รายงานข้อเสนอแนะประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
เพื่อใช้เป็นข้อสังเกตในการดาเนินการเฝ้าระวังป้องกัน และลดโอกาสการทุจริต
โครงการ
ตาม พรก.กูเงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1
โครงการที่ได้รับอนุมัติ ตามมติ ครม. ครั้งที่ 1 และ 2 (รวม 8 โครงการ)

จัดทาโดย
ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
(สาหรับเผยแพร่คลังข้อมูล)

สารบัญ
หน้า
1.ข้อมูลโครงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ (ครั้งที่ 1 และ 2 รวม 8 โครงการ)
2.ตารางเปรียบเทียบของรายจ่ายแต่ละประเภท
3.การวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1.งบประมาณในการจ้างแรงงาน
2.งบประมาณค่าจ้างเอกชนปรับปรุงพื้นที่
3.งบประมาณจัดซื้อวัสดุ
4.งบประมาณการอบรม
5.งบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์
6.งบประมาณค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง (การก่อสร้าง)
7.งบประมาณการจัดจ้าง(ไม่รวมขุดดิน/สิ่งก่อสร้าง)
8.งบประมาณอื่นๆ

หน้าที่ 2

3
4
5
7
9
14
16
18
19
20

รายงานข้อเสนอแนะประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ครั้งที่ 1 ตามมาตรการป้องกันและลดโอกาสการทุจริต
โครงการ ตาม พรก. กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พ.ศ. 2563
โครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 และ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 รวม 8 โครงการ
: โดย ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณฯ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)

1. ข้อมูลโครงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ
มติ ครม วันที่
ชื่อโครงการ
8 ก.ค 63 โครงการ 1 ตาบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

21 ก.ค. 63

งบเงินกู้ (ล้านบาท)
กระทรวง
9,805,707,000 เกษตรและสหกรณ์

กรม
สานักงานปลัดกระทรวง

โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)

169,885,000

เกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมการเกษตร

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
โครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสาหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone)

4,787,916,000

มหาดไทย

กรมการพัฒนาชุมชน

15,000,000

การท่องเทียวและกีฬา

กรมการท่องเที่ยว

โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า

741,588,000

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พชื

รวม
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

15,520,096,000
1,080,590,000 มหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โครงการพัฒนาตาบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)

2,701,876,000

มหาดไทย

กรมการปกครอง

โครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟสร้างรายได้ชุมชน

246,699,000

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พชื

รวม

4,029,165,000

รวมทั้งสิ้น

19,549,261,000
หน้าที่ 3

2. ตารางเปรียบเทียบของรายจ่ายแต่ละประเภท

ตารางเปรียบเทียบร้อยละของรายจ่ายแต่ละประเภท
50.00
45.00

41.15

42.88

40.00

35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00

0.14

0.00

1.13

2.48

3.27

2.62

6.31

1.งบจัดจ้าง (ไม่รวมการจ้างขุดดิน) = 0.14% 2.งบอื่น ๆ = 1.13%

3.งบครุภัณฑ์ = 2.48%

4.งบที่ดินสิ่งก่อสร้าง = 2.62%

5.งบอบรม = 3.27%

41.15%
7.งบขุดสระ
ดิน == 41.15%

8.งบจ้างแรงงาน = 42.88%

6.งบวัสดุ = 6.31%

หน้าที่ 4

3. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต มุ่งเน้นกระบวนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ เพื่อนาผลการประเมินให้หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติงบประมาณนาไปพิจารณาประกอบการ
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อจัดทามาตรการป้องกัน และเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้
1. งบประมาณ การจ้างแรงงาน
ที่

ประเภทงาน

1

งบประมาณ
การจ้างแรงงาน

รายการ
/รายละเอียดการดาเนินการ
จ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับ
ตาบลๆ ละ 8 คน จานวน 4,009 ตาบล
เดือนละ 9,000 บาท/เดือน จานวน
12 เดือน เป็นผู้ประสานงาน ถ่ายทอด
ความรู้ สารวจ จัดเก็บข้อมูล

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

โครงการ 1 ตาบล 1 กลุ่มเกษตร
ทฤษฎีใหม่/ สานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3,463,776,000

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง
นา โมเดล”/กรมพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

992,304,000

สร้างงานสร้างรายได้รายเดือนให้แก่
เกษตรกร แรงงานและบัณฑิตจบใหม่
กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและ
ชุมชน
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ CLM และ HILM
เป้าหมาย 9,188 คน เดือนละ 9,000
บาท จานวน 12 เดือน

โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า

135,000,000

การจ้างงานประชาชนรอบพื้นที่อนุรักษ์
สัตว์ป่า เพื่อให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว
เรียนรู้ด้านสัตว์ป่า จานวน 1,250 คน
เดือนละ 9,000 บาท จานวน 12 เดือน
เพื่อฝึกอาชีพมัคคุเทศก์ดูนกระดับท้องถิ่น
หน้าที่ 5

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต*
1.ขั้นตอนรับสมัคร
1.1 มีการวิ่งเต้น มีการฝากเพื่อให้คนของ
พวกพ้องได้รับการคัดเลือก
1.2 มีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์
จากผู้สมัคร
2. ขั้นตอนระหว่างการจ้างงาน
2.1มีการเรียกรับ/หักหัวคิวจากผู้รับจ้าง
2.2ไม่มาทางานจริง หรือทางานไม่ครบตาม
สัญญาจ้างแต่มีการเบิกจ่ายค่าจ้างให้ครบ
2.3มีการช่วยเหลือ หรือตรวจรับผลงาน หรือ
จัดทารายงานไม่ตรงความจริง
2.4นาบุคคลอื่นมาทางานแทน หรือ สวมสิทธิ์
แทน

ที่

ประเภทงาน

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ
โครงการอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง

โครงการพัฒนาตาบลแบบ
บูรณาการ (Tambon Smart
Team)
โครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟ
สร้างรายได้ชุมชน

งบประมาณรวม

งบประมาณ
932,880,000

รายการ
/รายละเอียดการดาเนินการ
โดยจัดสรรงบประมาณให้กับ เทศบาล/
อบต. รวม 7,774 แห่ง เดือนละ 5,000
บาท/เดือน จานวน 12 เดือน
จ้างประชาชน จานวน 15,548 คน 1 คน
ดูแลผู้สูงอายุ 4 คน ปฏิบัติหน้าที่วันละ
8 ชม. ไม่น้อยกว่า 20 วัน/เดือน

2,611,800,000

ค่าตอบแทนจ้างงานตาบลละ 2 คน
จานวน 7,255 ตาบล รวม 14,510คน
เดือนละ 15,000 บาท จานวน 12 เดือน

246,699,000

- จ้างราษฎรเฝ้าระวังและขุดแหล่งน้า
ขนาดเล็กสารองน้าสาหรับดับไฟป่า
ขนาด 120 ลูกบาศก์เมตร 108 บ่อ
จานวน 207 คน
- จ้างราษฎรเฝ้าระวังแนวกันไฟ 2,997
กิโลเมตร จานวน 8,930 คน
รวมจานวนทั้งสิ้น 9,137 คน
เดือนละ 9,000 บาท จานวน
3 เดือน

8,382,459,000

หน้าที่ 6

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต*

2. งบประมาณ การจัดชื้อจัดจ้างพัฒนาพื้นที่ (ขุดสระในการกักเก็บน้า โดยใช้เครื่องจักร)
ที่
2

ประเภทงาน
โครงการ
งบประมาณ
โครงการ 1 ตาบล 1 กลุ่มเกษตร
การจัดชื้อจัดจ้าง ทฤษฎีใหม่
พัฒนาพื้นที่
(ขุดสระในการกัก
เก็บน้า โดยใช้
เครื่องจักร)

งบประมาณ
5,702,670,363

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่
“ โคก หนอง นา โมเดล”

2,342,477,000

รายละเอียด/รายการ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 3 ไร่ รวม 4,009* ตาบล*16
รวม 64,144 ราย * 88,904.19
บาท มีพื้นที่เก็บน้าทาเกษตร
256 ล้าน ลบม.
(ตามแบบกรมพัฒนาที่ดิน
กาหนดให้เหมาะสมพื้นที่ของ
เกษตรกรแต่ละราย )

