ขอเสนอระดับโครงการยอยกลุมที่ 3
แบบฟอรม 2
ข้อเสนอระดับโครงการยอยภายใตขอเสนอโครงการภายใตแผนงานหรือโครงการบัญชีแนบ
ตามบัญชีทาย พ.ร.ก. ใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจ
และสังคมที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
พ.ศ. 256๔
1 แผนงานตามขอเสนอหลักแผนงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานผานการดําเนินโครงการหรือกิจ กรรม
เพ่ือสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิ จยกระดับโครงสรางพื้นฐานและสนับสนุนกระบวนการผลิ ต
เพื่อการพัฒนาประเทศในระยะตอไป
2 ชื่อโครงการยอยโครงการปรับปรุงถนนแบบผิวจราจรแอสฟลทติกสคอนกรีต บ้านน้อย -โนน
ยางหมูที่ ๘ บ้านน้อย
พื้นที่ดําเนินการ ถนนสายบ้านน้อย -โนนยางหมูที่ ๘ บ้านน้อย
พิกดั เริ่มตน Latitude: ๑๕.๕๒๙๕๑๑ Longitude: 10๕.๐๙๗๙๒๗
พิกดั สิ้นสุด Latitude: ๑๕.๕๓๓๙๔๓Longitude: ๑๐๕.๑๐๔๑๐๘
3 หนวยงานผูรับผิดชอบ องคการบริ ห ารสวน ตําบลโคกจาน อําเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นกระทรวงมหาดไทย
4 วัตถุประสงค
1.เพื่อเพิ่มศักยภาพในดานโลจิสติกสในพื้นที่ เพื่อรองรับแรงงานสวนเกินอพยพกลับสูทองถิ่น
2.เพื่อสงเสริมและกระตุนเศรษฐกิจผานอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเปนอาชีพหลักของประชาชนในพื้นที่
3.เปนการแกไขปญหาที่ยั่งยืนโดยมีพื้นฐานอยูบนการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5 ผลที่คาดวาจะไดรับ (ควรมีความเกี่ยวของหรือเปนเหตุเปนผลโดยตรงตอวัตถุประสงคโครงการ
สามารถ วัดคาในเชิงปริมาณหรือคุณภาพได มีแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือและมีการจัดเก็บขอมูลดัง
กลาวอยางตอเนื่อง)
5.1 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิตของโครงการ (โปรดระบุ) การปรับปรุงถนนแบบผิวจราจรแอสฟลทติกส
คอนกรีต สายบ้านน้อย –โนนยาง หมูที่ ๘ บานน้อย ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว
๘๖๐.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ มีพื้นที่ไมนอยกวา 3,๔๔๐ ตารางเมตร
•

ตัวชี้วัด (โปรดระบุ) ความยาวของถนนและขนาดพื้นที่ที่ไดรับการปรับปรุง
แบบผิวจราจร แอสฟลทติกสคอนกรีต
5.2 ผลลัพธของโครงการและตัวชี้วัด (โปรดเลือกอยางใดอยางหนึ่ง)
•

เปาหมายและตัวชี้วัด
1.เพิ่มรายได (หนวย : บาท)
2.ลดรายจาย (หนวย : บาท)
3.ลดตนทุน (หนวย : บาท)
4.เพ่ิมการจางงาน/รักษาการจางงาน
(หนวย : คน)

ปงบประมาณ 63

ปงบประมาณ 64

ปงบประมาณ 65

เปาหมายและตัวชี้วัด

ปงบประมาณ 63

5. อื่นๆ
(ดานเวลาในการคมนาคม/ขนสง)

