5000

จานวน
(หน่วย
นับ)

11 เส้น

5.5000

* งบรายจ่าย หมายถึง (งบบุคลากร/งบดาเนินงาน/งบลงทุน/งบเงินอุดหนุน/งบรายจ่ายอื่น)
** หมวดรายจ่ายย่อย แยกตามหลักการเดียวกันกับการจัดทางบประมาณรายจ่าย ของสานักงบประมาณ ดังนี้
(1) เงิ น เดื อ น (2) ค่ า จ้ า งประจ า (3) ค่า จ้ า งชั่ ว คราว (4) ค่ า ตอบแทนพนั ก งานราชการ (5) ค่ า ตอบแทน (6) ค่ า ใช้ ส อย (7) ค่ า สาธารณู ปโภค
(8) ค่าวัสดุ (9) ค่าครุภัณฑ์ (10) ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (11) เงินอุดหนุน (12) รายจ่ายอื่น

(โปรดอธิบายสมมติฐานและวิธีการที่ใช้ในการประมาณการค่าใช้จ่าย)
ทั้งนี้ กรณีที่มีความจาเป็นต้องใช้วัสดุจากต่างประเทศ (โปรดระบุเหตุผลความจาเป็น พร้อมทั้งระบุประมาณ
การค่าใช้จ่ายจากการนาเข้าวัสดุจากต่างประเทศ และคาดการณ์ช่วงเวลาการนาเข้า)

11 สถานะของโครงการ (กรณีเป็นแผนงาน ให้ข้ามข้อนี้)
11.1 ดาเนินการได้ทันที

☒

11.2 อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม

☐

11.3 ความพร้อมของโครงการ

☐

1) ความพร้อมของพื้นที่ดาเนินการ
☒ มีแล้วและได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมาย
☐ ต้องจัดหาใหม่
☐ มีแล้วและอยู่ระหว่างการขออนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมาย
(โปรดอธิบ าย) - ถนนสายบ้านหมู่ที่ ๒ บ้านโนนบุญมี ตาบลสมสนุก อาเภอปากคาด
จังหวัดบึงกาฬ จานวน ๒ สาย
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ

- ถนนสายบ้านหมู่ที่ ๓ บ้านโนนถวัลย์ ตาบลสมสนุก อาเภอปากคาด
จานวน ๒ สาย
- ถนนสายบ้านหมู่ที่ ๔ บ้านสมสนุก ตาบลสมสนุก อาเภอปากคาด
จานวน ๒ สาย
- ถนนสายบ้านหมู่ที่ ๕ บ้านโป่งไฮ ตาบลสมสนุก อาเภอปากคาด
จานวน ๑ สาย
-ถนนสายบ้านหมู่ที่ ๖ บ้านศรีสุขพัฒนา ตาบลสมสนุก อาเภอปากคาด
จานวน ๑ สาย
-ถนนสายบ้านหมู่ที่ ๗ บ้านหนองแวงใน ตาบลสมสนุก อาเภอปากคาด
จานวน ๑ สาย
-ถนนสายบ้านหมู่ที่ ๘ บ้านปทุมรัตน์ ตาบลสมสนุก อาเภอปากคาด
จานวน ๒ สาย

2) ความพร้อมของแบบรูปรายการ
☒ มีแล้วและสมบูรณ์
☐ มีแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์
☐ ไม่มี
(โปรดอธิบาย) มีแบบแปลน ตามรูปแบบรายการของ อบต.สมสนุก มีผู้รับรองแบบแปลน
ถูกต้องตามกฎหมาย
3) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ลักษณะโครงการตามข้อ 9.1-9.3 สามารถข้ามได้)
☒ ไม่กระทบ
☐ กระทบ
☐ รายงาน EIA / รายงาน IEE ผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนแล้ว
☒ อยู่ระหว่างการจัดทารายงานฯ และ/หรือ อยู่ระหว่างเสนอตามขั้นตอน
(โปรดอธิบาย) มีอยู่ในแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยผ่านความเห็นชอบ
ของประชาคมตาบลและสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสมสนุก แล้ว

4) ความพร้อมของแรงงาน บุคลากร เครื่องมือ และเทคนิค
☒ มีพร้อมและสามารถดาเนินการได้ทันที
☐ ไม่มีและต้องจัดหาเพิ่มทั้งหมด

☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่ม

(โปรดอธิบาย) มี ค วามพร้ อ มที่ จ ะด าเนิ น การเอง (จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ห รื อ งาน
บางส่วน) โดยจ้างแรงงานราษฎร หรือจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์
5) การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
☒ มีแล้ว
☐ ไม่มี
(โปรดอธิบาย) มีอยู่ในแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยผ่านความเห็นชอบ
ของประชาคมตาบลและสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสมสนุก แล้ว

6) ความพร้อมในการบริหารจัดการ (การใช้งาน/ให้บริการ การบารุงรักษา) ภายหลังดาเนิน
โครงการแล้วเสร็จ
☒

☐

พร้อม

ไม่พร้อม

(โปรดอธิบาย)เพื่อให้เห็นถึงความพร้อมของงบประมาณและบุคลากรที่จะใช้ในการบริหาร
จัดการ) มีความพร้อมทั้งดาเนินการก่อนระหว่างและก่อสร้างและบารุงรักษา
7) การสนับสนุนงบประมาณ
☒ ไม่ซ้าซ้อนกับงบประมาณอื่นๆ
☐ มีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันโดยเร็ว แต่
☐

ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

☒

ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้แล้วแต่มีจานวนไม่เพียงพอ

8) การกาหนดรายละเอียดค่าใช้จ่าย
☒ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอยู่ในเกณฑ์ราคามาตรฐานของทางราชการ
☐ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอยู่ในเกณฑ์ราคามาตรฐานของทางราชการ
12 ขอบเขตการดาเนินงาน
(โปรดอธิบายให้เห็นถึงกิจกรรม-วิธีการดาเนินงาน) ปรับปรุงจากเดิมถนนทางลูกรัง เป็นผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กทั้งหมด ๑๑ สาย ดังนี้
๑.โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ ๒ บ้านโนนบุญมี ตาบล
สมสนุ กอ าเภอปากคาด จั งหวัด บึ ง กาฬ ขนาดผิ ว จราจรคอนกรี ตเสริ มเหล็ ก กว้ างไม่น้ อยกว่ า ๕ เมตร
ระยะทาง ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามรูปแบบรายการของ อบต.สมสนุก
มีผู้รับรองตามที่กฎหมายกาหนด งบประมาณที่เสนอขอ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๒.โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ ๒ (สายที่ ๒) บ้านโนน
บุญมี ตาบลสมสนุก อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่น้อยกว่า ๔
เมตร ระยะทาง ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามรูปแบบรายการของ อบต.สม
สนุก มีผู้รับรองตามที่กฎหมายกาหนด งบประมาณที่เสนอขอ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๓.โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ ๓ บ้านโนนถวัลย์ ตาบล
สมสนุ กอาเภอปากคาด จั งหวัดบึ ง กาฬ ขนาดผิ ว จราจรคอนกรีตเสริ มเหล็ ก กว้างไม่ น้อยกว่า ๔ เมตร
ระยะทาง ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามรูปแบบรายการของ อบต.สมสนุก
มีผู้รับรองตามที่กฎหมายกาหนด งบประมาณที่เสนอขอ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔.โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ ๓ (สายที่ ๒)บ้านโนน
ถวัลย์ ตาบลสมสนุก อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่น้อยกว่า ๕
เมตร ระยะทาง ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามรูปแบบรายการของ อบต.สม
สนุก มีผู้รับรองตามที่กฎหมายกาหนด งบประมาณที่เสนอขอ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๕.โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ ๔ บ้านสมสนุก ตาบลสม
สนุกอาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ระยะทาง
๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามรูปแบบรายการของ อบต.สมสนุก มีผู้รับรอง
ตามที่กฎหมายกาหนด งบประมาณที่เสนอขอ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๖.โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ ๔ (สายที่ ๒) บ้านสมสนุก
ตาบลสมสนุก อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร
ระยะทาง ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามรูปแบบรายการของ อบต.สมสนุก
มีผู้รับรองตามที่กฎหมายกาหนด งบประมาณที่เสนอขอ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๗.โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ ๕
บ้านโป่งไฮ ตาบลสมสนุก
อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ระยะทาง
๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามรูปแบบรายการของ อบต.สมสนุก มีผู้รับรอง
ตามที่กฎหมายกาหนด งบประมาณที่เสนอขอ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๘.โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ ๖
บ้านศรีสุขพัฒนา ตาบลสม
สนุกอาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ระยะทาง
๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามรูปแบบรายการของ อบต.สมสนุก มีผู้
รับรองตามที่กฎหมายกาหนด งบประมาณที่เสนอขอ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๙.โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ ๗
บ้านหนองแวงใน ตาบลสม
สนุกอาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ระยะทาง
๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามรูปแบบรายการของ อบต.สมสนุก มีผู้รับรอง
ตามที่กฎหมายกาหนด งบประมาณที่เสนอขอ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๑๐.โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ ๘ บ้านปทุมรัตน์ ตาบลสมสนุก
อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ระยะทาง
๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามรูปแบบรายการของ อบต.สมสนุก มีผู้รับรอง
ตามที่กฎหมายกาหนด งบประมาณที่เสนอขอ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๑๑.โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ ๘ (สายที่ ๒)บ้านปทุมรัตน์ ตาบลสม
สนุกอาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ระยะทาง
๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามรู ป แบบรายการของ อบต.สมสนุ ก มี ผู้
รับรองตามที่กฎหมายกาหนด งบประมาณที่เสนอขอ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
13 กลุ่ มเป้ า หมายที่ค าดว่ า จะได้ รั บ ประโยชน์จ ากการด าเนิ น แผนงาน/โครงการโดยตรง (โปรดระบุ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน อาทิ ประชาชนผู้ตกงาน ผู้ประกอบการกลุ่มท่องเที่ยว )
☒ ประชาชน

☒ เกษตรกร

☒ ผู้ประกอบการ

☐ อื่นๆ

14 วิธีการดาเนินงาน
14.1 ดาเนินการเอง

☒

14.2 จัดจ้าง

☒

15 แผนการดาเนินงาน ที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมหลักตามขอบเขตการดาเนินงานใน
ข้อ 12 ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการดาเนินแผนงาน/โครงการ
ปีงบประ
มาณ
พ.ศ.
2563

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พ.ค มิ.ย
1.โครงการ
ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก
หมู่ ๒ บ้าน
โนนบุญมี
2.โครงการ
ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก
หมู่ ๒ บ้าน
โนนบุญมี
(สายที่ 2)
3.โครงการ
ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก
หมู่ ๓ บ้าน
โนนถวัลย์
4.โครงการ
ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก
หมู่ ๓ บ้าน
โนนถวัลย์

ก.ค.

ส.ค.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ก.ย ตค พ.ย

ธ.ค.