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต*
1. การจัดชื้อจัดจ้าง
1.1 การคานวณราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง
ไม่ได้ทาการการสารวจพื้นที่จริงก่อนประมาณ
การราคากลาง ซึ่งบางพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการอาจ
ขาดประสิทธิภาพในการกักเก็บน้า เช่นพื้นที่เป็นดิน
ทราย พื้นที่ดินเค็ม พื้นที่ที่มีหินก้อนขนาดใหญ่
คุณภาพน้าอาจไม่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์
ทางการเกษตร
1.2 มีการกาหนดล็อคสเปค หรือมีการกาหนด
ผู้เข้าร่วมโครงการมีพื้นที่ ไม่เกิน 1 เงื่อนไขที่มีลักษณะกีดกันไม่เปิดโอกาสให้มีการ
แข่งขัน
ไร่ /3 ไร่ /10 ไร่ และ 15 ไร่
1.3 คณะกรรมการจัดชื้อจัดจ้างไม่มีการต่อรอง
(พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ) รวม
ราคาจริง
3,246 ตาบล มีพื้นที่เก็บน้าทา
เกษตร 145 ล้าน ลบม.
2. การกากับ ควบคุมงาน การตรวจรับงาน
2.1 ผู้ควบคุมงานไม่รายงานการปฏิบัติงานของผู้
พื้นที่ HLM ระดับครัวเรือน
รับจ้าง/ไม่บันทึกเหตุการณ์แวดล้อม หรือไม่ได้มีการ
1-3 ไร่
ควบคุมงานจริง การควบคุมงานไม่เป็นไปตามรูปแบบ
- 1 ไร่ปริมาณดินที่ขุด 1,500
รายการ หรือไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง
ลบม. 9,925 แปลง X 45,200
2.2 การตรวจรับงาน การวัดจากปริมาณดินที่ขุด
บาท = 444,861,000 บาท
อาจมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามสัญญาจ้าง
- 3ไร่ ปริมาณดินที่ขุด 4,000
ลบม. 14,917แปลง X 104,000 เนื่องจากความฟูของดินหรือความหนาแน่นของดิน
แตกต่างกัน /การจัดทารายงานการตรวจรับไม่ตรง
บาท = 1,551,368,000 บาท
ความเป็นจริง
หน้าที่ 7

ที่

ประเภทงาน

โครงการ

งบประมาณรวม

งบประมาณ

รายละเอียด/รายการ
พื้นที่ CLM ระดับตาบล
10 - 15 ไร่
- 10 ไร่ ปริมาณดินที่ขุด 19,200
ลบม. 23 แปลง X 693,000 บาท
=15,939,000 บาท
-15ไร่ ปริมาณดินที่ขุด 28,800
ลบม. 314 แปลง X 1,040,000
บาท =326,560,000 บาท

8,045,147,363

หน้าที่ 8

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต*
2.3 ขุดสระไม่ครบตามจานวน หรือขุดสระไม่ตรง
แปลงที่เข้าร่วมโครงการ /ไม่เป็นไปตามรูปแบบ
รายการ หรือตามสัญญาจ้าง
2.4 มีการย้ายดินที่ขุดในแปลงอื่นมาสวมสระเดิม
ที่มีอยู่เดิมแล้ว (วนดิน)
2.5 มีการใช้หลักฐานจากแปลงที่ขุดจริงมาสวม
เพื่อตรวจรับ
2.6 การตรวจรับโดยไม่ตรวจสอบพื้นที่จริง ดูเพียง
เอกสารของผู้ควบคุมงาน
2.7 การตรวจรับไม่มีเอกสารหลักฐานการตรวจ
ที่สมบูรณ์ ครบถ้วน เช่น แบบการสารวจพื้นทีก่ ่อนทา
การขุดสระ

3. งบประมาณ การจัดชื้อวัสดุ
ที่
3

ประเภทงาน
งบประมาณ
การจัดชื้อวัสดุ

โครงการ
โครงการ 1 ตาบล 1 กลุ่มเกษตร
ทฤษฎีใหม่

งบประมาณ
377,166,720

รายละเอียด/รายการ
1. ส่งเสริมองค์ความรู้และด้านพืช
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
(GAP) รวมถึงการรวมกลุ่มเพื่อ
จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน
งบ 94,291,680 บาท
2. ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการ
ปรับปรุงดิน และสนับสนุนปัจจัย
เพื่อพัฒนาดิน
งบ 94,291,680 บาท
3. ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านปศุสัตว์
และพัฒนาแปลงจากสัตว์ประจาถิ่น
สู่เกษตรกรรมยั่งยืน
งบ 94,291,680 บาท
4. ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านประมง
งบ 94,291,680 บาท

โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดิน
และปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop
Service)

51,921,300

1. จัดหาแม่ปุ๋ย (N-P-K) และ
บริการผสมปุ๋ยตามผลการวิเคราะห์
ค่าดิน - สนับสนุนแม่ปุ๋ย ศูนย์ละ
สูตร 46-0-0 จานวน 60 กระสอบ
สูตร 18-46-0 จานวน 30 กระสอบ
สูตร 0-0-60 จานวน 30 กระสอบ
รวม 394 ศูนย์
งบ 33,226,000 บาท
หน้าที่ 9