ปงบประมาณ 64
✓

ปงบประมาณ 65

✓

เนื่องจากเสนทางสายบ้านน้อน- โนนยาง หมูที่ ๘ บานน้อย เปนเสนทางหลักในการคมนาคม ขนสงของ
ประชาชนในพื้นที่ ไมต่ำกวา 2,000 คน การปรับปรุงใหสภาพผิวจราจรชวยในเรื่องของ การลดเวลาใน
การเดินทาง และลดอุบัติเหตุที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน
5.3 ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชนและความคุมคาของโครงการ
(โปรดอธิบาย) เปนการแกไขปญหาและความตองการที่ตรงจุด เนื่องจากประชาชนในพื้นที่สวน
ใหญ ประมาณรอยละ ๙0 รวมไปถึงพื้นที่ใกลเคียง(เขตตำบลโคกจาน) ซึ่งใชถนนสายบ้านน้อย โนนยาง หมูที่ ๘ บานน้อย เปนเสนทางหลักในการคมนาคมและขนสง
6 ระยะเวลาดําเนินงาน 12 เดือน (ปงบประมาณ 256๕ )
7 ความสอดคลองกับเปาหมาย/วัตถุประสงคของ พ.ร.ก.
 เปาหมาย รักษาแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในชวง 2 ป
8 ความสอดคลองกับเปาหมาย/วัตถุประสงคของแผนงานฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมภายใต พ.ร.ก.
 เปาหมาย สรางแรงขับเคลื่อนภาคการผลิตและบริการ
9 ความสอดคลองกับเปาหมาย/วัตถุประสงคของแผนงานภายใตแผนฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ
☐ 9.1 แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เพิ่มศักยภาพและยกระดับการคา การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่สําคัญของ
ประเทศ โดยครอบคลุมภาคเกษตร อุตสาหกรรม การคาและการลงทุน ทองเที่ยวและบริการ
☐ เปาหมาย สรางรายไดจากภาคการผลิตและภาคบริการที่ทันสมัย ในพื้นที่เปาหมาย
โปรดระบุ
 ภาคเกษตรกรรม
 ภาคอุตสาหกรรม การคา/การลงทุน
☐ ภาคทองเที่ยวและบริการ
☐ 9.2 แผนงานฟนฟูเศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชน ผานการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสรางงาน
สรางอาชีพ โดยการสงเสริมตลาดสําหรับผลผลิต และผลิตภัณฑของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยง
กับการทองเที่ยวหรือภาคบริ การอื่น การพั ฒนาโครงสรางพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปจจั ย
การผลิต และสิ่งอํ านวยความสะดวกที่จํ าเปนสําหรับ การพั ฒนาผลิต ภั ณฑทองถิ่ นและชุ มชน
รวมทั้งการสรางการเขาถึงชองทางการตลาด พรอมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลคาเพิ่มของสินคาและผลิตภัณฑทองถิ่นและชุมชน
☐ เปาหมาย กระตุน เศรษฐกิจฐานรากเพื่อสรางงาน สรางรายได
โปรดระบุ
 พัฒนาสินคาและบริการของชุมชน
 พัฒนาการตลาดและสิ่งอํานวยความสะดวก
☐ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสงเสริมสาธารณะประโยชนระดับชุมชน
☐ สงเสริมและพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน ☐เกิดการฟนฟูและพัฒนาทองถิ่นของตนเอง

☐ 9.3 แผนงานหรือโครงการเพื่อสงเสริมและกระตุ นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน รวมถึง
การลงทุนตางๆของภาคเอกชน เพื่อใหสภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเขาสูระดับปกติ
ไดโดยเร็ว
☐ เปาหมาย กระตุนเศรษฐกิจดวยการบริโภคและการใชจายภายในประเทศ
โปรดระบุ
☐ สงเสริมและกระตุนการบริโภค
☐ สงเสริมและกระตุนการลงทุน
 9.4 แผนงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานผานการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสรางความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสรางพื้นฐานและสนับสนุนกระบวนการผลิตเพื่อการพัฒนา
ประเทศในระยะตอไป
☐ เปาหมาย สรางระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตและบริการที่ทันสมัย
และเศรษฐกิจฐานราก
โปรดระบุ
☐การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ําและระบบชลประทาน การพัฒนา/ปรับปรุงโครงขายคมนาคม
☐ การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก
☐ การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอรม
(โปรดอธิบายใหเห็นวาโครงการที่เสนอสามารถตอบสนองวัตถุประสงคแผนงานฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม
ภายใต พ.ร.ก.ฯ อยางไร) เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ที่กําลัง
แพรระบาดในทุกพื้นที่ในประเทศไทย ทําใหประชาชนทุกคนจําตองมีการปรับตัวในหลายๆด้านกอใหเกิด(New
Normal) ในดานตาง ซึ่งสวนหนึ่งมีผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่ ที่เดินทางไปทํางานในประเทศเพื่อนบ าน
(มาเลเซีย) จําตองเดินทาง อพยพกลับมาในพื้นที่มากขึ้น เนื่องจากมาตราการปดประเทศ เพื่อลดการระบาดของเชื้อ
ไวรสโคโรนา 2019 (covid-19) ดังนั้นเพื่อมุงเนนกิจกรรมที่กอใหเกิดการสรางงาน สรางอาชีพ รองรับแรงงาน
สวนใหญ่ที่อพยพกลับภูมิลำเนา และเขากับสภาพแวดลอมของพื้นที่ ทองถิ่นชุมชน ทางองคการบริหารสวนตําบล
โคกจานจึ ง เห็ น ควรใหมี ก ารเพิ่ ม ประสทธิ ภ าพของระบบโลจิ ส ติ ก ส ในพื ้ น ที ่ ส ํ า หรั บ การทํ า เกษตรกรรมให มี
ประสิทธิภาพและประสิทธผลลมากขึ้นในการเดิน ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
10 วงเงินงบประมาณและรายละเอียดประมาณการคาใชจายรวมของโครงการ (หนวย: ลานบาท) กรณีที่
การดําเนินโครงการจําเปนตองใชจายจากแหลงเงินอื่นๆ ที่นอกเหนือเงินกูภายใตพระราชกําหนด โปรด ระบุแหล
งที่มาและความพรอมของแหลงเงินดังกลาวใหชัดเจนดวย
งบรายจาย*