ดาเนินการ
การจัดผู้รับ
จ้าง

ดาเนิน
การก่อสร้าง

เบิกจ่าย

ดาเนินการ
การจัดผู้รับ
จ้าง

ดาเนินการก่อสร้าง

เบิกจ่าย

ดาเนินการ
การจัดผู้รับ
จ้าง

ดาเนินการก่อสร้าง

เบิกจ่าย

ดาเนิน
การการจัด
ผู้รับจ้าง

ดาเนินการก่อสร้าง

เบิกจ่าย

5.โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนคอน
กรีตเสริม
เหล็ก หมู่ ๔
บ้านสมสนุก
6.โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนคอกรีต
เสริมเหล็ก
หมู่ ๔ บ้าน
สมสนุก
(สายที่2)
7.โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนคอน
กรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 5
บ้านโป่งไฮ
8.โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนคอน
กรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 6
บ้านศรีสุข
พัฒนา
9.โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนคอน
กรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 7
บ้านหนอง
แวงใน
10.โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนคอน
กรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 8
บ้านปทุม
รัตน์

ดาเนินการ
การจัดผู้รับ
จ้าง

ดาเนินการก่อสร้าง

เบิกจ่าย

ดาเนินการ
การจัดผู้รับ
จ้าง

ดาเนินการก่อสร้าง

เบิกจ่าย

ดาเนิน
การการจัด
ผู้รับจ้าง

ดาเนินการก่อสร้าง

เบิกจ่าย

ดาเนิน
การการจัด
ผู้รับจ้าง

ดาเนินการก่อสร้าง

เบิกจ่าย

11.โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอน กรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 8
บ้านปทุมรัตน์
(สายที่ 2)
รวม

ดาเนิน
การการจัด
ผู้รับจ้าง

ดาเนิน
การการจัด
ผู้รับจ้าง

ดาเนินการก่อสร้าง

เบิกจ่าย

ดาเนิน
การการจัด
ผู้รับจ้าง

ดาเนินการก่อสร้าง

เบิกจ่าย

ดาเนินการก่อสร้าง

เบิกจ่าย

16 แผนการใช้จ่ายเงิน (รายเดือน) (หน่วย: ล้านบาท) ที่แสดงให้เห็นถึงแผนการเบิกจ่ายตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง
สิ้นสุดการดาเนินแผนงาน/โครงการ โดยในกรณีที่การดาเนินแผนงาน/โครงการจาเป็นต้องใช้จ่ายจาก
แหล่งเงินอื่นๆ ที่นอกเหนือเงินกู้ภายใต้พระราชกาหนด ให้แยกแผนการใช้จ่ายเงินระหว่างเงินกู้ภายใต้
พระราชกาหนดและแหล่งเงินอื่นๆ ให้ชัดเจนด้วย
รูปแบบการเบิกจ่ายเงิน
กิจกรรม

☐ รายวัน

☐ รายเดือน

☒ ตามงวดงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
.... .... .... .... พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย. ธ.ค.
...

1.
โครงการ
ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสริม
เหล็ก หมู่
๒ บ้าน
โนนบุญมี
2.
โครงการ
ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสริม
เหล็ก หมู่
๒ บ้าน
โนนบุญมี
(สายที่ 2)
3.
โครงการ
ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสริม
เหล็ก หมู่
๓ บ้าน
โนนถวัลย์

0.5000

4.
โครงการ
ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสริม
เหล็ก หมู่
๓ บ้าน

0.5000

0.5000

0.5000

โนนถวัลย์
5.
โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนคอน
กรีตเสริม
เหล็ก หมู่
๔ บ้านสม
สนุก
6
โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนคอก
รีตเสริม
เหล็ก หมู่
๔ บ้านสม
สนุก
(สายที่2)
7.
โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนคอน
กรีตเสริม
เหล็ก หมู่
5 บ้าน
โป่งไฮ
8.
โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนคอน
กรีตเสริม
เหล็ก หมู่
6 บ้านศรี
สุขพัฒนา
9
โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนคอน
กรีตเสริม
เหล็ก หมู่
7 บ้าน
หนองแวง
ใน
10
โครงการ
ก่อสร้าง

0.5000

0.5000

0.5000

0.5000

0.5000

0.5000

ถนนคอน
กรีตเสริม
เหล็ก หมู่
8 บ้าน
ปทุมรัตน์
11
โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนคอน
กรีตเสริม
เหล็ก หมู่
8 บ้าน
ปทุมรัตน์
(สายที่ 2)

0.5000

รวม

5.5000

หมายเหตุ: โปรดประมาณการแผนการใช้จ่ายโครงการ/แผนงาน เป็นรายเดือน เมื่อโครงการ/แผนงาน ได้รับอนุมัติจาก ครม. ให้หน่วยงาน
รับผิดชอบจัดส่งแผนการใช้จ่ายตามรูปแบบที่กาหนด

17 การดาเนินโครงการจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้ภาครัฐยังคงขีดความสามารถ
ในการชาระหนี้ อาทิ ภาษีเงินได้ที่คาดว่าเพิ่มขึ้นประมาณ xxx ล้านบาท อันเป็นผลการจ้างงานในพื้นที่
เพิ่มขึ้นตามที่กาหนดไว้ในผลประโยชน์โครงการ
(โปรดอธิบาย) ประโยชน์ที่ได้รับทางตรง คือ ทาให้มีถนนหนทางที่ใช้สัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย
ส่ ว นประโยชน์ ทางอ้ อม คื อ ทาให้ มีก ารจ้างงานในพื้นที่ เกิดการจ้า งงานและการสร้างรายได้ให้ กั บ
ประชาชน และ ผู้รับจ้าง โดยมีเงินหมุนเวียนภายในพื้นที่ซึ่งเป็นผลทาให้รัฐสามารถเก็บภาษี ได้เพิ่มมากขึ้น
18 แนวทางการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในการดาเนินโครงการ
(โปรดอธิบายให้เห็นถึงกลไกการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต) มีการประกาศเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารทางเว็ปไซต์ เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบถึงข้อมูลต่างๆ โดยทั่วกัน
19 เงื่อนไขที่จะนาไปสู่ความสาเร็จของโครงการและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ
(โปรดระบุความเสี่ยงที่ชัดเจน) ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากภูมิอากาศ เพราะเนื่องจากการดาเนินการอยู่
ในช่วงฤดูฝนพอดี ซึ่งอาจจะทาให้เกิดอุปสรรคในการดาเนินงานตามโครงการอาจจะล่าช้ากว่าปกติได้
ขอรับรองว่าข้อมูลของโครงการถูกต้องและได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองของหน่วยงาน รวมทั้ง
ขอยืนยันว่าสามารถดาเนินโครงการได้ตามแผนงานที่กาหนดไว้ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
(ลงชื่อ)........................................................
(นายศักดิ์ชัย มารมย์)
ตาแหน่ง (หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสมสนุก

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ
1 ชื่อ-สกุล นายปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร
ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสมสนุก กอง/สานัก

ปลัด

โทรศัพท์ (สานักงาน/มือถือ) ๐๙๓- ๔๗๓๒๔๓๔ โทรสาร ๐ ๔๒๐๘ ๘๒๑๔
E-mail somsanook.go.th@gmail.com

Line ID

2 ชื่อ-สกุล นายสิทธิศักดิ์ กว้างวงษ์
ตาแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสมสนุก

กอง/สานักปลัด

โทรศัพท์ (สานักงาน/มือถือ) ๐๙๕ – ๑๙๒๕๗๕๖

โทรสาร ๐ ๔๒๐๘ ๘๒๑๔

E-mail somsanook.go.th@gmail.com

Line ID

แบบฟอร์ม 1

แผนงานหรือโครงการกลุ่มที่ 3

ข้อเสนอโครงการ2ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
โครงการ หมายความว่า แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามแผนงานหรือโครงการที่กาหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราช
กาหนด ทั้งนี้ กรณีหน่วยงานเสนอโครงการที่มีลักษณะเป็นแผนงานที่ประกอบด้วยโครงการย่อยๆ หลายโครงการ ให้กรอก
ข้อมูลตามแบบฟอร์มนี้ในระดับภาพรวมของแผนงาน (โดยข้ามข้อ 11 12 และ 14) สาหรับข้อเสนอระดับโครงการย่อยให้
กรอกตามแบบฟอร์มของโครงการย่อย

1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (หน่วยรับงบประมาณ) (กรม/จังหวัด/หน่วยงานรัฐ) องค์การบริหารส่วนตาบล
สมสนุก อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
2 ชื่อ (แผนงาน/โครงการ)โครงสร้างพื้นฐานของชุมชน : โครงการพัฒนาพัฒนาแหล่งน้าเพื่ออุปโภค
บริโภคและการเกษตร
พื้นที่ดาเนินการ หมู่ ๔ บ้านสมสนุก ตาบลสมสนุก อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
3 หลักการและเหตุผล โดยอาจระบุ ที่มา (มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ แผนพัฒนา
จังหวัด) สภาพปัญหา ความต้องการและความจาเป็นเร่งด่วนที่ทาให้ต้องเร่งดาเนินการและไม่สามารถใช้
จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีได้
(โปรดอธิบ าย) ให้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปตามแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕) บรรลุ เ ป้ า หมายตามที่ ก าหนดไว้ ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ นโยบายและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๑ เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาจังหวัด ข้อ ๓
เรื่อง พัฒ นาการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ข้อ ๑ เรื่อง ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาภาค
การเกษตรให้ ทัน สมัย และสร้ างให้ ทัน สมัยและสร้ างมูล ค่าเพิ่ม เพื่อแก้ปั ญหาการขาดแคลนน้าเพื่ อ
การเกษตรในฤดูแล้ง จาเป็นต้องมีการปรับปรุงขุดลอกเพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน
4 วัตถุประสงค์
(โปรดอธิบาย) เพื่อปรับปรุงขุดลอกเพิ่มเติมให้เก็บกักน้าได้มากขึ้นให้เพียงพอกับการอุปโภคบริโภค และ
การเกษตร ขุดลอกดินจานวนไม่น้อยกว่า ๑๘๑,๒๕๐ ลบ.เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งคันดิน จานวนไม่
น้อยกว่า ๑๘๑,๒๕๐ ลบ.เมตร ขนาดกว้างปากบนไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ก้นฐานปากล่างไม่น้อยกว่า
๒๕ เมตร ระยะทางขุดดินยาวไม่น้อยกว่า ๒๙,๐๐๐ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตร (ตามรูปแบบรายการ
ของ อบต.สมสนุก มีผู้รับรองตามที่กฎหมายกาหนด)

2

ร่างระเบียบฯ ได้กาหนดให้โครงการ หมายถึงแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามแผนงานหรือโครงการที่กาหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชกาหนด

5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ควรมีความเกี่ยวข้องหรือเป็นเหตุเป็นผลโดยตรงต่อ วัตถุประสงค์โครงการ สามารถ
วัดค่าในเชิงปริมาณหรือคุณภาพได้ มีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง)
5.1 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิตของโครงการ (โปรดระบุ)
ขุดลอกดินจานวนไม่น้อยกว่า ๑๘๑,๒๕๐ ลบ.เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งคันดิน จานวนไม่น้อย
กว่า ๑๘๑,๒๕๐ ลบ.เมตร ขนาดกว้างปากบนไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ก้นฐานปากล่างไม่น้อยกว่า ๒๕
เมตร ระยะทางขุดดินยาวไม่น้อยกว่า ๒๙,๐๐๐ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตร (ตามรูปแบบรายการของ อบต.
สมสนุก มีผู้รับรองตามที่กฎหมายกาหนด)


ตัวชี้วัด (โปรดระบุ) มีน้าอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ

5.2 ผลลัพธ์ของโครงการและตัวชี้วัด (โปรดเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
เป้าหมายและตัวชี้วัด
1.เพิ่มรายได้ (หน่วย : บาท)
2.ลดรายจ่าย (หน่วย : บาท)
3.ลดต้นทุน (หน่วย : บาท)
4.เพิ่ ม การจ้ า งงาน/รั ก ษาการจ้ า งงาน
(หน่วย : คน)
5. อื่นๆ (โปรดระบุ)

ปีงบประมาณ 63

ปีงบประมาณ 64

ปีงบประมาณ 65

จ้างแรงงานกว่า ๑๔๐
แรงงาน(๓๐๐บาท/วัน)

(โปรดอธิบาย) เกิดการซื้อขายสินค้าวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างทาให้ห่วงโซ่การผลิตและการจ้างงาน
เกิดการขับเคลื่อนทั้งในชุมชน และอาเภอจังหวัด ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศหมุนเวียน
ขยายตัวเพิ่มขึ้น
5.3 ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ
(โปรดอธิบาย) ประชาชนได้รับประโยชน์จานวน ๑,๓๘๗ ครัวเรือน จานวน ๕,๓๘๐ คน ทั้งตาบล
และตาบลใกล้เคียง
6 ระยะเวลาดาเนินงาน

ปี 4 เดือน (ปีงบประมาณ 2564 )

