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รายงานข้อเสนอแนะการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตโครงการ ตาม พรก. กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  พ.ศ. 2563  ครั้งที่ 1  ตามมติครม.ครั้งท่ี 1-2 รวม 8 โครงการ  

1. ข้อมูลโครงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ  ครั้งที่ 1 จ านวน 5 โครงการ และ ครั้งที่ 2  จ านวน 3 โครงการ รวม 8 โครงการ 
 

สรุปโครงการตาม พรก. กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ 
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  พ.ศ. 2563 ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

มติ ครม วันที่ ชื่อโครงการ งบเงินกู้ (ล้านบาท) 
ล าดับ 

งบเงินกู้ 
กระทรวง กรม 

8 ก.ค 63 1. โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 9,805,707,000 1 เกษตรและสหกรณ์ ส านักงานปลัดกระทรวง 

  2. โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพ่ือชมุชน (One Stop Service) 169,885,000 7 เกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร 

  3. โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 

4,787,916,000 2 มหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน 

  4. โครงการพ้ืนที่ท่องเท่ียวปลอดภัยส าหรับนักท่องเท่ียว (Safety Zone) 15,000,000 8 การท่องเทียวและกีฬา กรมการท่องเท่ียว 

  5. โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า 741,588,000 5 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  
และพันธุ์พืช 

 รวม 15,520,096,000    

21 ก.ค. 63 1. โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 1,080,590,000 4 มหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

  2. โครงการพัฒนาต าบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) 2,701,876,000 3 มหาดไทย กรมการปกครอง 

  3. โครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟสร้างรายได้ชุมชน 246,699,000 6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช 

 รวม 4,029,165,000    

 รวมท้ังสิ้น 19,549,261,000    

 
รายละเอียดโครงการ ประมาณการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ สามารถค้นหาได้จาก จากเว็ปไชต์สภาพัฒนาเศรษฐกิจฯ  Thai ME  และเว็ปไชต์ส านักงาน ปปท.  ไทยเฝ้าระวัง 
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2. ตารางเปรียบเทียบของรายจ่ายแต่ละประเภท  
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ตารางเปรียบเทียบร้อยละของรายจ่ายแต่ละประเภท 

1.งบจัดจ้าง (ไม่รวมการจ้างขุดดิน) = 0.14% 2.งบอื่น ๆ = 1.13% 3.งบครุภัณฑ์ = 2.48% 4.งบที่ดินสิ่งก่อสร้าง = 2.62% 

5.งบอบรม = 3.27% 6.งบวัสดุ = 6.31% 7.งบขุดดิน = 41.15% 8.งบจ้างแรงงาน = 42.88% 7.งบขุดสระ = 41.15% 
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3. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
  
1. งบประมาณจ้างแรงงาน  
 

 

ที ่ ประเภทงาน ข้อสังเกตประเด็นความเสี่ยง (ทีค่วรระวังเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น) 
ตัวอย่าง/แนวทาง ในการเฝ้าระวัง  

(ในประเด็นส าคัญ) 
1 การจ้างแรงงาน 

 
 

1.ขั้นตอนรับสมัคร 
1.1 มีการวิ่งเต้น มีการฝากเพ่ือให้คนของพวกพ้องได้รับการ

คัดเลือก 
1.2 มีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้สมัคร 
 

2. ขั้นตอนระหว่างการจ้างงาน 
2.1 มีการเรียกรับ/หักหัวคิวจากผู้รับจ้าง 
2.2 ไม่มาท างานจริง หรือท างานไม่ครบตามสัญญาจ้างแต่มีการ