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต*
1.ราคากลางจัดชื้อวัสดุสูงกว่าความเป็นจริง
2. จัดทาเอกสารคู่เทียบปลอม
3.คณะกรรมการไม่มีการต่อรองราคาจริง
4.วัสดุ อุปกรณ์ที่จัดชื้อ ไม่มีคุณภาพเหมาะสมกับ
ราคา /ใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า /ไม่ได้นามาใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
5.การตรวจรับไม่ได้ตรวจนับจริง หรือไม่ได้ดูของจริง
ตรวจตามเอกสาร /ตรวจรับของไม่ครบ/ จัดทา
รายงานไม่ตรงความเป็นจริง
6. มีการแจกจ่ายวัสดุบางส่วน หรือจานวนวัสดุ
ไม่ครบ แต่มีการลงชื่อว่ารับของครบ

ที่

ประเภทงาน

โครงการ

งบประมาณ

รายละเอียด/รายการ
2. การให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน
แปลผล และให้คาแนะนาการ
จัดการดินและปุ๋ย ชุด Soil Test
Kit
2.1 กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกร
สมาชิก ศอปช. และเกษตรกรใน
ชุมชน ศพก. และแปลงใหญ่
2.2 ค่าวัสดุการเกษตร
- ชุด Soil Test Kit ศูนย์ละ
10 ชุด จานวน 394 ศูนย์ รวม
3,940 ชุด
2.3 ค่าใช้จ่ายจัดซื้อวัสดุ ชุดละ
4,745 บาท
2.4 วิทยากร ทีมปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห์ดินของ ศดปช.
งบ 18,695,300 บาท

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง
นา โมเดล"

805,195,000

1. ค่าวัสดุสาหรับฝึกปฏิบัติร่วมกัน
ในแปลงของครัวเรือน เพื่อการ
เรียนรู้กิจกรรมโคก หนอง นา
24,842 พื้นที่ๆ ละ 3 ครั้งๆ ละ 20
คน
งบ 496,840,000 บาท
2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ 18 รายการ
2.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์สาหรับฐาน
เรียนรู้เรื่องคนหัวเห็ด 337 ฐานๆ
หน้าที่ 10

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต*

ที่

ประเภทงาน

โครงการ

งบประมาณ

รายละเอียด/รายการ
ละ 20,000 บาท
2.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์สาหรับฐาน
เรียนรู้เรื่องกสิกรรมธรรมชาติ 337
ฐานๆ ละ 20,000 บาท
2.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์สาหรับฐาน
เรียนรู้คนเอาถ่าน 337 ฐานๆ ละ
20,000 บาท
2.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์สาหรับฐาน
เรียนรู้คนรักษ์แม่ธรณี 337 ฐานๆ
ละ 20,000 บาท
2.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์สาหรับฐาน
เรียนรู้คนติดดิน 337 ฐานๆ ละ
20,000 บาท
2.6 ค่าวัสดุอุปกรณ์สาหรับฐาน
เรียนรู้คนรักษ์น้า 337 ฐานๆ ละ
20,000 บาท
2.7 ค่าวัสดุอุปกรณ์สาหรับฐาน
เรียนรู้คนรักษ์แม่โพสพ 337 ฐานๆ
ละ 20,000 บาท
2.8 ค่าวัสดุอุปกรณ์สาหรับฐาน
เรียนรู้คนมีไฟ 337 ฐานๆ ละ
20,000 บาท
2.9 ค่าวัสดุอุปกรณ์สาหรับฐาน
เรียนรู้หัวคันนาทองคา 337 ฐานๆ
ละ 20,000 บาท
2.10 ค่าวัสดุในการสร้างฐาน
หน้าที่ 11

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต*

ที่

ประเภทงาน

โครงการ

งบประมาณ

รายละเอียด/รายการ
เรียนรู้คนหัวเห็ด โดยใช้แรงงานจิต
อาสาในชุมชน 337 ฐานๆ ละ
85,000 บาท
2.11 ค่าวัสดุในการสร้างฐาน
เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ 337
ฐานๆ ละ 90,000 บาท
2.12 ค่าวัสดุในการสร้างฐาน
เรียนรู้คนเอาถ่าน โดยใช้แรงงานจิต
อาสาในชุมชน 337 ฐานๆ ละ
50,000 บาท
2.13 ค่าวัสดุในการสร้างฐาน
เรียนรู้คนรักษ์แม่ธรณี โดยใช้
แรงงานจิตอาสาในชุมชน 337
ฐานๆ ละ 80,000 บาท
2.14 ค่าวัสดุในการสร้างฐาน
เรียนรู้คนติดดิน โดยใช้แรงงานจิต
อาสาในชุมชน 337 ฐานๆ ละ
80,000 บาท
2.15 ค่าวัสดุในการสร้างฐาน
เรียนรู้คนรักษ์น้า โดยใช้แรงงานจิต
อาสาในชุมชน 337 ฐานๆ ละ
80,000 บาท
2.16 ค่าวัสดุในการสร้างฐาน
เรียนรู้คนรักษ์แม่โพสพ โดยใช้
แรงงานจิตอาสาในชุมชน 337
ฐานๆ ละ 90,000 บาท
หน้าที่ 12