7 ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของ พ.ร.ก.
☒ เป้าหมาย รักษาแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในช่วง 2 ปี
8 ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ พ.ร.ก.
☒ เป้าหมาย สร้างแรงขับเคลื่อนภาคการผลิตและบริการ
9 ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของแผนงานภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ
☒ 9.1 แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เพิ่มศักยภาพและยกระดับการค้า การผลิ ต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่ส าคัญของ
ประเทศ โดยครอบคลุมภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ
☒ เป้าหมาย สร้างรายได้จากภาคการผลิตและภาคบริการที่ทันสมัย ในพื้นที่เป้าหมาย

โปรดระบุ
☐ ภาคเกษตรกรรม
☐ ภาคท่องเที่ยวและบริการ

☒ ภาคอุตสาหกรรม การค้า/การลงทุน

☒ 9.2 แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงาน
สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสาหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยง
กับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัย
การผลิตและสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นสาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน
รวมทั้ ง การสร้ า งการเข้ า ถึ ง ช่ อ งทางการตลาด พร้ อ มทั้ ง ยกระดั บ มาตรฐานคุ ณ ภาพและ
มูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน
☒ เป้าหมาย กระตุ้น เศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้
โปรดระบุ
☐ พัฒนาสินค้าและบริการของชุมชน
☐ พัฒนาการตลาดและสิ่งอานวยความสะดวก
☒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมสาธารณะประโยชน์ระดับชุมชน
☐ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ☐เกิดการฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
☒ 9.3 แผนงานหรือโครงการเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน รวมถึง
การลงทุนต่างๆของภาคเอกชน เพื่อให้สภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับปกติ
ได้โดยเร็ว
☒ เป้าหมาย กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการบริโภคและการใช้จ่ายภายในประเทศ
โปรดระบุ
☐ ส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภค
☒ ส่งเสริมและกระตุ้นการลงทุน
☒ 9.4 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ ยกระดั บ โครงสร้า งพื้ นฐานและสนั บสนุน กระบวนการผลิ ต เพื่ อการพัฒ นา
ประเทศในระยะต่อไป
☒ เป้าหมาย สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตและบริการที่ทันสมัย
และเศรษฐกิจฐานราก
โปรดระบุ
☐ การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้าและระบบชลประทาน ☒ การพัฒนา/ปรับปรุงโครงข่ายคมนาคม
☐ การพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก
☐ การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม
(โปรดอธิบายให้เห็นว่าโครงการที่เสนอสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ภายใต้ พ.ร.ก.ฯ อย่างไร) เกิดการซื้อขายสินค้าวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างในท้องถิ่นอันได้แก่ หินกรวด
ดิ น ทราย การจ้ า งแรงงานในท้ อ งถิ่ น ในระดั บ ชาติ (SME) เกิ ด การซื้ อ ขายวั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง เหล็ ก
ปูนซีเมนต์ และการบริการขนส่งสินค้า (ห่วงโซ่การผลิตและการบริการ)

10 วงเงินงบประมาณและรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายรวมของแผนงาน/โครงการ (หน่วย :ล้านบาท)
กรณีที่การดาเนินแผนงาน/โครงการจาเป็นต้องใช้จ่ายจากแหล่งเงินอื่นๆ ที่นอกเหนือเงินกู้ภายใต้พระราช
กาหนด โปรดระบุแหล่งที่มาและความพร้อมของแหล่งเงินดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย
หมวด
งบรายจ่าย* รายจ่ายย่อย**

ประเภท
รายการ

รายละเอียด
ชื่อรายการ

จานวน
(หน่วยนับ)

1งบลงทุน

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ขุดลอก

2.
...

-

-

ขุดลอกอ่าง
เก็บน้าห้วย
หินแตก
-

1
-

วงเงิน (ล้านบาท)
เงิน
เงินกู้ภายใต้ งบประมาณ
พ.ร.ก.
/อื่นๆ

รวม

6.7490

-

-

-

-

-

รวม

6.7490

* งบรายจ่าย หมายถึง (งบบุคลากร/งบดาเนินงาน/งบลงทุน/งบเงินอุดหนุน/งบรายจ่ายอื่น)
** หมวดรายจ่ายย่อย แยกตามหลักการเดียวกันกับการจัดทางบประมาณรายจ่าย ของสานักงบประมาณ ดังนี้
(1) เงิ น เดื อ น (2) ค่ า จ้ า งประจ า (3) ค่า จ้ า งชั่ ว คราว (4) ค่ า ตอบแทนพนั ก งานราชการ (5) ค่ า ตอบแทน (6) ค่ า ใช้ ส อย (7) ค่ า สาธารณู ปโภค
(8) ค่าวัสดุ (9) ค่าครุภัณฑ์ (10) ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (11) เงินอุดหนุน (12) รายจ่ายอื่น

(โปรดอธิบายสมมติฐานและวิธีการที่ใช้ในการประมาณการค่าใช้จ่าย)
ทั้งนี้ กรณีที่มีความจาเป็นต้องใช้วัสดุจากต่างประเทศ (โปรดระบุเหตุผลความจาเป็น พร้อมทั้งระบุประมาณ
การค่าใช้จ่ายจากการนาเข้าวัสดุจากต่างประเทศ และคาดการณ์ช่วงเวลาการนาเข้า)

11 สถานะของโครงการ (กรณีเป็นแผนงาน ให้ข้ามข้อนี้)
11.1 ดาเนินการได้ทันที

☒

11.2 อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม

☐

11.3 ความพร้อมของโครงการ

☐

1) ความพร้อมของพื้นที่ดาเนินการ
☒ มีแล้วและได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมาย
☐ ต้องจัดหาใหม่
☐ มีแล้วและอยู่ระหว่างการขออนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมาย
(โปรดอธิบาย) ขุดลอกอ่างเก็บน้าห้วยหินแตก หมู่ที่ ๔ บ้านสมสนุก ตาบลสมสนุก
อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ความพร้อมของแบบรูปรายการ
☒ มีแล้วและสมบูรณ์
☐ มีแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์
☐ ไม่มี
(โปรดอธิบาย) มีแบบแปลน ตามรูปแบบรายการของ อบต.สมสนุก มีผู้รับรองแบบแปลน
ถูกต้องตามกฎหมาย

2) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ลักษณะโครงการตามข้อ 9.1-9.3 สามารถข้ามได้)
☒ ไม่กระทบ
☐ กระทบ
☐ รายงาน EIA / รายงาน IEE ผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนแล้ว
☒ อยู่ระหว่างการจัดทารายงานฯ และ/หรือ อยู่ระหว่างเสนอตามขั้นตอน
(โปรดอธิบาย) มีอยู่ในแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยผ่านความเห็นชอบ
ของประชาคมตาบลและสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสมสนุก แล้ว
3) ความพร้อมของแรงงาน บุคลากร เครื่องมือ และเทคนิค
☒ มีพร้อมและสามารถดาเนินการได้ทันที
☐ ไม่มีและต้องจัดหาเพิ่มทั้งหมด

☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่ม

(โปรดอธิบาย) มี ค วามพร้ อ มที่ จ ะด าเนิ น การเอง (จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ห รื อ งาน
บางส่วน) โดยจ้างแรงงานราษฎร หรือจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์
4) การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
☒ มีแล้ว
☐ ไม่มี
(โปรดอธิบาย) มีอยู่ในแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยผ่านความเห็นชอบ
ของประชาคมตาบลและสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสมสนุก แล้ว
5) ความพร้อมในการบริหารจัดการ (การใช้งาน/ให้บริการ การบารุงรักษา) ภายหลังดาเนิน
โครงการแล้วเสร็จ
☒

☐

พร้อม

ไม่พร้อม

(โปรดอธิบาย)เพื่อให้เห็นถึงความพร้อมของงบประมาณและบุคลากรที่จะใช้ในการบริหาร
จัดการ) มีความพร้อมทั้งดาเนินการก่อนระหว่างและก่อสร้างและบารุงรักษา
6) การสนับสนุนงบประมาณ
☒ ไม่ซ้าซ้อนกับงบประมาณอื่นๆ
☐ มีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันโดยเร็ว แต่
☐

ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

☒

ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้แล้วแต่มีจานวนไม่เพียงพอ

7) การกาหนดรายละเอียดค่าใช้จ่าย
☒ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอยู่ในเกณฑ์ราคามาตรฐานของทางราชการ
☐ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอยู่ในเกณฑ์ราคามาตรฐานของทางราชการ

12 ขอบเขตการดาเนินงาน
(โปรดอธิบายให้เห็นถึงกิจกรรม-วิธีการดาเนินงาน)
ขุดลอกดินจานวนไม่น้อยกว่า ๑๘๑,๒๕๐ ลบ.เมตร
พร้อมเกลี่ยตกแต่งคันดิน จานวนไม่น้อยกว่า ๑๘๑,๒๕๐ ลบ.เมตร ขนาดกว้างปากบนไม่น้อยกว่า ๓๐
เมตร ก้นฐานปากล่างไม่น้อยกว่า ๒๕ เมตร ระยะทางขุดดินยาวไม่น้อยกว่า ๒๙,๐๐๐ เมตร ลึก ๒.๕๐
เมตร (ตามรูปแบบรายการของ อบต.สมสนุก มีผู้รับรองตามที่กฎหมายกาหนด
13 กลุ่ มเป้ า หมายที่ค าดว่ า จะได้ รั บ ประโยชน์จ ากการด าเนิ น แผนงาน/โครงการโดยตรง (โปรดระบุ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน อาทิ ประชาชนผู้ตกงาน ผู้ประกอบการกลุ่มท่องเที่ยว )
☒ ประชาชน

☒ เกษตรกร

☒ ผู้ประกอบการ

☐ อื่นๆ

14 วิธีการดาเนินงาน
14.1 ดาเนินการเอง

☒

14.2 จัดจ้าง

☒

15 แผนการดาเนินงาน ที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมหลักตามขอบเขตการดาเนินงานใน
ข้อ 12 ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการดาเนินแผนงาน/โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2563
.... .... .... .... พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. กย. ตค. พ.ย ธค.
...
1
โครงการ
ขุดลอก
อ่างเก็บ
น้าห้วย
หินแตก
หมู่ 4
บ้าน
สมสนุก

ดาเนินการ
จัดหาผูร้ ับ
จ้าง

ดาเนินการก่อสร้าง

เบิกจ่าย

รวม
16 แผนการใช้จ่ายเงิน (รายเดือน) (หน่วย: ล้านบาท) ที่แสดงให้เห็นถึงแผนการเบิกจ่ายตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง
สิ้นสุดการดาเนินแผนงาน/โครงการ โดยในกรณีที่การดาเนินแผนงาน/โครงการจาเป็นต้องใช้จ่ายจาก
แหล่งเงินอื่นๆ ที่นอกเหนือเงินกู้ภายใต้พระราชกาหนด ให้แยกแผนการใช้จ่ายเงิ นระหว่างเงินกู้ภายใต้
พระราชกาหนดและแหล่งเงินอื่นๆ ให้ชัดเจนด้วย

รูปแบบการเบิกจ่ายเงิน
กิจกรรม

☐ รายวัน

☐ รายเดือน

☒ ตามงวดงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
.... .... .... .... พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พย. ธค. ...
6.7490

1.
โครงการ
ขุดลอก
อ่างเก็บ
น้าห้วย
หินแตก
หมู่ 4
บ้าน
สมสนุก

6.7490

รวม

หมายเหตุ: โปรดประมาณการแผนการใช้จ่ายโครงการ/แผนงาน เป็นรายเดือน เมื่อโครงการ/แผนงาน ได้รับอนุมัติจาก ครม. ให้หน่วยงาน
รับผิดชอบจัดส่งแผนการใช้จ่ายตามรูปแบบที่กาหนด