เบิกจ่ายค่าจ้างให้ครบ 
2.3 มีการช่วยเหลือ หรือตรวจรับผลงาน หรือจัดท ารายงานไม่

ตรงความจริง  
2.4 น าบุคคลอ่ืนมาท างานแทน หรือสวมสิทธิ์แทน 
 

1.สุ่มดูคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกว่าตรงตามคุณสมบัติที่หรือไม่ 
2.สุ่มดูเอกสารการลงเวลามาปฏิบัติงาน 
หรือรายงานการท างานประจ าวัน หรือ
ปริมาณการด าเนินงานในแต่ละวันว่าตรง
กับความเป็นจริงหรือไม่ หรือมา
ปฏิบัติงานจริงหรือไม่ 
3.สุ่มสอบถามผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ประกอบดูบัญชีการรับค่าตอบแทนว่า
ได้รับครบถ้วนตรงความเป็นจริงหรือไม่ 
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2. งบประมาณการจัดชื้อจัดจ้างพัฒนาพื้นที่ (ขุดสระในการกักเก็บน้ า โดยใช้เครื่องจักร)  
 

 

ที ่ ประเภทงาน ข้อสังเกตประเด็นความเสี่ยง (ทีค่วรระวังเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น) 
ตัวอย่าง/แนวทาง ในการเฝ้าระวัง  

(ในประเด็นส าคัญ) 
2 การจัดชื้อจัดจ้าง

พัฒนาพื้นที่                   
(ขุดสระในการกัก
เก็บน้ า โดยใช้
เครื่องจักร) 

1. การจัดชื้อจัดจ้าง 
1.1  การค านวณราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง               
ไม่ได้ท าการการส ารวจพื้นที่จริงก่อนประมาณการราคากลาง   
ซึ่งบางพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการอาจขาดประสิทธิภาพในการกัก
เก็บน้ า เช่นพื้นที่เป็นดินทราย พื้นที่ดินเค็ม พื้นท่ีที่มีหินก้อน
ขนาดใหญ่ คุณภาพน้ าอาจไม่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์                
ทางการเกษตร 
1.2 มีการก าหนดล็อคสเปค หรือมีการก าหนดเงื่อนไขท่ีมีลักษณะ
กีดกันไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน 
1.3 คณะกรรมการจัดชื้อจัดจ้างไม่มีการต่อรองราคาจริง 

2. การก ากับ ควบคุมงาน การตรวจรับงาน 
2.1  ผู้ควบคุมงานไม่รายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง/ไม่
บันทึกเหตุการณ์แวดล้อม หรือไม่ได้มีการควบคุมงานจริง การ
ควบคุมงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ หรือไม่เป็นไปตาม
สัญญาจ้าง 
2.2 การตรวจรับงาน การวัดจากปริมาณดินที่ขุดอาจมีความ
คลาดเคลื่อนไม่ตรงตามสัญญาจ้างเนื่องจากความฟูของดินหรือ
ความหนาแน่นของดินแตกต่างกัน /การจัดท ารายงานการตรวจ
รับไม่ตรงความเป็นจริง 
2.3 ขุดสระไม่ครบตามจ านวน หรือขุดสระไม่ตรงแปลงที่เข้าร่วม
โครงการ /ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ  หรือตามสัญญาจ้าง        
2.4 มีการย้ายดินที่ขุดในแปลงอื่นมาสวมสระเดิมที่มีอยู่เดิมแล้ว 
(วนดิน) 

1.ดู TOR ว่าก าหนดรูปแบบรายการไว้
อย่างไร และขณะลงพ้ืนที่อยู่ในขั้นตอนใด 
ปริมาณงานที่พบขณะลงพื้นที่อยู่ที่ร้อยละ
เท่าใด  
2.ดูเอกสารการควบคุมงานประจ าวัน 
ในขณะลงพื้นที่ว่าตรงกับหน้างานหรือไม่ 
ณ ขณะลงพื้นที่มีบันทึกการควบคุมงาน
หรือไม่ ตรงกับความเป็นจริงหรือไม่ 
3.ดูแปลงที่ด าเนินการขณะลงพ้ืนที่ ตรง
กับเอกสารที่ระบุในการเข้าร่วมโครงการ
หรือไม่ และเป็นแปลงที่มีการด าเนินการ
มาก่อนหรือด าเนินการใหม่  
4.ดูเอกสาร/ข้อมูล อ่ืนๆประกอบ เพื่อให้
สามารถพอทราบได้ว่าแปลงที่ลงพื้นที่มี
สภาพแปลงก่อนเข้าร่วมโครงการ มี
ลักษณะใด ตรงตามคุณสมบัติหรือไม่ 
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ที ่ ประเภทงาน ข้อสังเกตประเด็นความเสี่ยง (ทีค่วรระวังเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น) 
ตัวอย่าง/แนวทาง ในการเฝ้าระวัง  