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต*

ที่

ประเภทงาน

โครงการ

งบประมาณรวม

งบประมาณ

รายละเอียด/รายการ
2.17 ค่าวัสดุในการสร้างฐาน
เรียนรู้คนมีไฟ โดยใช้แรงงานจิต
อาสาในชุมชน 337 ฐานๆ ละ
100,000 บาท
2.18 ค่าวัสดุในการสร้างฐาน
เรียนรู้หัวคันนาทองคา โดยใช้
แรงงานจิตอาสาในชุมชน 337
ฐานๆ ละ 50,000 บาท
งบ 298,245,000 บาท
3. ค่าวัสดุสาหรับการจัดทาฐาน
เรียนรู้ เช่น วัสดุอุปกรณ์สาหรับ
การปลูกพืช วัสดุอุปกรณ์สาหรับ
บารุงดิน
งบ 10,110,000 บาท

1,234,283,020

หน้าที่ 13

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต*

4. งบประมาณ การจัดการอบรม สัมมนา
ที่
4

ประเภทงาน
โครงการ
งบประมาณการ โครงการ 1 ตาบล 1 กลุ่มเกษตร
จัดอบรม สัมมนา ทฤษฎีใหม่
โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดิน
และปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop
Service)

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี
ใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา
โมเดล"

โครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย
สาหรับนักท่องเที่ยว (Safety
Zone)

งบประมาณ
232,000,000
8,274,000

245,521,600

6,540,000

รายละเอียด/รายการ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต*
อบรมเกษตรกร (หลักสูตร 4 วัน
1. จานวนผู้เข้ารับการอบรมไม่ครบแต่มีชื่อผู้เข้าร่วม
3 คืน) จานวน 400 รุ่น
ครบ อาจมีการลงชื่อแทนกัน
3. ผู้เข้ารับการอบรม เข้ารับการอบรมไม่ครบตาม
จานวนวันที่จัด แต่มีการลงชื่อไว้ครบ
อบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคนิค
4. ผู้มีชื่อรับการอบรมไม่มาอบรมจริง แต่ส่งคนอื่นมา
และการบริหารธุรกิจสมาชิก
อบรมแทนและให้ลงชื่อแทน
เกษตรกร ศอปช.30 ราย/ศูนย์
5. ผู้เข้ารับการอบรมไม่เต็มตามจานวนวันที่กาหนด
รวม 394 ศูนย์
แต่นาชื่อไปเบิกตามจานวนวันที่กาหนด
- จานวนทั้งสิ้น 23,640 ราย
6. เบิกจ่ายงบประมาณการอบรมไม่ตรงกับความเป็น
- อบรม 2 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน
จริง หรือตามที่อบรมจริง
1. ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการ 7. การจัดชื้อจัดจ้างวัสดุต่างๆในการอบรม ราคาสูง
พัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจ กว่าความเป็นจริง
พอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา
โมเดล
งบ 240,632,200 บาท
2. พัฒนาการสร้างมาตรฐาน
ผลผลิต การแปรรูปและการตลาด
ตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย
งบ 4,889,400 บาท
จัดอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการ (5 พื้นที่ๆ ละ 100
คน รวม 500 คน ระยะเวลา 3 วัน
หน้าที่ 14

ที่

ประเภทงาน

โครงการ

รายละเอียด/รายการ

งบประมาณ

2 คืน)
รวมอุปกรณ์สาธิตพื้นที่ท่อง
เที่ยวต้นแบบ
1. ย่านเมืองเก่าน่าน
2. หาดบางแสน
3. เอเชียทีค
4. ชุมชนไร่กองขิง เชียงใหม่
5. เยาวราช
โครงการอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง
งบประมาณรวม

147,706,000

อบรมประชาชนให้เป็นอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น จานวน 15,548
คน หลักสูตร 70 ชม.