16 การด าเนิ น โครงการจะก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ มเพื่ อ ให้ ภ าครั ฐ ยั ง คงขี ด
ความสามารถในการชาระหนี้ อาทิ ภาษีเงินได้ที่คาดว่าเพิ่มขึ้นประมาณ xxx ล้านบาท อันเป็นผลการจ้างงาน
ในพื้นที่เพิ่มขึ้นตามที่กาหนดไว้ในผลประโยชน์โครงการ
(โปรดอธิบาย) ประโยชน์ที่ได้รับทางตรง คือ ทาให้มีถนนหนทางที่ใช้สัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย
ส่ ว นประโยชน์ ทางอ้ อม คื อ ทาให้ มีก ารจ้างงานในพื้นที่ เกิดการจ้า งงานและการสร้างรายได้ให้ กั บ
ประชาชน และ ผู้รับจ้าง โดยมีเงินหมุนเวียนภายในพื้นที่ซึ่งเป็นผลทาให้รัฐสามารถเก็บภาษีได้เพิ่มมากขึ้น
17 แนวทางการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในการดาเนินโครงการ
(โปรดอธิบายให้เห็นถึงกลไกการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต) มีการประกาศเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารทางเว็ปไซต์ เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบถึงข้อมูลต่างๆ โดยทั่วกัน
18 เงื่อนไขที่จะนาไปสู่ความสาเร็จของโครงการและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ
(โปรดระบุความเสี่ยงที่ชัดเจน) ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากภูมิอากาศ เพราะเนื่องจากการดาเนินการอยู่
ในช่วงฤดูฝนพอดี ซึ่งอาจจะทาให้เกิดอุปสรรคในการดาเนินงานตามโครงการอาจจะล่าช้ากว่าปกติได้
ขอรับรองว่าข้อมูลของโครงการถูกต้องและได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองของหน่วยงาน รวมทั้ง
ขอยืนยันว่าสามารถดาเนินโครงการได้ตามแผนงานที่กาหนดไว้ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
(ลงชื่อ)........................................................
(นายศักดิ์ชัย มารมย์)
ตาแหน่ง (หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสมสนุก

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ
1 ชื่อ-สกุล นายปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร
ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสมสนุก กอง/สานัก

ปลัด

โทรศัพท์ (สานักงาน/มือถือ) ๐๙๓- ๔๗๓๒๔๓๔ โทรสาร ๐ ๔๒๐๘ ๘๒๑๔
E-mail somsanook.go.th@gmail.com

Line ID

2 ชื่อ-สกุล นายสิทธิศักดิ์ กว้างวงษ์
ตาแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสมสนุก

กอง/สานักปลัด

โทรศัพท์ (สานักงาน/มือถือ) ๐๙๕ – ๑๙๒๕๗๕๖

โทรสาร ๐ ๔๒๐๘ ๘๒๑๔

E-mail somsanook.go.th@gmail.com

Line ID

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพือ่ แก้ไขปัญหาเยียวยา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 พ.ศ.2563
สานักงาน ป.ป.ท.
ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้าห้วยหินแตก หมู่ ๔ บ้านสมสนุก ตาบลสมสนุก อาเภอปากคาด
จังหวัดบึงกาฬ
งบประมาณ ๖,๗๔๙,๐๐๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ชื่อหน่วยงาน /กระทรวง/จังหวัด องค์การบริหารส่วนตาบลสมสนุก อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวนันทิกานต์ หนองผือ โทรศัพท์ ๐๘๙ – ๕๘๐๗๘๕๙
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง
ที่
๑

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ดาเนินโครงการ
การตรวจรับงานตามโครงการขุดลอก
อ่างเก็บน้าห้วยหินแตก หมู่ ๔
บ้านสมสนุก ต้าบลสมสนุก
อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

โอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
คณะกรรมการออกตรวจรับงานโครงการตามสถานที่ที่
ด้าเนินโครงการที่ต้องออกตรวจ อาจจะเลือกตรวจ
เฉพาะจุดที่ถูกต้อง
ไม่ตรวจจุดที่ไม่ถูกต้อง แล้ว
บันทึกว่าถูกต้อง

ตารางที่ 2 ตารางประเมินสถานะความเสี่ยง
ที่

๑

ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
คณะกรรมการออกตรวจรับงานโครงการตาม
สถานทีท่ ี่ด้าเนินโครงการที่ต้องออกตรวจ
อาจจะเลือกตรวจเฉพาะจุดที่ถูกต้อง ไม่ตรวจ
จุดที่ไม่ถูกต้อง แล้วบันทึกว่าถูกต้อง

เขียว

เหลือง

×

ส้ม

แดง

ตารางที่ 3 ตารางการประเมินค่าความเสี่ยงรวม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบ
พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

ที่

คณะกรรมการออกตรวจรับงาน
โครงการตามสถานที่ที่ด้าเนิน
โครงการที่ต้องออกตรวจ อาจจะ
เลือกตรวจเฉพาะจุดที่ถูกต้อง ไม่
ตรวจจุดที่ไม่ถูกต้อง แล้วบันทึก
ว่าถูกต้อง

๑

ระดับความจาเป็น
ของการเฝ้าระวัง
3
2
1

×

ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ
3
2
1

ค่าความเสี่ยงรวม
จาเป็น X รุนแรง

×

6

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ที่

1

ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
คณะกรรมการออกตรวจรับงานโครงการตาม
สถานทีท่ ี่ด้าเนินโครงการที่ต้องออกตรวจ อาจจะ
เลือกตรวจเฉพาะจุดที่ถูกต้อง
ไม่ตรวจจุดที่ไม่
ถูกต้อง แล้วบันทึกว่าถูกต้อง

ประสิทธิภาพการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน
ดี
พอใช้
อ่อน

×

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การตรวจรับงานโครงการต่างๆ
ที่
๑

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติการณ์
มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
ความเสี่ยงการทุจริต
คณะกรรมการออกตรวจรับงานโครงการ มาตรการป้องกันการรับสินบน
ตามสถานที่ที่ด้าเนินโครงการที่ต้องออก
ในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การตรวจรับ การ
ตรวจ
อาจจะเลือกตรวจเฉพาะจุดที่
ตรวจสถานที่เพื่อพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตต่างๆ การ
ถูกต้อง ไม่ตรวจจุดที่ไม่ถูกต้อง แล้ว
สอบสวนตามข้อเรียน
ห้ามรับทรัพย์สินหรือ
บันทึกว่าถูกต้อง
ประโยชน์อื่นใด ให้ปฏิเสธการรับทุกกรณี

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพือ่ แก้ไขปัญหาเยียวยา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 พ.ศ.2563
สานักงาน ป.ป.ท.
ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ ๘ บ้านปทุมรัตน์ (สายที่ ๒)
ตาบลสมสนุก อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
ชือ่ หน่วยงาน /กระทรวง/จังหวัด องค์การบริหารส่วนตาบลสมสนุก อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวนันทิกานต์ หนองผือ โทรศัพท์ 089 - 5807859
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง
ที่
๑

โอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
การตรวจรับงานตามโครงการปรับปรุง คณะกรรมการออกตรวจรับงานโครงการตามสถานที่ที่
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย
ด้าเนินโครงการที่ต้องออกตรวจ อาจจะเลือกตรวจ
หมู่ ๘ บ้านปทุมรัตน์ (สายที่ ๒)
เฉพาะจุดที่ถูกต้อง
ไม่ตรวจจุดที่ไม่ถูกต้อง แล้ว
ต้าบลสมสนุก อ้าเภอปากคาด จังหวัด บันทึกว่าถูกต้อง
บึงกาฬ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ดาเนินโครงการ

ตารางที่ 2 ตารางประเมินสถานะความเสี่ยง
ที่

1

ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
คณะกรรมการออกตรวจรับงานโครงการตาม
สถานทีท่ ี่ด้าเนินโครงการที่ต้องออกตรวจ
อาจจะเลือกตรวจเฉพาะจุดที่ถูกต้อง ไม่ตรวจ
จุดที่ไม่ถูกต้อง แล้วบันทึกว่าถูกต้อง

เขียว

เหลือง

×

ส้ม

แดง

ตารางที่ 3 ตารางการประเมินค่าความเสี่ยงรวม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบ
พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

ที่

คณะกรรมการออกตรวจรับงาน
โครงการตามสถานที่ที่ด้าเนิน
โครงการที่ต้องออกตรวจ อาจจะ
เลือกตรวจเฉพาะจุดที่ถูกต้อง ไม่
ตรวจจุดที่ไม่ถูกต้อง แล้วบันทึก
ว่าถูกต้อง

๑

ระดับความจาเป็น
ของการเฝ้าระวัง
3
2
1

×

ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ
3
2
1

ค่าความเสี่ยงรวม
จาเป็น X รุนแรง

×

6

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ที่

1

ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

ประสิทธิภาพการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน
ดี
พอใช้
อ่อน

คณะกรรมการออกตรวจรับงานโครงการตาม
สถานทีท่ ี่ด้าเนินโครงการที่ต้องออกตรวจ อาจจะ
เลือกตรวจเฉพาะจุดที่ถูกต้อง
ไม่ตรวจจุดที่ไม่
ถูกต้อง แล้วบันทึกว่าถูกต้อง

×

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การตรวจรับงานโครงการ
ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
ที่ โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติการณ์
มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
ความเสี่ยงการทุจริต
๑
คณะกรรมการออกตรวจรับงานโครงการ มาตรการป้องกันการรับสินบน
ตามสถานที่ที่ด้าเนินโครงการที่ต้องออก ในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การตรวจรับ การตรวจ
ตรวจ
อาจจะเลือกตรวจเฉพาะจุดที่ สถานที่เพื่อพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตต่างๆ การสอบสวน
ถูกต้อง ไม่ตรวจจุดที่ไม่ถูกต้อง แล้ว ตามข้อเรียน ห้ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ให้
บันทึกว่าถูกต้อง
ปฏิเสธการรับทุกกรณี

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพือ่ แก้ไขปัญหาเยียวยา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 พ.ศ.2563
สานักงาน ป.ป.ท.
ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ ๘ บ้านปทุมรัตน์
ตาบลสมสนุก อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
งบประมาณ 500,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
ชื่อหน่วยงาน /กระทรวง/จังหวัด องค์การบริหารส่วนตาบลสมสนุก อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวนันทิกานต์ หนองผือ โทรศัพท์ 089 - 5807859
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง
ที่
๑

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ดาเนินโครงการ
การตรวจรับงานตามโครงการปรับปรุง
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย
หมู่ ๘ บ้านปทุมรัตน์ ต้าบลสมสนุก
อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

โอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
คณะกรรมการออกตรวจรับงานโครงการตามสถานที่ที่
ด้าเนินโครงการที่ต้องออกตรวจ อาจจะเลือกตรวจ
เฉพาะจุดที่ถูกต้อง
ไม่ตรวจจุดที่ไม่ถูกต้อง แล้ว
บันทึกว่าถูกต้อง

ตารางที่ 2 ตารางประเมินสถานะความเสี่ยง
ที่

1

ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
คณะกรรมการออกตรวจรับงานโครงการตาม
สถานทีท่ ี่ด้าเนินโครงการที่ต้องออกตรวจ
อาจจะเลือกตรวจเฉพาะจุดที่ถูกต้อง ไม่ตรวจ
จุดที่ไม่ถูกต้อง แล้วบันทึกว่าถูกต้อง

เขียว

เหลือง

×

ส้ม

แดง

ตารางที่ 3 ตารางการประเมินค่าความเสี่ยงรวม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบ
พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

ที่

คณะกรรมการออกตรวจรับงาน
โครงการตามสถานที่ที่ด้าเนิน
โครงการที่ต้องออกตรวจ อาจจะ
เลือกตรวจเฉพาะจุดที่ถูกต้อง ไม่
ตรวจจุดที่ไม่ถูกต้อง แล้วบันทึก
ว่าถูกต้อง

1

ระดับความจาเป็น
ของการเฝ้าระวัง
3
2
1

×

ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ
3
2
1

ค่าความเสี่ยงรวม
จาเป็น X รุนแรง

×

6

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ที่

1

ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

ประสิทธิภาพการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน
ดี
พอใช้
อ่อน

คณะกรรมการออกตรวจรับงานโครงการตาม
สถานทีท่ ี่ด้าเนินโครงการที่ต้องออกตรวจ อาจจะ
เลือกตรวจเฉพาะจุดที่ถูกต้อง
ไม่ตรวจจุดที่ไม่
ถูกต้อง แล้วบันทึกว่าถูกต้อง

