เอกสารหมายเลข ๑

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัด ปราจีนบุรี
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
๑. ชื่อกระบวนงาน การจ่ายเงินตามสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง
๒. รวมระยะเวลาดาเนินการตามคู่มือประชาชน - วัน
ด้านที่ ๒ การใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
๑. ชื่องานตามภารกิจ ผู้อานวยการแขวงทางหลวงขนบทปราจีนบุรี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก ทล.304-3070(ฝั่งขวา) ตาบลหนองโพรง/ตาบลหัวหว้า
.
อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ตอนที่ 2 ระยะทาง 4.200 กิโลเมตร ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ผิวจราจรหนา 0.05
เมตร ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร กิโลเมตร ที่ 2+450-กิโลเมตรที่ 6+650
.
๒. งบประมาณ 28,450,000.00 บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีคัดเลือก ระยะเวลาดาเนินการ 210 วัน
 เงินงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
๓. ส่วนราชการที่ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดปราจีนบุรี โดยแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด)
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑
 ไม่ได้ส่ง เหตุผล............................................
ที่
1

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
การจ่ายเงินตามสัญญาซื้อสัญญาจ้าง

ระดับความเสี่ยง
รายละเอียด
การทุจริต
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
1
1. การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบการตรวจสอบ
ตรวจทาน
2. การกระทบข้อมูล อย่างน้อย 2 แห่งข้อมูล
ให้ตรงกัน
3. การตรวจนับทางกายภาพจริง (ไม่ตรวจเพียง
เอกสาร)

เอกสารหมายเลข ๑

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัด ปราจีนบุรี
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
๑. ชื่อกระบวนงาน การให้บริการทดสอบวัสดุ
๒. รวมระยะเวลาดาเนินการตามคู่มือประชาชน - วัน
ด้านที่ ๒ การใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
๑. ชื่องานตามภารกิจ ผู้อานวยการแขวงทางหลวงขนบทปราจีนบุรี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก ทล.304-3070(ฝั่งขวา) ตาบลหนองโพรง/ตาบลหัวหว้า
.
อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ตอนที่ 2 ระยะทาง 4.200 กิโลเมตร ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ผิวจราจรหนา 0.05
เมตร ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร กิโลเมตร ที่ 2+450-กิโลเมตรที่ 6+650
.
๒. งบประมาณ 28,450,000.00 บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีคัดเลือก ระยะเวลาดาเนินการ 210 วัน
 เงินงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
๓. ส่วนราชการที่ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดปราจีนบุรี โดยแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด)
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑
 ไม่ได้ส่ง เหตุผล............................................
ที่
1

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
การให้บริการทดสอบวัสดุ

ระดับความเสี่ยง
รายละเอียด
การทุจริต
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
1
1. การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบการตรวจสอบ
ตรวจทาน
2. การกระทบข้อมูล อย่างน้อย 2 แห่งข้อมูล
ให้ตรงกัน
3. การตรวจนับทางกายภาพจริง (ไม่ตรวจเพียง
เอกสาร)

เอกสารหมายเลข ๑

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัด ปราจีนบุรี
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
๑. ชื่อกระบวนงาน การออกหนังสือรับรองผลงาน
๒. รวมระยะเวลาดาเนินการตามคู่มือประชาชน - วัน
ด้านที่ ๒ การใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
๑. ชื่องานตามภารกิจ ผู้อานวยการแขวงทางหลวงขนบทปราจีนบุรี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก ทล.304-3070(ฝั่งขวา) ตาบลหนองโพรง/ตาบลหัวหว้า
.
อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ตอนที่ 2 ระยะทาง 4.200 กิโลเมตร ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ผิวจราจรหนา 0.05
เมตร ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร กิโลเมตร ที่ 2+450-กิโลเมตรที่ 6+650
.
๒. งบประมาณ 28,450,000.00 บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีคัดเลือก ระยะเวลาดาเนินการ 210 วัน
 เงินงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
๓. ส่วนราชการที่ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดปราจีนบุรี โดยแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด)
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑
 ไม่ได้ส่ง เหตุผล............................................
ที่
1

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
การคืนหลักประกันสัญญา

ระดับความเสี่ยง
รายละเอียด
การทุจริต
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
1
1. การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบการตรวจสอบ
ตรวจทาน
2. การกระทบข้อมูล อย่างน้อย 2 แห่งข้อมูล
ให้ตรงกัน
3. การตรวจนับทางกายภาพจริง (ไม่ตรวจเพียง
เอกสาร)