640,041,600

หน้าที่ 15

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต*

5.งบประมาณ การจัดชื้อครุภัณฑ์
ที่
5

ประเภทงาน
โครงการ
งบประมาณ
โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดิน
การจัดชื้อครุภัณฑ์ และปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop
Service)
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง
นา โมเดล"

งบประมาณ
92,747,600
279,648,000

รายละเอียด/รายการ
เครื่องผสมปุ๋ย เครื่องละ 235,400
บาท ต่อศูนย์ รวม 394 ศูนย์
1. เครื่องคั่วอเนกประสงค์ (ใช้คั่ว
ชา/กาแฟ/ถั่ว/ธัญพืช/โกโก้/
เกาลัด) 5 kg จานวน 16 เครื่องๆ
ละ 691,900 บาท
งบ 11,070,400 บาท
2. เครื่องกลั่นแอลกอฮอล์จาก
น้าอ้อย 40 ลิตร จานวน 16
เครื่องๆ ละ 149,800 บาท
งบ 2,396,800 บาท
3. เครื่องสกัดน้ามันจากพืช Bio
diesel จานวน 337 เครื่องๆ ละ
198,000 บาท
งบ 66,726,000 บาท
4. เครื่องผสมอาหารสัตว์ DC
Motor 3HP จานวน 337 เครื่องๆ
ละ 90,900 บาท
งบ 30,633,300 บาท
5. เครื่องสับย่อยอาหารสัตว์และกิ่ง
ไม้ จานวน 337 เครื่องๆ ละ
58,800 บาท
งบ 19,815,600 บาท
หน้าที่ 16

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต*
1.ราคาจัดชื้อครุภัณฑ์สูงกว่าความเป็นจริง
2. จัดทาเอกสารคู่เทียบปลอม
3.คณะกรรมการไม่มีการต่อรองราคาจริง
4.ครุภัณฑ์ที่จัดชื้อใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า /ไม่ได้
นามาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/ไม่มี
ประสิทธิภาพหรือไม่มีคุณภาพ
5.การตรวจรับไม่ได้ตรวจนับจริง หรือไม่ได้ดูของจริง
ตรวจตามเอกสาร /ตรวจรับของไม่ครบ จัดทา
รายงานไม่ตรงความจริง
6. มาตรการการ ควบคุมครุภัณฑ์ ทั้งในขั้นตอน
ระหว่างดาเนินโครงการและหลังดาเนินโครงการอาจ
ไม่มปี ระสิทธิภาพเพียงพอ เช่นอาจสูญหาย หรือ
ชารุด หรือขาดการบารุงรักษา

ที่

ประเภทงาน

โครงการ

รายละเอียด/รายการ

งบประมาณ

6. ระบบ Solar off Gird Inverter
ขนาด 10 KW จานวน 16 ระบบๆ
ละ 58,800
งบ 1,690,600 บาท
7. เครื่องบรรจุกระป๋อง จานวน
337 เครื่องๆ ละ 87,800
งบ 29,588,600 บาท
8. เครื่องขึ้นรูปภาชนะจากวัสดุ
ธรรมชาติ จานวน 337 เครื่องๆ
ละ 203,300
งบ 68,512,100 บาท
9. เครื่องบาบัดน้าเสียแบบเติม
อากาศใช้พลังงาน Solar cell
จานวน 337 เครื่องๆ ละ 65,200
งบ 21,972,400 บาท
10. เครื่องหีบน้าอ้อยไฟฟ้า+
แบตเตอรี่ จานวน 16 เครื่องๆ ละ
117,700
งบ 1,883,200 บาท
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า

93,750,000

ค่าครุภัณฑ์ในการพัฒนามาตรฐาน
กิจกรรมดูนกในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์
ป่า จานวน 125 ชุด 4 รายการ
- กล้องส่องทางไกลสองตา
- กล้องส่องทางไกลตาเดียว
- ตู้เก็บความชื้น
หน้าที่ 17

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต*

ที่

ประเภทงาน

โครงการ

รายละเอียด/รายการ

งบประมาณ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต*

- กล้องดิจิตอล DSLR พร้อมเลนส์
ถ่ายภาพนก
(ส่วนกลางจัดชื้อ)
โครงการพัฒนาตาบลแบบบูรณา
การ (Tambon Smart Team)

งบประมาณรวม

19,316,000

ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(Computer Notebook) ราคา
เครื่องละ 22,000 บาท จานวน
878 อาเภอ (ราคากลางตาม
มาตรฐาน)

485,461,600

6.งบประมาณ ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง (การก่อสร้าง)
ที่