×

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การตรวจรับงานจ้าง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ที่ โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติการณ์
ความเสี่ยงการทุจริต
1
คณะกรรมการออกตรวจรับงานโครงการ
ตามสถานที่ที่ด้าเนินโครงการที่ต้องออก
ตรวจ
อาจจะเลือกตรวจเฉพาะจุดที่
ถูกต้อง ไม่ตรวจจุดที่ไม่ถูกต้อง แล้ว
บันทึกว่าถูกต้อง

มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การตรวจรับ การตรวจ
สถานที่เพื่อพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตต่างๆ การสอบสวน
ตามข้อเรียน ห้ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ให้
ปฏิเสธการรับทุกกรณี

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพือ่ แก้ไขปัญหาเยียวยา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 พ.ศ.2563
สานักงาน ป.ป.ท.
ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ 7 บ้านหนองแวงใน
ตาบลสมสนุก อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
งบประมาณ 500,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
ชื่อหน่วยงาน /กระทรวง/จังหวัด องค์การบริหารส่วนตาบลสมสนุก อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวนันทิกานต์ หนองผือ โทรศัพท์ 089 - 5807859
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง
ที่
๑

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ดาเนินโครงการ
การตรวจรับงานตามโครงการปรับปรุง
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย
หมู่ 7 บ้านหนองแวงใน ต้าบลสมสนุก
อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

โอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
คณะกรรมการออกตรวจรับงานโครงการตามสถานที่ที่
ด้าเนินโครงการที่ต้องออกตรวจ อาจจะเลือกตรวจ
เฉพาะจุดที่ถูกต้อง
ไม่ตรวจจุดที่ไม่ถูกต้อง แล้ว
บันทึกว่าถูกต้อง

ตารางที่ 2 ตารางประเมินสถานะความเสี่ยง
ที่

1

ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
คณะกรรมการออกตรวจรับงานโครงการตาม
สถานทีท่ ี่ด้าเนินโครงการที่ต้องออกตรวจ
อาจจะเลือกตรวจเฉพาะจุดที่ถูกต้อง ไม่ตรวจ
จุดที่ไม่ถูกต้อง แล้วบันทึกว่าถูกต้อง

เขียว

เหลือง

×

ส้ม

แดง

ตารางที่ 3 ตารางการประเมินค่าความเสี่ยงรวม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบ
พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

ที่

คณะกรรมการออกตรวจรับงาน
โครงการตามสถานที่ที่ด้าเนิน
โครงการที่ต้องออกตรวจ อาจจะ
เลือกตรวจเฉพาะจุดที่ถูกต้อง ไม่
ตรวจจุดที่ไม่ถูกต้อง แล้วบันทึก
ว่าถูกต้อง

1

ระดับความจาเป็น
ของการเฝ้าระวัง
3
2
1

×

ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ
3
2
1

ค่าความเสี่ยงรวม
จาเป็น X รุนแรง

×

6

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ที่

1

ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

ประสิทธิภาพการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน
ดี
พอใช้
อ่อน

คณะกรรมการออกตรวจรับงานโครงการตาม
สถานทีท่ ี่ด้าเนินโครงการที่ต้องออกตรวจ อาจจะ
เลือกตรวจเฉพาะจุดที่ถูกต้อง
ไม่ตรวจจุดที่ไม่
ถูกต้อง แล้วบันทึกว่าถูกต้อง

×

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การตรวจรับงานโครงการต่างๆ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ที่ โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติการณ์
มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
ความเสี่ยงการทุจริต
คณะกรรมการออกตรวจรับงานโครงการ มาตรการป้องกันการรับสินบน
ตามสถานที่ที่ด้าเนินโครงการที่ต้องออก ในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การตรวจรับ การตรวจ
ตรวจ
อาจจะเลือกตรวจเฉพาะจุดที่ สถานที่เพื่อพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตต่างๆ การสอบสวน
ถูกต้อง ไม่ตรวจจุดที่ไม่ถูกต้อง แล้ว ตามข้อเรียน ห้ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ให้
บันทึกว่าถูกต้อง
ปฏิเสธการรับทุกกรณี

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพือ่ แก้ไขปัญหาเยียวยา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 พ.ศ.2563
สานักงาน ป.ป.ท.
ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ 6 บ้านศรีสุขพัฒนา
ตาบลสมสนุก อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
งบประมาณ 500,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
ชื่อหน่วยงาน /กระทรวง/จังหวัด องค์การบริหารส่วนตาบลสมสนุก อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวนันทิกานต์ หนองผือ โทรศัพท์ 089 - 5807859
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง
ที่
๑

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ดาเนินโครงการ
การตรวจรับงานตามโครงการปรับปรุง
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย
หมู่ 6 บ้านศรีสุขพัฒนา ต้าบลสมสนุก
อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

โอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
คณะกรรมการออกตรวจรับงานโครงการตามสถานที่ที่
ด้าเนินโครงการที่ต้องออกตรวจ อาจจะเลือกตรวจ
เฉพาะจุดที่ถูกต้อง
ไม่ตรวจจุดที่ไม่ถูกต้อง แล้ว
บันทึกว่าถูกต้อง

ตารางที่ 2 ตารางประเมินสถานะความเสี่ยง
ที่

1

ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
คณะกรรมการออกตรวจรับงานโครงการตาม
สถานทีท่ ี่ด้าเนินโครงการที่ต้องออกตรวจ
อาจจะเลือกตรวจเฉพาะจุดที่ถูกต้อง ไม่ตรวจ
จุดที่ไม่ถูกต้อง แล้วบันทึกว่าถูกต้อง

เขียว

เหลือง

×

ส้ม

แดง

ตารางที่ 3 ตารางการประเมินค่าความเสี่ยงรวม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบ
พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

ที่

คณะกรรมการออกตรวจรับงาน
โครงการตามสถานที่ที่ด้าเนิน
โครงการที่ต้องออกตรวจ อาจจะ
เลือกตรวจเฉพาะจุดที่ถูกต้อง ไม่
ตรวจจุดที่ไม่ถูกต้อง แล้วบันทึก
ว่าถูกต้อง

1

ระดับความจาเป็น
ของการเฝ้าระวัง
3
2
1

×

ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ
3
2
1

ค่าความเสี่ยงรวม
จาเป็น X รุนแรง

×

6

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ที่

1

ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

ประสิทธิภาพการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน
ดี
พอใช้
อ่อน

คณะกรรมการออกตรวจรับงานโครงการตาม
สถานทีท่ ี่ด้าเนินโครงการที่ต้องออกตรวจ อาจจะ
เลือกตรวจเฉพาะจุดที่ถูกต้อง
ไม่ตรวจจุดที่ไม่
ถูกต้อง แล้วบันทึกว่าถูกต้อง

×

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การตรวจรับงานโครงการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ที่ โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติการณ์
มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
ความเสี่ยงการทุจริต
1
คณะกรรมการออกตรวจรับงานโครงการ มาตรการป้องกันการรับสินบน
ตามสถานที่ที่ด้าเนินโครงการที่ต้องออก ในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การตรวจรับ การตรวจ
ตรวจ
อาจจะเลือกตรวจเฉพาะจุดที่ สถานที่เพื่อพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตต่างๆ การสอบสวน
ถูกต้อง ไม่ตรวจจุดที่ไม่ถูกต้อง แล้ว ตามข้อเรียน ห้ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ให้
บันทึกว่าถูกต้อง
ปฏิเสธการรับทุกกรณี

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพือ่ แก้ไขปัญหาเยียวยา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 พ.ศ.2563
สานักงาน ป.ป.ท.
ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ 5 บ้านโป่งไฮ ตาบลสมสนุก
อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
งบประมาณ 500,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
ชื่อหน่วยงาน /กระทรวง/จังหวัด องค์การบริหารส่วนตาบลสมสนุก อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวนันทิกานต์ หนองผือ โทรศัพท์ 089 - 5807589
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง
ที่
๑

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ดาเนินโครงการ
การตรวจรับงานตามโครงการปรับปรุง
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย
หมู่ 5 บ้านโป่งไฮ ต้าบลสมสนุก
อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

โอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
คณะกรรมการออกตรวจรับงานโครงการตามสถานที่ที่
ด้าเนินโครงการที่ต้องออกตรวจ อาจจะเลือกตรวจ
เฉพาะจุดที่ถูกต้อง
ไม่ตรวจจุดที่ไม่ถูกต้อง แล้ว
บันทึกว่าถูกต้อง

ตารางที่ 2 ตารางประเมินสถานะความเสี่ยง
ที่

1

ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
คณะกรรมการออกตรวจรับงานโครงการตาม
สถานทีท่ ี่ด้าเนินโครงการที่ต้องออกตรวจ
อาจจะเลือกตรวจเฉพาะจุดที่ถูกต้อง ไม่ตรวจ
จุดที่ไม่ถูกต้อง แล้วบันทึกว่าถูกต้อง

เขียว

เหลือง

×

ส้ม

แดง

ตารางที่ 3 ตารางการประเมินค่าความเสี่ยงรวม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบ
พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

ที่

คณะกรรมการออกตรวจรับงาน
โครงการตามสถานที่ที่ด้าเนิน
โครงการที่ต้องออกตรวจ อาจจะ
เลือกตรวจเฉพาะจุดที่ถูกต้อง ไม่
ตรวจจุดที่ไม่ถูกต้อง แล้วบันทึก
ว่าถูกต้อง

1

ระดับความจาเป็น
ของการเฝ้าระวัง
3
2
1

×

ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ
3
2
1

ค่าความเสี่ยงรวม
จาเป็น X รุนแรง

×

6

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ที่

1

ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

ประสิทธิภาพการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน
ดี
พอใช้
อ่อน

คณะกรรมการออกตรวจรับงานโครงการตาม
สถานทีท่ ี่ด้าเนินโครงการที่ต้องออกตรวจ อาจจะ
เลือกตรวจเฉพาะจุดที่ถูกต้อง
ไม่ตรวจจุดที่ไม่
ถูกต้อง แล้วบันทึกว่าถูกต้อง

×

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การตรวจรับงานโครงการ
ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติการณ์
ความเสี่ยงการทุจริต
คณะกรรมการออกตรวจรับงานโครงการ
ตามสถานที่ที่ด้าเนินโครงการที่ต้องออก
ตรวจ
อาจจะเลือกตรวจเฉพาะจุดที่
ถูกต้อง ไม่ตรวจจุดที่ไม่ถูกต้อง แล้ว
บันทึกว่าถูกต้อง

มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การตรวจรับ การตรวจ
สถานที่เพื่อพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตต่างๆ การสอบสวน
ตามข้อเรียน ห้ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ให้
ปฏิเสธการรับทุกกรณี

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพือ่ แก้ไขปัญหาเยียวยา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 พ.ศ.2563
สานักงาน ป.ป.ท.
ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ ๔ บ้านสมสนุก ตาบลสมสนุก
อาเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬ
งบประมาณ 500,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
ชื่อหน่วยงาน /กระทรวง/จังหวัด องค์การบริหารส่วนตาบลสมสนุก อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวนันทิกานต์ หนองผือ โทรศัพท์ 089 - 5807859
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง
ที่
๑

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ดาเนินโครงการ
การตรวจรับงานตามโครงการปรับปรุง
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย
หมู่ 4 บ้านสมสนุก ต้าบลสมสนุก
อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

โอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
คณะกรรมการออกตรวจรับงานโครงการตามสถานที่ที่
ด้าเนินโครงการที่ต้องออกตรวจ อาจจะเลือกตรวจ
เฉพาะจุดที่ถูกต้อง
ไม่ตรวจจุดที่ไม่ถูกต้อง แล้ว
บันทึกว่าถูกต้อง