เอกสารหมายเลข ๑

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัด ปราจีนบุรี
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
๑. ชื่อกระบวนงาน การคืนหลักประกันเงินล่วงหน้า
๒. รวมระยะเวลาดาเนินการตามคู่มือประชาชน - วัน
ด้านที่ ๒ การใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
๑. ชื่องานตามภารกิจ ผู้อานวยการแขวงทางหลวงขนบทปราจีนบุรี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก ทล.304-3070(ฝั่งขวา) ตาบลหนองโพรง/ตาบลหัวหว้า
.
อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ตอนที่ 2 ระยะทาง 4.200 กิโลเมตร ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ผิวจราจรหนา 0.05
เมตร ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร กิโลเมตร ที่ 2+450-กิโลเมตรที่ 6+650
.
๒. งบประมาณ 28,450,000.00 บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีคัดเลือก ระยะเวลาดาเนินการ 210 วัน
 เงินงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
๓. ส่วนราชการที่ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดปราจีนบุรี โดยแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด)
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑
 ไม่ได้ส่ง เหตุผล............................................
ที่
1

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
การคืนหลักประกันเงินล่วงหน้า

ระดับความเสี่ยง
รายละเอียด
การทุจริต
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
1
1. การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบการตรวจสอบ
ตรวจทาน
2. การกระทบข้อมูล อย่างน้อย 2 แห่งข้อมูล
ให้ตรงกัน
3. การตรวจนับทางกายภาพจริง (ไม่ตรวจเพียง
เอกสาร)

เอกสารหมายเลข ๒

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัด ปราจีนบุรี
งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด ปราจีนบุรี
ส่วนราชการที่ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดปราจีนบุรี โดยแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก ทล.304-3070(ฝั่งขวา) ตาบลหนองโพรง/ตาบลหัวหว้า
.
อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ตอนที่ 2 ระยะทาง 4.200 กิโลเมตร ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร
ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร กิโลเมตร ที่ 2+450-กิโลเมตรที่ 6+650
.
งบประมาณ 28,450,000.00 บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีคัดเลือก ระยะเวลาดาเนินการ 210 วัน
 เงินงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
ส่วนราชการที่ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง................................................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
 เข้าร่วมโครงการ IP
 มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP
 เข้าร่วมโครงการ CoST
 มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST
ที่

รายการ

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สายแยก ทล.304-3070
(ฝั่งขวา) ตาบลหนองโพรง/ตาบล
หัวหว้า อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุรี

รายละเอียด
(ประเภท จานวน คุณลักษณะ
(Spec) อื่นๆ)

ประมาณ
การงบประมาณ
(Cost breakdown)

รวมงบประมาณ (บาท)

ก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก ทล.
304-3070 (ฝั่งขวา) ตาบล
หนองโพรง/ตาบลหัวหว้า อาเภอ
ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ตอนที่ 2 ระยะทาง 4.200
กิโลเมตร ผิวจราจรแอสฟัลติก
คอนกรีต ผิวจราจรหนา 0.05
เมตร ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร
กิโลเมตร ที่ 2+450 – กิโลเมตร
ที่ 6+650

28,450,000

28,450,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

28,450,000

เอกสารหมายเลข ๓

แบบสรุปรายรายชื่อโครงการงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่ทาการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง/จังหวัด ปราจีนบุรี
ที่
1

จังหวัด
ปราจีนบุรี

ส่วนราชการ
ที่ดาเนินโครงการ

ชื่อโครงการ

แขวงทางหลวง ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย
ชนบทปราจีนบุรี แยก ทล.304-3070
(ฝั่งขวา) ตาบลหนองโพรง/
ตาบลหัวหว้า อาเภอ
ศรีมหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุรตี อนที่ 2
ระยะทาง 4.200
กิโลเมตร ผิวจราจร
แอสฟัลติกคอนกรีต
ผิวจราจรหนา 0.05 เมตร
ผิวจราจรกว้าง 7.00
เมตร ไหล่ทางข้างละ
1.00 เมตร กิโลเมตรที่
2+450 กิโลเมตรที่
6+650

ประเภท/งบประมาณ
งบพัฒนาจังหวัด

งบกลุ่มจังหวัด



วิธีดาเนินการ
งบประมาณ

ดาเนินการเอง

จัดซื้อจัดจ้าง