ประเภทงาน
งบประมาณ
ค่าก่อสร้าง

โครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า

งบประมาณ
512,838,000

รายละเอียด/รายการ
การก่อสร้างในแหล่งท่องเที่ยว
เรียนรู้ด้านสัตว์ป่า ซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า
จานวน 125 แห่ง จานวน 13
รายการ เช่น
ห้องน้า หอพักน้า โซล่าเซลสูบน้า
ศูนย์บริการหอดูนก ลานกางเต้นท์
โรงอาหาร ค่ายเยาวชน บ้านพัก
นักท่องเที่ยว
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ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต*
1. การจัดชื้อจัดจ้าง
1.1 การคานวณราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง
1.2 มีการกาหนดล็อคสเปค หรือมีการกาหนด
เงื่อนไขที่มีลักษณะกีดกันไม่เปิดโอกาสให้มีการ
แข่งขัน
1.3 คณะกรรมการจัดชื้อจัดจ้างไม่มีการต่อรอง
ราคาจริง
2. การกากับ ควบคุมงาน การตรวจรับงาน
2.1 ผู้ควบคุมงานไม่รายงานการปฏิบัติงานของ
ผู้รับจ้าง/ไม่บันทึกเหตุการณ์แวดล้อม หรือไม่ได้มีการ

ที่

ประเภทงาน

โครงการ

รายละเอียด/รายการ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต*
ควบคุมงานจริง การควบคุมงานไม่เป็นไปตาม
รูปแบบรายการ หรือไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง
2.2 การก่อสร้างใช้วัสดุ ไม่ตรงตามรูปแบบ
รายการ
2.3 การตรวจรับงานไม่ตรงตามรูปแบบรายการ
ไม่มีการดูพื้นที่จริงแต่ตรวจตามเอกสาร

งบประมาณ
15,079,517

รายละเอียด/รายการ
1. การให้ความรู้แก่เกษตรกรอย่าง
ต่อเนื่อง (TV youtube facebook
web-site)
งบ 7,017,017 บาท
2. จัดทาคู่มือปฏิบัติงาน
งบ 8,062,500 บาท

โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดิน
และปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop
Service)

5,058,400

พัฒนาแพลตฟอร์มกลางและ
แอปพลิเคชั่นในการให้คาแนะนา
การใช้ปุ๋ย

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต*
1.มีการกาหนดล็อคสเปค หรือมีการกาหนดเงื่อนไขที่
มีลักษณะกีดกันไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน
2. มีการกาหนดราคากลาง หรือวงเงินจ้างสูงกว่า
ความเป็นจริง
3.คณะกรรมการในการจัดชื้อจัดจ้างไม่มีการต่อรอง
ราคาจริง
4.การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามขอบเขตการจ้างงาน
หรืองานที่จัดส่งไม่ได้คุณภาพ แต่มีการตรวจรับไป
ก่อน

โครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย
สาหรับนักท่องเที่ยว (Safety
Zone)

7,480,000

1. จัดทาแนวทางบริหารและการ
จัดการความเสี่ยง
งบ 1,900,000 บาท

งบประมาณรวม

งบประมาณ

512,838,000

7.งบประมาณการจัดชื้อจัดจ้าง จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ จ้างที่ปรึกษา จ้างทาระบบ
ที่

ประเภทงาน
โครงการ
งบประมาณจัดชื้อ โครงการ 1 ตาบล 1 กลุ่มเกษตร
จัดจ้าง ทาสื่อ
ทฤษฎีใหม่
ประชาสัมพันธ์
จ้างที่ปรึกษา
จ้างพัฒนาระบบ

หน้าที่ 19

ที่

ประเภทงาน

โครงการ

งบประมาณรวม

งบประมาณ

รายละเอียด/รายการ
2.การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการ
รับรู้
งบ 5,580,000 บาท จัดเสวนา
จัดทาวีดีโอ สื่อประชาสัมพันธ์

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต*

27,617,917

8. งบประมาณอื่น ๆ (เช่น ค่าบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล ค่าเดินทาง รวมการเบิกจ่ายแทนกันให้กับหน่วยงานอื่น (GISTDA) ดาเนินการเก็บข้อมูลโครงการพัฒนาพื้นที่
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
ที่
1

ประเภทงาน
โครงการ
งบประมาณอื่นๆ โครงการ 1 ตาบล 1 กลุ่มเกษตร
เช่น ค่าใช้จ่ายใน ทฤษฎีใหม่
การบริหาร
โครงการ การ
ติดตามการดาเนิน
โครงการ
การศึกษาวิจัย
การเบิกจ่ายแทน
กันให้กับ
หน่วยงานอื่น
โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดิน
ฯลฯ
และปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop
Service)