ตารางที่ 2 ตารางประเมินสถานะความเสี่ยง
ที่

1

ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
คณะกรรมการออกตรวจรับงานโครงการตาม
สถานทีท่ ี่ด้าเนินโครงการที่ต้องออกตรวจ
อาจจะเลือกตรวจเฉพาะจุดที่ถูกต้อง ไม่ตรวจ
จุดที่ไม่ถูกต้อง แล้วบันทึกว่าถูกต้อง

เขียว

เหลือง

×

ส้ม

แดง

ตารางที่ 3 ตารางการประเมินค่าความเสี่ยงรวม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบ
พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

ที่

คณะกรรมการออกตรวจรับงาน
โครงการตามสถานที่ที่ด้าเนิน
โครงการที่ต้องออกตรวจ อาจจะ
เลือกตรวจเฉพาะจุดที่ถูกต้อง ไม่
ตรวจจุดที่ไม่ถูกต้อง แล้วบันทึก
ว่าถูกต้อง

1

ระดับความจาเป็น
ของการเฝ้าระวัง
3
2
1

×

ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ
3
2
1

ค่าความเสี่ยงรวม
จาเป็น X รุนแรง

×

6

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ที่

1

ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

ประสิทธิภาพการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน
ดี
พอใช้
อ่อน

คณะกรรมการออกตรวจรับงานโครงการตาม
สถานทีท่ ี่ด้าเนินโครงการที่ต้องออกตรวจ อาจจะ
เลือกตรวจเฉพาะจุดที่ถูกต้อง
ไม่ตรวจจุดที่ไม่
ถูกต้อง แล้วบันทึกว่าถูกต้อง

×

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การตรวจรับงานโครงการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ที่ โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติการณ์
มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
ความเสี่ยงการทุจริต
คณะกรรมการออกตรวจรับงานโครงการ มาตรการป้องกันการรับสินบน
ตามสถานที่ที่ด้าเนินโครงการที่ต้องออก ในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การตรวจรับ การตรวจ
ตรวจ
อาจจะเลือกตรวจเฉพาะจุดที่ สถานที่เพื่อพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตต่างๆ การสอบสวน
ถูกต้อง ไม่ตรวจจุดที่ไม่ถูกต้อง แล้ว ตามข้อเรียน ห้ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ให้
บันทึกว่าถูกต้อง
ปฏิเสธการรับทุกกรณี

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพือ่ แก้ไขปัญหาเยียวยา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 พ.ศ.2563
สานักงาน ป.ป.ท.
ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ บ้านสมสนุก (สายที่ 2) ตาบลสมสนุก
อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
งบประมาณ 500,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
ชื่อหน่วยงาน /กระทรวง/จังหวัด องค์การบริหารส่วนตาบลสมสนุก อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวนันทิกานต์ หนองผือ โทรศัพท์ 089 - 5807859
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง
ที่
๑

โอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
การตรวจรับงานตามโครงการปรับปรุง คณะกรรมการออกตรวจรับงานโครงการตามสถานที่ที่
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย
ด้าเนินโครงการที่ต้องออกตรวจ อาจจะเลือกตรวจ
หมู่ 4 บ้านสมสนุก (สายที่ 2)
เฉพาะจุดที่ถูกต้อง
ไม่ตรวจจุดที่ไม่ถูกต้อง แล้ว
ต้าบลสมสนุก อ้าเภอปากคาด จังหวัด บันทึกว่าถูกต้อง
บึงกาฬ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ดาเนินโครงการ

ตารางที่ 2 ตารางประเมินสถานะความเสี่ยง
ที่

1

ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
คณะกรรมการออกตรวจรับงานโครงการตาม
สถานทีท่ ี่ด้าเนินโครงการที่ต้องออกตรวจ
อาจจะเลือกตรวจเฉพาะจุดที่ถูกต้อง ไม่ตรวจ
จุดที่ไม่ถูกต้อง แล้วบันทึกว่าถูกต้อง

เขียว

เหลือง

×

ส้ม

แดง

ตารางที่ 3 ตารางการประเมินค่าความเสี่ยงรวม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบ
พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

ที่

คณะกรรมการออกตรวจรับงาน
โครงการตามสถานที่ที่ด้าเนิน
โครงการที่ต้องออกตรวจ อาจจะ
เลือกตรวจเฉพาะจุดที่ถูกต้อง ไม่
ตรวจจุดที่ไม่ถูกต้อง แล้วบันทึก
ว่าถูกต้อง

1

ระดับความจาเป็น
ของการเฝ้าระวัง
3
2
1

×

ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ
3
2
1

ค่าความเสี่ยงรวม
จาเป็น X รุนแรง

×

6

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ที่

1

ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

ประสิทธิภาพการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน
ดี
พอใช้
อ่อน

คณะกรรมการออกตรวจรับงานโครงการตาม
สถานทีท่ ี่ด้าเนินโครงการที่ต้องออกตรวจ อาจจะ
เลือกตรวจเฉพาะจุดที่ถูกต้อง
ไม่ตรวจจุดที่ไม่
ถูกต้อง แล้วบันทึกว่าถูกต้อง

×

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การตรวจรับงานโครงการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ที่ โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติการณ์
มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
ความเสี่ยงการทุจริต
คณะกรรมการออกตรวจรับงานโครงการ มาตรการป้องกันการรับสินบน
ตามสถานที่ที่ด้าเนินโครงการที่ต้องออก ในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การตรวจรับ การตรวจ
ตรวจ
อาจจะเลือกตรวจเฉพาะจุดที่ สถานที่เพื่อพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตต่างๆ การสอบสวน
ถูกต้อง ไม่ตรวจจุดที่ไม่ถูกต้อง แล้ว ตามข้อเรียน ห้ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ให้
บันทึกว่าถูกต้อง
ปฏิเสธการรับทุกกรณี

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพือ่ แก้ไขปัญหาเยียวยา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 พ.ศ.2563
สานักงาน ป.ป.ท.
ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ 3 บ้านโนนถวัลย์ ตาบลสมสนุก
อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
งบประมาณ 500,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
ชื่อหน่วยงาน /กระทรวง/จังหวัด องค์การบริหารส่วนตาบลสมสนุก อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวนันทิกานต์ หนองผือ โทรศัพท์. 089 - 5807859
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง
ที่
๑

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ดาเนินโครงการ
การตรวจรับงานตามโครงการปรับปรุง
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย
หมู่ 3 บ้านโนนถวัลย์ ต้าบลสมสนุก
อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

โอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
คณะกรรมการออกตรวจรับงานโครงการตามสถานที่ที่
ด้าเนินโครงการที่ต้องออกตรวจ อาจจะเลือกตรวจ
เฉพาะจุดที่ถูกต้อง
ไม่ตรวจจุดที่ไม่ถูกต้อง แล้ว
บันทึกว่าถูกต้อง

ตารางที่ 2 ตารางประเมินสถานะความเสี่ยง
ที่

1

ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
คณะกรรมการออกตรวจรับงานโครงการตาม
สถานทีท่ ี่ด้าเนินโครงการที่ต้องออกตรวจ
อาจจะเลือกตรวจเฉพาะจุดที่ถูกต้อง ไม่ตรวจ
จุดที่ไม่ถูกต้อง แล้วบันทึกว่าถูกต้อง

เขียว

เหลือง

×

ส้ม

แดง

ตารางที่ 3 ตารางการประเมินค่าความเสี่ยงรวม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบ
พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

ที่

คณะกรรมการออกตรวจรับงาน
โครงการตามสถานที่ที่ด้าเนิน
โครงการที่ต้องออกตรวจ อาจจะ
เลือกตรวจเฉพาะจุดที่ถูกต้อง ไม่
ตรวจจุดที่ไม่ถูกต้อง แล้วบันทึก
ว่าถูกต้อง

1

ระดับความจาเป็น
ของการเฝ้าระวัง
3
2
1

×

ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ
3
2
1

ค่าความเสี่ยงรวม
จาเป็น X รุนแรง

×

6

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ที่

1

ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

ประสิทธิภาพการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน
ดี
พอใช้
อ่อน

คณะกรรมการออกตรวจรับงานโครงการตาม
สถานทีท่ ี่ด้าเนินโครงการที่ต้องออกตรวจ อาจจะ
เลือกตรวจเฉพาะจุดที่ถูกต้อง
ไม่ตรวจจุดที่ไม่
ถูกต้อง แล้วบันทึกว่าถูกต้อง

×

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การตรวจรับงานโครงการ

ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติการณ์
ความเสี่ยงการทุจริต
คณะกรรมการออกตรวจรับงานโครงการ
ตามสถานที่ที่ด้าเนินโครงการที่ต้องออก
ตรวจ
อาจจะเลือกตรวจเฉพาะจุดที่
ถูกต้อง ไม่ตรวจจุดที่ไม่ถูกต้อง แล้ว
บันทึกว่าถูกต้อง

มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การตรวจรับ การตรวจ
สถานที่เพื่อพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตต่างๆ การสอบสวน
ตามข้อเรียน ห้ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ให้
ปฏิเสธการรับทุกกรณี

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพือ่ แก้ไขปัญหาเยียวยา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 พ.ศ.2563
สานักงาน ป.ป.ท.
ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ 3 บ้านโนนถวัลย์(สายที่ 2)
ตาบลสมสนุก อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
งบประมาณ 500,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
ชื่อหน่วยงาน /กระทรวง/จังหวัด องค์การบริหารส่วนตาบลสมสนุก อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวนันทิกานต์ หนองผือ โทรศัพท์ 089 - 5807859.
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง
ที่
๑

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ดาเนินโครงการ
การตรวจรับงานตามโครงการปรับปรุง
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย
หมู่ 3 บ้านโนนถวัลย์ (สายที่ 2)
ต้าบลสมสนุก อ้าเภอปากคาด
จังหวัดบึงกาฬ

โอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
คณะกรรมการออกตรวจรับงานโครงการตามสถานที่ที่
ด้าเนินโครงการที่ต้องออกตรวจ อาจจะเลือกตรวจ
เฉพาะจุดที่ถูกต้อง
ไม่ตรวจจุดที่ไม่ถูกต้อง แล้ว
บันทึกว่าถูกต้อง

ตารางที่ 2 ตารางประเมินสถานะความเสี่ยง
ที่

1

ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
คณะกรรมการออกตรวจรับงานโครงการตาม
สถานทีท่ ี่ด้าเนินโครงการที่ต้องออกตรวจ
อาจจะเลือกตรวจเฉพาะจุดที่ถูกต้อง ไม่ตรวจ
จุดที่ไม่ถูกต้อง แล้วบันทึกว่าถูกต้อง

เขียว

เหลือง

×

ส้ม

แดง

ตารางที่ 3 ตารางการประเมินค่าความเสี่ยงรวม
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบ
พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

ที่

คณะกรรมการออกตรวจรับงาน
โครงการตามสถานที่ที่ด้าเนิน
โครงการที่ต้องออกตรวจ อาจจะ
เลือกตรวจเฉพาะจุดที่ถูกต้อง ไม่
ตรวจจุดที่ไม่ถูกต้อง แล้วบันทึก
ว่าถูกต้อง

1

ระดับความจาเป็น
ของการเฝ้าระวัง
3
2
1

×

ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ
3
2
1

ค่าความเสี่ยงรวม
จาเป็น X รุนแรง

×

6

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ที่

1

ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

ประสิทธิภาพการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน
ดี
พอใช้
อ่อน

คณะกรรมการออกตรวจรับงานโครงการตาม
สถานทีท่ ี่ด้าเนินโครงการที่ต้องออกตรวจ อาจจะ
เลือกตรวจเฉพาะจุดที่ถูกต้อง
ไม่ตรวจจุดที่ไม่
ถูกต้อง แล้วบันทึกว่าถูกต้อง

×

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การตรวจรับงานโครงการ

ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติการณ์
ความเสี่ยงการทุจริต
คณะกรรมการออกตรวจรับงานโครงการ
ตามสถานที่ที่ด้าเนินโครงการที่ต้องออก
ตรวจ
อาจจะเลือกตรวจเฉพาะจุดที่
ถูกต้อง ไม่ตรวจจุดที่ไม่ถูกต้อง แล้ว
บันทึกว่าถูกต้อง

มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การตรวจรับ การตรวจ
สถานที่เพื่อพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตต่างๆ การสอบสวน
ตามข้อเรียน ห้ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ให้
ปฏิเสธการรับทุกกรณี

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพือ่ แก้ไขปัญหาเยียวยา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 พ.ศ.2563
สานักงาน ป.ป.ท.
ชือ่ โครงการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ 2 บ้านโนนบุญมี ตาบลสมสนุก
อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
งบประมาณ 500,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
ชื่อหน่วยงาน /กระทรวง/จังหวัด องค์การบริหารส่วนตาบลสมสนุก อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวนันทิกานต์ หนองผือ โทรศัพท์ 089 - 5807859
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง
ที่
๑

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ดาเนินโครงการ
การตรวจรับงานตามโครงการปรับปรุง
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย
หมู่ 2 บ้านโนนบุญมี ต้าบลสมสนุก
อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

โอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
คณะกรรมการออกตรวจรับงานโครงการตามสถานที่ที่
ด้าเนินโครงการที่ต้องออกตรวจ อาจจะเลือกตรวจ
เฉพาะจุดที่ถูกต้อง
ไม่ตรวจจุดที่ไม่ถูกต้อง แล้ว
บันทึกว่าถูกต้อง

ตารางที่ 2 ตารางประเมินสถานะความเสี่ยง
ที่

1

ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
คณะกรรมการออกตรวจรับงานโครงการตาม
สถานทีท่ ี่ด้าเนินโครงการที่ต้องออกตรวจ
อาจจะเลือกตรวจเฉพาะจุดที่ถูกต้อง ไม่ตรวจ
จุดที่ไม่ถูกต้อง แล้วบันทึกว่าถูกต้อง

เขียว

เหลือง

×

ส้ม

แดง

ตารางที่ 3 ตารางการประเมินค่าความเสี่ยงรวม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบ
พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

ที่

คณะกรรมการออกตรวจรับงาน
โครงการตามสถานที่ที่ด้าเนิน
โครงการที่ต้องออกตรวจ อาจจะ
เลือกตรวจเฉพาะจุดที่ถูกต้อง ไม่
ตรวจจุดที่ไม่ถูกต้อง แล้วบันทึก
ว่าถูกต้อง

1

ระดับความจาเป็น
ของการเฝ้าระวัง
3
2
1

×

ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ
3
2
1

ค่าความเสี่ยงรวม
จาเป็น X รุนแรง

×

6

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ที่

1

ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

ประสิทธิภาพการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน
ดี
พอใช้
อ่อน

คณะกรรมการออกตรวจรับงานโครงการตาม
สถานทีท่ ี่ด้าเนินโครงการที่ต้องออกตรวจ อาจจะ
เลือกตรวจเฉพาะจุดที่ถูกต้อง
ไม่ตรวจจุดที่ไม่
ถูกต้อง แล้วบันทึกว่าถูกต้อง

×

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การตรวจรับงานโครงการ
ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติการณ์
ความเสี่ยงการทุจริต
คณะกรรมการออกตรวจรับงานโครงการ
ตามสถานที่ที่ด้าเนินโครงการที่ต้องออก
ตรวจ
อาจจะเลือกตรวจเฉพาะจุดที่
ถูกต้อง ไม่ตรวจจุดที่ไม่ถูกต้อง แล้ว
บันทึกว่าถูกต้อง

มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การตรวจรับ การตรวจ
สถานที่เพื่อพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตต่างๆ การสอบสวน
ตามข้อเรียน ห้ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ให้
ปฏิเสธการรับทุกกรณี

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพือ่ แก้ไขปัญหาเยียวยา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 พ.ศ.2563
สานักงาน ป.ป.ท.
ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ 2 บ้านโนนบุญมี (สายที่ 2)
ตาบลสมสนุก อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
งบประมาณ 500,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
ชื่อหน่วยงาน /กระทรวง/จังหวัด องค์การบริหารส่วนตาบลสมสนุก อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวนันทิกานต์ หนองผือ โทรศัพท 089 - 5807859
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง
ที่
๑

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ดาเนินโครงการ
การตรวจรับงานตามโครงการปรับปรุง
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย
หมู่ 2 บ้านโนนบุญมี (สายที่ 2)
ต้าบลสมสนุก อ้าเภอปากคาด
จังหวัดบึงกาฬ

โอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
คณะกรรมการออกตรวจรับงานโครงการตามสถานที่ที่
ด้าเนินโครงการที่ต้องออกตรวจ อาจจะเลือกตรวจ
เฉพาะจุดที่ถูกต้อง
ไม่ตรวจจุดที่ไม่ถูกต้อง แล้ว
บันทึกว่าถูกต้อง

ตารางที่ 2 ตารางประเมินสถานะความเสี่ยง
ที่

1

ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
คณะกรรมการออกตรวจรับงานโครงการตาม
สถานทีท่ ี่ด้าเนินโครงการที่ต้องออกตรวจ
อาจจะเลือกตรวจเฉพาะจุดที่ถูกต้อง ไม่ตรวจ
จุดที่ไม่ถูกต้อง แล้วบันทึกว่าถูกต้อง

เขียว

เหลือง

×

ส้ม

แดง

ตารางที่ 3 ตารางการประเมินค่าความเสี่ยงรวม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
/โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบ
พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

ที่

คณะกรรมการออกตรวจรับงาน
โครงการตามสถานที่ที่ด้าเนิน
โครงการที่ต้องออกตรวจ อาจจะ
เลือกตรวจเฉพาะจุดที่ถูกต้อง ไม่
ตรวจจุดที่ไม่ถูกต้อง แล้วบันทึก
ว่าถูกต้อง

1

ระดับความจาเป็น
ของการเฝ้าระวัง
3
2
1

×

ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ
3
2
1

ค่าความเสี่ยงรวม
จาเป็น X รุนแรง

×

6

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ที่

1

ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง
รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

ประสิทธิภาพการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน
ดี
พอใช้
อ่อน

คณะกรรมการออกตรวจรับงานโครงการตาม
สถานทีท่ ี่ด้าเนินโครงการที่ต้องออกตรวจ อาจจะ
เลือกตรวจเฉพาะจุดที่ถูกต้อง
ไม่ตรวจจุดที่ไม่
ถูกต้อง แล้วบันทึกว่าถูกต้อง

×

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การตรวจรับงานโครงการ
ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติการณ์
ความเสี่ยงการทุจริต
คณะกรรมการออกตรวจรับงานโครงการ
ตามสถานที่ที่ด้าเนินโครงการที่ต้องออก
ตรวจ
อาจจะเลือกตรวจเฉพาะจุดที่
ถูกต้อง ไม่ตรวจจุดที่ไม่ถูกต้อง แล้ว
บันทึกว่าถูกต้อง

มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การตรวจรับ การตรวจ
สถานที่เพื่อพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตต่างๆ การสอบสวน
ตามข้อเรียน ห้ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ให้
ปฏิเสธการรับทุกกรณี

กิจกรรมที่ 2 โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ ๘ บ้านปทุมรัตน์(สายที2่ ) ตาบลสมสนุก อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
เพื่อปรับปรุงเสริมผิวจราจรเป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ระยะยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นทีค่ อนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๖๐ เมตร (ตามรูปแบบรายการของ อบต.สมสนุก มีผู้รับรองตามที่
กฎหมายกาหนด ดาเนินงานโดยวิธีจัดจ้าง ซึง่ มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนทัง้ ตาบลและตาบลใกล้เคียงได้มกี ารคมนาคมไปมาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรสะดวกปลอดภัยตลอดฤดูกาล และลดอุบัตเิ หตุ
กิจกรรมที่ 2.1 โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย หมู่ ๘ บ้านปทุมรัตน์(สายที่ 2) ตาบลสมสนุก อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
1) ครุภณ
ั ฑ์สนามและการฝึก
- .............................
- .............................
2) ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
- .............................
- .............................
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

หน่วย
หน่วย

X
X

บาท
บาท

เป็นเงิน
เป็นเงิน

0
0

บาท
บาท

หน่วย
หน่วย

X
X

บาท
บาท

เป็นเงิน
เป็นเงิน

0
0

บาท
บาท

- ค่าก่อสร้าง...

หน่วย

X

บาท

เป็นเงิน

0

บาท

- ค่าปรับปรุงพัฒนาทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

หน่วย

X

บาท

เป็นเงิน

500,000

บาท

รวมเป็นเงิน

500,000

บาท

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กิจกรรมที่ 2.2 ...(ชื่อกิจกรรม)...
งบอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนทัว่ ไป
- รายการเงินอุดหนุน...
ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
- ค่า...

หน่วย

X

บาท

เป็นเงิน

0

บาท

หน่วย

X

บาท

เป็นเงิน

0

บาท

รวมเป็นเงิน

0

บาท

รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น 500,000

บาท

ข้อเสนอระดับโครงการย่อยภายใต้ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการบัญชีแนบ
ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
โครงการย่อยภายใต้แผนงาน ต้องเป็น โครงการที่เป็นการดาเนินการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ตามข้อเสนอ
โครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดฯ

1. แผนงานตามข้อเสนอหลัก แผนงานที่ ๓.๒ โครงสร้างพื้นฐาน
2. ชื่อโครงการย่อย โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
พื้นที่ดาเนินการ ถนนสายหมู่ที่ ๘ บ้านปทุมรัตน์ (สายที่ ๒) ตาบลสมสนุก อาเภอปากคาด จังหวัดบึง
กาฬ
3. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (หน่วยรับงบประมาณ) (กรม/จังหวัด/หน่วยงานรัฐ)
องค์การบริหารส่วนตาบลสมสนุก อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
4. วัตถุประสงค์
(โปรดอธิบาย) เดิมผิวจราจรเป็นทางลูกรัง เพื่อปรับปรุงเสริมผิวจราจรเป็นถนนผิวจราจรกอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ระยะทางยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่
ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตารางเมตร (ตามรูปแบบ
รายการของ อบต.สมสนุก มีผู้รับรองตามที่กฎหมายกาหนด)
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ควรมีความเกี่ยวข้องหรือเป็นเหตุเป็นผลโดยตรงต่อวัตถุประสงค์โครงการ สามารถ
วัดค่าในเชิงปริมาณหรือคุณภาพได้ มีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง)
5.1 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิตของโครงการ (โปรดระบุ) ปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้างไม่
น้อยกว่า ๔ เมตร ระยะทางยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตารางเมตร (ตามรูปแบบรายการของ อบต.สมสนุก มีผู้
รับรองตามที่กฎหมายกาหนด)
ตัวชี้วัด (โปรดระบุ) การคมนาคมไปมาและขนส่งผลิตทางการเกษตรสะดวกปลอดภัย
ตลอดฤดูกาล และลดอุบัติเหตุ


5.2 ผลลัพธ์ของโครงการและตัวชี้วัด (โปรดเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
เป้าหมายและตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ 63

ปีงบประมาณ 64

ปีงบประมาณ 65

เป้าหมายและตัวชี้วัด
1.เพิ่มรายได้ (หน่วย : บาท)
2.ลดรายจ่าย (หน่วย : บาท)
3.ลดต้นทุน (หน่วย : บาท)
4.เพิ่ ม การจ้ า งงาน/รั ก ษาการจ้ า งงาน
(หน่วย : คน)
5. อื่นๆ (โปรดระบุ)

ปีงบประมาณ 63

ปีงบประมาณ 64

ปีงบประมาณ 65

จ้างแรงงานกว่า ๑๔๐
แรงงาน(๓๐๐ บาท/วัน)

(โปรดอธิบาย) เกิดการซื้อขายสินค้าวัสดุ อุปกรณ์ ในการก่อสร้าง ทาให้ห่วงโซ่การผลิตและการ
จ้างงานเกิดการขับเคลื่อน ทั้งในชุมชน และอาเภอ จังหวัด ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ
หมุนเวียนขยายตัวเพิ่มขึ้น
5.3 ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ
(โปรดอธิบาย) ประชาชนได้รับประโยชน์ จานวน ๑,๓๘๗ ครัวเรือน จานวน ๕,๓๘๐ คนทั้ง
ตาบล และตาบลข้างเคียง
6. ระยะเวลาดาเนินงาน