หมวดรายจาย
ยอย**

ประเภท
รายการ

รายละเอียด

ชื่อรายการ

จํานวน

(หนวยนับ)

1
2.

วงเงิน (ลานบาท)
เงิน
เงินกูภายใต งบประมาณ
พ.ร.ก.
/อื่นๆ

รวม

๓.

รวม
* งบรายจาย หมายถึง (งบบุคลากร/งบดําเนินงาน/งบลงทุน/งบเงินอุดหนุน/งบรายจายอืน่ )
** หมวดรายจายยอย แยกตามหลักการเดียวกันกับการจัดทํางบประมาณรายจาย ของสํานักงบประมาณ ดังนี้
(1) เงิ น เดื อ น (2) คาจางประจํ า (3) คาจางชั่ว คราว (4) คาตอบแทนพนั ก งานราชการ (5) คาตอบแทน (6) คาใชสอย (7) คาสาธารณู ปโภค
(8) คาวัสดุ (9) คาครุภัณฑ (10) ที่ดิน และสิ่งกอสราง (11) เงินอุดหนุน (12) รายจายอืน่

(โปรดอธิบายสมมติฐานและวิธีการที่ใชในการประมาณการคาใชจาย)

ทั้งนี้ กรณี ที่มี ความจํ าเปนตองใชวั ส ดุจ ากตางประเทศ (โปรดระบุ เ หตุ ผ ลความจํ าเปน พรอมทั้ง ระบ
ประมาณการคาใชจายจากการนําเขาวัสดุจากตางประเทศ และคาดการณชวงเวลาการนําเขา)

11 สถานะของโครงการ
11.1 ดําเนินการไดทันที



11.2 อยูระหวางการเตรียมความพรอม

☐

11.3 ความพรอมของโครงการ
1) ความพรอมของพื้นที่ดําเนินการ
 มีแลวและไดรับอนุญาตใหใชไดตามกฎหมาย
☐ ตองจัดหาใหม
☐ มีแลวและอยูระหวางการขออนุญาตใหใชไดตามกฎหมาย
(โปรดอธิบาย)
2) ความพรอมของแบบรูปรายการ
 มีแลวและสมบูรณ
☐ มีแลวแตยังไมสมบูรณ
อธิบาย)

☐ ไมมี (โปรด

3) ผลกระทบสิ่งแวดลอม (ลักษณะโครงการตามขอ 9.1 - 9.3 สามารถขามได)
 ไมกระทบ
☐ กระทบ
☐ รายงาน EIA / รายงาน IEE ผานการพิจารณาตามขั้นตอนแลว
☐ อยูระหวางการจัดทํารายงานฯ และ/หรือ อยูระหวางเสนอตามขั้นตอน
(โปรดอธิบาย)
4) ความพรอมของแรงงาน บุคลากร เครื่องมือ และเทคนิค
 มีพรอมและสามารถดําเนินการไดทันที
☐ ไมมีและตองจัดหาเพิ่มทั้งหมด