(ในประเด็นส าคัญ) 
2.5 มีการใช้หลักฐานจากแปลงที่ขุดจริงมาสวมเพ่ือตรวจรับ 
2.6 การตรวจรับโดยไม่ตรวจสอบพื้นท่ีจริง ดูเพียงเอกสารของผู้
ควบคุมงาน 
2.7 การตรวจรับไม่มีเอกสารหลักฐานการตรวจที่สมบูรณ์ 
ครบถ้วน เช่น แบบการส ารวจพื้นที่ก่อนท าการขุดสระ 

 
 
 
 
 

3. งบประมาณจัดชื้อวัสดุ  
 

 

ที ่ ประเภทงาน ข้อสังเกตประเด็นความเสี่ยง (ทีค่วรระวังเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น) 
ตัวอย่าง/แนวทาง ในการเฝ้าระวัง  

(ในประเด็นส าคัญ) 
3 การจัดชื้อวัสดุ 1.ราคากลางจัดชื้อวัสดุสูงกว่าความเป็นจริง  

2. จัดท าเอกสารคู่เทียบปลอม 
3.คณะกรรมการไม่มีการต่อรองราคาจริง 
4.วัสดุ อุปกรณ์ท่ีจัดชื้อ ไม่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา /ใช้
ประโยชน์ไม่คุ้มค่า /ไม่ได้น ามาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
5.การตรวจรับไม่ได้ตรวจนับจริง หรือไม่ได้ดูของจริงตรวจตาม
เอกสาร /ตรวจรับของไม่ครบ/ จัดท ารายงานไม่ตรงความเป็นจริง 
6. มีการแจกจ่ายวัสดุบางส่วน หรือจ านวนวัสดุ                   
ไม่ครบ แต่มีการลงชื่อว่ารับรองว่าของครบ 

1.สุ่มดูเอกสารการเบิกจ่ายว่า 
   1.1ตรงกับจ านวนที่ด าเนินการจริง
หรือไม่ 
   1.2 มีวัสดุอุปกรณ์จริงหรือไม่ หรือตรง
ตามท่ีเบิกจ่ายหรือไม่  มีคุณภาพหรือ
คุณลักษณะตรงตามที่เบิกจ่ายหรือไม่ 
หรือครบตามที่จัดซื้อหรือไม่ เป็นไปตาม
แบบที่ก าหนดหรือไม่ 
2.สุ่มสอบถามบุคคลในพ้ืนที่ว่าพบเห็นว่า
มีการด าเนินการหรือไม่ 
3.มีเอกสารการควบคุมครุภัณฑ์ให้ดู
หรือไม่ 
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4. งบประมาณการอบรม   
 

 
 

ที ่ ประเภทงาน ข้อสังเกตประเด็นความเสี่ยง (ทีค่วรระวังเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น) 
ตัวอย่าง/แนวทาง ในการเฝ้าระวัง  

(ในประเด็นส าคัญ) 
4 การอบรม 

 
1. จ านวนผู้เข้ารับการอบรมไม่ครบแต่มีชื่อผู้เข้าร่วมครบ อาจมี
การลงชื่อแทนกัน  
3. ผู้เข้ารับการอบรม เข้ารับการอบรมไม่ครบตามจ านวนวันที่จัด 
แต่มีการลงชื่อไว้ครบ 
4. ผู้มีชื่อรับการอบรมไม่มาอบรมจริง แต่ส่งคนอ่ืนมาอบรมแทน
และให้ลงชื่อแทน  
5. ผู้เข้ารับการอบรมไม่เต็มตามจ านวนวันที่ก าหนดแต่น าชื่อไป
เบิกตามจ านวนวันที่ก าหนด 
6. เบิกจ่ายงบประมาณการอบรมไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือ
ตามท่ีอบรมจริง 
7. การจัดชื้อจัดจ้างวัสดุต่างๆในการอบรม ราคาสูงกว่าความเป็น
จริง 