งบประมาณ
15,014,400

11,883,700

รายละเอียด/รายการ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต*
1. รับสมัครเกษตรกร
1.แผนการบริหารจัดการ คน /เวลา/ผลการ
งบ 3,207,200 บาท
ดาเนินงานไม่ชัดเจน
2. ตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกร 2.การเบิกจ่ายงบประมาณไม่มีเอกสารรับรอง
งบ 3,207,200 บาท
หรือจัดทาเอกสารเบิกจ่ายอันเป็นเท็จ
3. รวบรวมและติดตามการ
3. การใช้จ่ายงบประมาณไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
ดาเนินงานรายแปลงของเกษตรกร โครงการ
งบ 7,600,000 บาท
4. การติดตามประเมินผล
งบ 1,000,000 บาท
1. การบริหารโครงการ
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- การติดตามและกากับผลการ
ดาเนินงานในภาพรวม สาหรับ
หน้าที่ 20

ที่

ประเภทงาน

โครงการ

รายละเอียด/รายการ

งบประมาณ

เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง จานวน
15 ครั้ง
- การติดตามให้คาแนะนา เก็บ
ข้อมูล ระดับอาเภอ/จังหวัด
สาหรับส่วนภูมิภาค จังหวัดละ 1
ครั้ง รวม 77 จังหวัด อาเภอละ 1
ครั้ง รวม 561 อาเภอ
1.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
งบ 6,367,700 บาท
2. จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายสร้าง
การรับรู้ สมาชิกเกษตรกร ศดปช.
จานวน 20 ราย/ศูนย์ รวม 394
ศูนย์ จานวนทั้งสิ้น 15,760 ราย
ระยะเวลา 1 วัน จานวน 2 ครั้ง
ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนประจา
อาเภอ/จังหวัด รวม 394 ศูนย์
และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ติดตาม กากับผลการดาเนินงาน
ติดตามให้คาปรึกษา เก็บข้อมูล
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้
สอยต่าง ๆ
งบ 5,516,000 บาท
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี
ใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา

122,770,400

1. จัดทาสื่อการเรียนรู้ในพื้นที่
ประกอบด้วย ป้ายและสื่อเรียนรู้
ประจาฐาน วีดีโอคลิปเพื่อการ
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ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต*

ที่

ประเภทงาน

โครงการ

รายละเอียด/รายการ

งบประมาณ

โมเดล"

เรียนรู้ เป็นต้น
งบ 6,740,000 บาท
2. พัฒนาระบบ Digital รองรับ
Local Economy ด้วยการสร้าง
ระบบโปรแกรมและระบบ
ฐานข้อมูล (เบิกจ่ายแทนกันให้
สานักพัฒนาเทคโนโลยีอาวกาศ
และภูมิสารสนเทศ ดาเนินการ)
งบ 116,030,400 บาท

โครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย
สาหรับนักท่องเที่ยว (Safety
Zone)

980,000

1. ลงพื้นที่จัดประชุมเพื่อเตรียม
ความพร้อม และจัดประชุมกาหนด
มาตรฐานด้านความปลอดภัยและ
สุขอนามัย
งบ 650,000 บาท
2. ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินพร้อม
ให้คาปรึกษาอย่างใกล้ชิดในการ
เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย
ต้นแบบ 5 พื้นที่
งบ 330,000 บาท

โครงการพัฒนาตาบลแบบบูรณา
การ (Tambon Smart Team)

70,760,000

1. การพัฒนาเชื่อมโยงระบบ
ฐานข้อมูล
งบ 2,000,000 บาท
2. การอานวยการบริหารจัดการ
สาหรับอาเภอ
งบ 52,680,000 บาท
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ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต*

ที่

ประเภทงาน

โครงการ

รายละเอียด/รายการ

งบประมาณ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต*

3. งบวิจัยและประเมินผล (โดย
ร่วมกับหน่วยงานนอก/
สถาบันการศึกษา)
งบ 5,000,000 บาท
4. งบติดตาม ประเมินผลสาหรับ
จังหวัด
งบ 6,080,000 บาท
5. งบติดตามประเมินผลภาพรวม
(ส่วนกลาง) การฝึกอบรม
การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
งบ 3,000,000 บาท
6. งานติดตามประเมินผลภาพรวม
(ส่วนกลาง) การติดตาม
การตรวจนิเทศงาน
งบ 2,000,000 บาท
งบประมาณรวม

221,408,500

* ประเด็นความเสีย่ งการทุจริต : หมายถึง ยังไม่มีการทุจริต แต่อาจมีโอกาสเกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการดาเนินโครงการ
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