☐ มีบางสวนและตองจัดหาเพิ่ม

(โปรดอธิบาย)
5) การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
 มีแลว
☐ ไมมี
(โปรดอธิบาย)
6) ความพรอมในการบริหารจัดการ (การใชงาน/ใหบริการ การบํารุงรักษา) ภายหลังดําเนิน
โครงการแลวเสร็จ


พรอม

☐

ไมพรอม

(โปรดอธิบายเพื่อใหเห็นถึงความพรอมของงบประมาณและบุคลากรที่จะใชในการบริหาร
จัดการ)

7) การสนับสนุนงบประมาณ
 ไมซ้ําซอนกับงบประมาณอื่นๆ
☐ มีความจําเปนเรงดวนที่ตองใชจายหรือกอหนี้ผูกพันโดยเร็ว แต
☐ ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ
☐ ไดรับการจัดสรรงบประมาณไวแลวแตมีจํานวนไมเพียงพอ
8) การกําหนดรายละเอียดคาใชจาย
 เปนไปตามหลักเกณฑ และอยูในเกณฑราคามาตรฐานของทางราชการ
☐ ไมเปนไปตามหลักเกณฑ และอยูในเกณฑราคามาตรฐานของทางราชการ
12 ขอบเขตการดําเนินงาน
(โปรดอธิบายใหเห็นถึงกิจกรรม-วิธีการดําเนินงาน)ปรับปรุงถนนแบบผิวจราจรแอสฟล ทติกคอนกรีต สายล
โบะปาแย หมูที่ 3 บานดูกู ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 990.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,960 ตาราง
เมตร

13 กลุมเปาหมายที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากการดําเนินแผนงาน/โครงการโดยตรง (โปรดระบุ
กลุมเปาหมายที่ชัดเจน อาทิ ประชาชนผูตกงาน ผูประกอบการกลุมทองเที่ยว )
 ประชาชน
2,000 คน
☐ เกษตรกร
☐ ผูประกอบการ
☐ อื่นๆ
14 วิธีการดําเนินงาน
14.1 ดําเนินการเอง

☐

14.2 จัดจาง



15 แผนการดําเนินงาน ที่แสดงใหเห็นถึงขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมหลักตามขอบเขตการดําเนินงานในขอ
12 ตัง้ แตเริ่มตนจนถึงสิ้นสุดการดําเนินแผนงาน/โครงการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ปงบประมาณ พ.ศ. 256๕
รวม

กรกฎาคม 6๔ - กันยายน 6๕

ตุลาคม 6๔ - กรกฎาคม 6๕

6 เดือน

6 เดือน

ทั้งนี้ แผนการดําเนินงานที่เสนออยูภายใตสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แลว

6

16 แผนการใชจายเงิน (รายเดือน) (หนวย: ลานบาท) ที่แสดงใหเห็นถึงแผนการใชจายเงินตั้งแตเริ่มตนจนถึง
สิ้นสุดการดําเนินแผนงาน/โครงการ โดยในกรณีที่การดําเนินแผนงาน/โครงการจําเปนตองใชจายจาก แหล
งเงินอื่นๆ ที่นอกเหนือเงินกูภายใตพระราชกําหนดใหแยกแผนการใชจายเงินระหวางเงินกูภายใต พระราช
กําหนดและแหลงเงินอื่น ๆ ใหชัดเจนดวย
รูปแบบการเบิกจายเงิน
กิจกรรม

☐ รายวัน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
พ.ค. มิ.ย. .... ....

☐ รายเดือน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
... .... .... ...

☐ ตามงวดงาน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
.... ... ... ... ...

1.
รวม
หมายเหตุ: โปรดประมาณการแผนการใชจายโครงการเปนรายเดือน เมื่อโครงการ ไดรับอนุมัติจาก ครม. ใหหนวยงานรับผิดชอบจัดสงแผนการใช จา
ยตามรูปแบบทีก่ ําหนด

ผูรบั ผิดชอบแผนงาน/โครงการ
ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ
1 ชื่อ-สกุล นายวราวุธ นางาม ตําแหนง ผูอํานวยการกองชา กอง/สํานัก กองชาง
โทรศัพท (สํานักงาน/มือถือ) ๐๘๑ ๐๗๓๑๐๑๓ โทรสาร 2 ชื่อ-สกุล นายนิวัติ
กุลบุตร ตําแหนง นายช่างโยธาชำนาญงาน กอง/สํานัก ช่าง
โทรศัพท (สํานักงาน/มือถือ) ๐๘๕ ๔๗๙๕๔๘๑