ปี 3 เดือน (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

7. ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของ พ.ร.ก.
☒ เป้าหมาย รักษาแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในช่วง 2 ปี
8. ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ พ.ร.ก.
☒ เป้าหมาย สร้างแรงขับเคลื่อนภาคการผลิตและบริการ
9. ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของแผนงานภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ
☒ 9.1 แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เพิ่มศักยภาพและยกระดับการค้า การผลิ ต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่ส าคัญของ
ประเทศ โดยครอบคลุมภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ
☒ เป้าหมาย สร้างรายได้จากภาคการผลิตและภาคบริการที่ทันสมัย ในพื้นที่เป้าหมาย
โปรดระบุ
☐ ภาคเกษตรกรรม
☐ ภาคท่องเที่ยวและบริการ

☒ ภาคอุตสาหกรรม การค้า/การลงทุน

☒ 9.2 แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงาน
สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสาหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยง
กับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัย
การผลิตและสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นสาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน
รวมทั้ ง การสร้ า งการเข้ า ถึ ง ช่ อ งทางการตลาด พร้ อ มทั้ ง ยกระดั บ มาตรฐานคุ ณ ภาพและ
มูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน
☒ เป้าหมาย กระตุ้น เศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้
โปรดระบุ

☐ พัฒนาสินค้าและบริการของชุมชน
☐ พัฒนาการตลาดและสิ่งอานวยความสะดวก
☒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมสาธารณะประโยชน์ระดับชุมชน
☐ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ☐เกิดการฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
☒ 9.3 แผนงานหรือโครงการเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน รวมถึง
การลงทุนต่างๆของภาคเอกชน เพื่อให้สภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับปกติ
ได้โดยเร็ว
☒ เป้าหมาย กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการบริโภคและการใช้จ่ายภายในประเทศ
โปรดระบุ
☐ ส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภค
☒ ส่งเสริมและกระตุ้นการลงทุน
☒ 9.4 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ ยกระดั บ โครงสร้า งพื้ นฐานและสนั บสนุน กระบวนการผลิ ต เพื่ อการพัฒ นา
ประเทศในระยะต่อไป
☒ เป้าหมาย สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตและบริการที่ทันสมัย
และเศรษฐกิจฐานราก
โปรดระบุ
☐ การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้าและระบบชลประทาน ☒ การพัฒนา/ปรับปรุงโครงข่ายคมนาคม
☐ การพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก
☐ การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม
(โปรดอธิบายให้เห็นว่าโครงการที่เสนอสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ภายใต้ พ.ร.ก.ฯ อย่างไร)
เกิดการซื้อขายสินค้าวัสดุ อุปกรณ์การก่อสร้างในท้องถิ่นอันได้แก่ หิน
กรวด ดินทราย การจ้างแรงงานในท้องถิ่น ในระดับชาติ (SME) เกิดการซื้อขายวัสดุก่อสร้างเหล็ ก
ปูนซีเมนต์ และการบริการขนส่งสินค้า (ห่วงโซ่การผลิตและการบริการ
10. วงเงินงบประมาณและรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายรวมของโครงการ (หน่วย: ล้านบาท) กรณีที่
การดาเนินโครงการจาเป็นต้องใช้จ่ายจากแหล่งเงินอื่นๆ ที่นอกเหนือเงินกู้ภายใต้พระราชกาหนด โปรด
ระบุแหล่งที่มาและความพร้อมของแหล่งเงินดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย
งบรายจ่าย*
1งบลงทุน

2.
...

หมวดรายจ่าย
ย่อย**
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

-

ประเภท
รายการ

รายละเอียด

วงเงิน (ล้านบาท)
เงิน
ชื่อรายการ จานวน เงินกู้ภายใต้ งบประมาณ
(หน่วยนับ)
พ.ร.ก.
/อื่นๆ

ถนนคอนกรีต โครงการ
เสริมเหล็ก ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก
หมู่ 8 บ้าน
ปทุมรัตน์
(สายที่ 2)
-

รวม

1 เส้น

0.5000

-

-

-

-

-

-

รวม

* งบรายจ่าย หมายถึง (งบบุคลากร/งบดาเนินงาน/งบลงทุน/งบเงินอุดหนุน/งบรายจ่ายอื่น)
** หมวดรายจ่ายย่อย แยกตามหลักการเดียวกันกับการจัดทางบประมาณรายจ่าย ของสานักงบประมาณ ดังนี้

(10) เงิ น เดื อ น (2) ค่า จ้ า งประจ า (3) ค่ า จ้ า งชั่ ว คราว (4) ค่ า ตอบแทนพนั ก งานราชการ (5) ค่ า ตอบแทน (6) ค่ า ใช้ ส อย (7) ค่ า สาธารณู ป โภค
(8) ค่าวัสดุ (9) ค่าครุภัณฑ์ (10) ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (11) เงินอุดหนุน (12) รายจ่ายอื่น

(โปรดอธิบายสมมติฐานและวิธีการที่ใช้ในการประมาณการค่าใช้จ่าย)

ทั้งนี้ กรณีที่มีความจ าเป็ น ต้องใช้วัส ดุจ ากต่ างประเทศ (โปรดระบุเหตุผ ลความจาเป็น พร้อมทั้งระบุ
ประมาณการค่าใช้จ่ายจากการนาเข้าวัสดุจากต่างประเทศ และคาดการณ์ช่วงเวลาการนาเข้า)

11. สถานะของโครงการ
11.1 ดาเนินการได้ทันที

☒

11.2 อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม

☐

11.3 ความพร้อมของโครงการ
1) ความพร้อมของพื้นที่ดาเนินการ
☒ มีแล้วและได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมาย
☐ ต้องจัดหาใหม่
☐ มีแล้วและอยู่ระหว่างการขออนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมาย
(โปรดอธิบาย) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 8 บ้านปทุมรัตน์ (สายที่ 2) ตาบลสม
สนุก อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
2) ความพร้อมของแบบรูปรายการ
☒ มีแล้วและสมบูรณ์
☐ มีแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์
☐ ไม่มี
(โปรดอธิบาย) มีแบบแปลน ตามรูปแบบรายการของ อบต.สมสนุก มีผู้รับรองแบบ
แปลนถูกต้องตามกฎหมายกาหนด
3) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ลักษณะโครงการตามข้อ 9.1 - 9.3 สามารถข้ามได้)
☒ ไม่กระทบ
☐ กระทบ
☐ รายงาน EIA / รายงาน IEE ผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนแล้ว
☐ อยู่ระหว่างการจัดทารายงานฯ และ/หรือ อยู่ระหว่างเสนอตามขั้นตอน
(โปรดอธิบาย) มีอยู่ในแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยผ่านความเห็นชอบ
ของประชาคมตาบลและสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสมสนุก แล้ว
4) ความพร้อมของแรงงาน บุคลากร เครื่องมือ และเทคนิค
☒ มีพร้อมและสามารถดาเนินการได้ทันที
☐ ไม่มีและต้องจัดหาเพิ่มทั้งหมด

☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่ม

(โปรดอธิบาย) มีความพร้อมที่จะดาเนินการเอง (จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ หรืองาน
บางส่วน) โดยจ้างแรงงานราษฎร หรือจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์
5) การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
☒ มีแล้ว
☐ ไม่มี
(โปรดอธิบ าย)
มีอยู่ในแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยผ่านความ
เห็นชอบของประชาคมตาบลและสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสมสนุก แล้ว
6) ความพร้อมในการบริหารจัดการ (การใช้งาน/ให้บริการ การบารุงรักษา) ภายหลังดาเนิน
โครงการแล้วเสร็จ
☒

พร้อม

☐

ไม่พร้อม

(โปรดอธิบายเพื่อให้เห็นถึงความพร้อมของงบประมาณและบุคลากรที่จะใช้ในการบริหาร
จัดการ)
มีความพร้อมทั้งดาเนินการก่อนระหว่าง และก่อสร้างและบารุงรักษา
7) การสนับสนุนงบประมาณ
☒ ไม่ซ้าซ้อนกับงบประมาณอื่นๆ
☐ มีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันโดยเร็ว แต่
☐ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
☒ ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้แล้วแต่มีจานวนไม่เพียงพอ
8) การกาหนดรายละเอียดค่าใช้จ่าย
☒ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอยู่ในเกณฑ์ราคามาตรฐานของทางราชการ
☐ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอยู่ในเกณฑ์ราคามาตรฐานของทางราชการ
12. ขอบเขตการดาเนินงาน
(โปรดอธิบายให้เห็นถึงกิจกรรม-วิธีการดาเนินงาน)
รับรองตามที่กฎหมายกาหนด) งบประมาณที่เสนอขอ

(ตามรูปแบบรายการของ อบต.สมสนุก มีผู้
๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

13. กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการดาเนินแผนงาน/โครงการโดยตรง (โปรดระบุ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน อาทิ ประชาชนผู้ตกงาน ผู้ประกอบการกลุ่มท่องเที่ยว )
☒ ประชาชน
☒ ผู้ประกอบการ

☒ เกษตรกร
☐ อื่นๆ

14. วิธีการดาเนินงาน
14.1 ดาเนินการเอง

☒

14.2 จัดจ้าง

☒

15. แผนการดาเนินงาน ที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมหลักตามขอบเขตการดาเนินงานในข้อ
12 ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการดาเนินแผนงาน/โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2563
... ... .... .... พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. กย. ตค. พย. ธค.
1
ดาเนินการ
จัดหาผู้รับ
จ้าง
2.
ดาเนินการ
ก่อสร้าง
3.ตรวจรับ
4.เบิกจ่าย
รวม
ทั้งนี้ แผนการดาเนินงานทีเ่ สนออยู่ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว
16. แผนการใช้จ่ายเงิน (รายเดือน) (หน่วย: ล้านบาท) ที่แสดงให้เห็นถึงแผนการใช้จ่ายเงินตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง
สิ้นสุดการดาเนินแผนงาน/โครงการ โดยในกรณีที่การดาเนินแผนงาน/โครงการจาเป็นต้องใช้จ่ายจาก
แหล่งเงินอื่นๆ ที่นอกเหนือเงินกู้ภายใต้พระราชกาหนดให้แยกแผนการใช้จ่ายเงินระหว่างเงินกู้ภายใต้
พระราชกาหนดและแหล่งเงินอื่น ๆ ให้ชัดเจนด้วย

รูปแบบการเบิกจ่ายเงิน

☐ รายวัน

☐ รายเดือน

☒ ตามงวดงาน

กิจกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
... ... .... .... พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. กย. ตค. พย. ธค

1
โครงการ
ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสริม
เหล็ก หมู่
8 บ้าน
ปทุมรัตน์
(สายที่2)

0.5000

รวม
หมายเหตุ: โปรดประมาณการแผนการใช้จ่ายโครงการเป็นรายเดือน เมื่อโครงการ ได้รับอนุมัติจาก ครม. ให้หน่วยงานรับผิดชอบจัดส่งแผนการใช้
จ่ายตามรูปแบบที่กาหนด

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ
1 ชื่อ-สกุล

นายปานเทพวิมลรัตน์ อุปรโคตร

ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

กอง/สานัก งานปลัด

โทรศัพท์ (สานักงาน/มือถือ) ๐๙๓ – ๔๗๓๒๔๓๔
E-mail somsanook.go.th@gmail.com
2 ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง

โทรสาร

๐ ๔๒๐๘ ๘๒๑๔

Line ID

นายสิทธิศักดิ์ กว้างวงษ์
รองปลัด องค์การบริหารส่วนตาบล กอง/สานัก งานปลัด

โทรศัพท์ (สานักงาน/มือถือ) ๐๙๕ – ๑๙๒๕๗๕๖
E-mail somsanook.go.th@gmail.com

แบบฟอร์ม 2

โทรสาร

๐ ๔๒๐๘ ๘๒๑๔

Line ID

ข้อเสนอระดับโครงการย่อยกลุ่มที่ 3
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