1.สุ่มเช็คชื่อและจ านวนผู้เข้ารับการอบรม
ว่าตรงตามที่ลงนามในเอกสารหรือไม่ 
2.สุ่มดูเอกสารการเบิกจ่ายว่า 
   2.1ตรงกับจ านวนคนที่เข้ารับการอบรม
หรือไม่ 
   2.2 มีวัสดุอุปกรณ์จริงหรือไม่ หรือตรง
ตามท่ีเบิกจ่ายหรือไม่  มีคุณภาพหรือ
คุณลักษณะตรงตามที่เบิกจ่ายหรือไม่ 
หรือครบตามที่จัดซื้อหรือไม่ 
3.สุ่มสอบถามบุคคลในพ้ืนที่ว่าพบเห็น
การอบรมหรือไม่ จ านวนกี่วัน 
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5.งบประมาณจัดชื้อครุภัณฑ์   
 
 

ที ่ ประเภทงาน ข้อสังเกตประเด็นความเสี่ยง (ทีค่วรระวังเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น) 
ตัวอย่าง/แนวทาง ในการเฝ้าระวัง  

(ในประเด็นส าคัญ) 
5 งบครุภัณฑ์ 1.ราคาจัดชื้อครุภัณฑ์สูงกว่าความเป็นจริง 

2. จัดท าเอกสารคู่เทียบปลอม 
3.คณะกรรมการไม่มีการต่อรองราคาจริง 
4.ครุภัณฑ์ที่จัดชื้อใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า /ไม่ได้น ามาใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มี
คุณภาพ  
5.การตรวจรับไม่ได้ตรวจนับจริง หรือไม่ได้ดูของจริงตรวจตาม
เอกสาร /ตรวจรับของไม่ครบ จัดท ารายงานไม่ตรงความจริง 
6. มาตรการการ ควบคุมครุภัณฑ์ ทั้งในขั้นตอนระหว่างด าเนิน
โครงการและหลังด าเนินโครงการอาจไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 
เช่นอาจสูญหาย หรือช ารุด หรือขาดการบ ารุงรักษา 

1.สุ่มดูเอกสารการเบิกจ่ายว่า 
   1.1ตรงกับจ านวนที่ด าเนินการจริง
หรือไม่ 
   1.2 มีวัสดุอุปกรณ์จริงหรือไม่ หรือตรง
ตามท่ีเบิกจ่ายหรือไม่  มีคุณภาพหรือ
คุณลักษณะตรงตามที่เบิกจ่ายหรือไม่ 
หรือครบตามที่จัดซื้อหรือไม่ เป็นไปตาม
แบบที่ก าหนดหรือไม่ 
2.สุ่มสอบถามบุคคลในพ้ืนที่ว่าพบเห็นว่ามี
การด าเนินการหรือไม่ 
3.มีเอกสารการควบคุมครุภัณฑ์ให้ดู
หรือไม่ 
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6.งบประมาณค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง (การก่อสร้าง)  
 

ที ่ ประเภทงาน ข้อสังเกตประเด็นความเสี่ยง (ทีค่วรระวังเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น) 
ตัวอย่าง/แนวทาง ในการเฝ้าระวัง  

(ในประเด็นส าคัญ) 
6 การก่อสร้าง 

1. การจัดชื้อจัดจ้าง 
1.1  การค านวณราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง               
 1.2 มีการก าหนดล็อคสเปค หรือมีการก าหนดเงื่อนไขท่ีมี
ลักษณะกีดกันไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน 
1.3 คณะกรรมการจัดชื้อจัดจ้างไม่มีการต่อรองราคาจริง 
 2. การก ากับ ควบคุมงาน การตรวจรับงาน 
2.1  ผู้ควบคุมงานไม่รายงานการปฏิบัติงานของ   ผู้รับจ้าง/ไม่
บันทึกเหตุการณ์แวดล้อม หรือไม่ได้มีการควบคุมงานจริง การ
ควบคุมงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ หรือไม่เป็นไปตาม
สัญญาจ้าง 
2.2 การก่อสร้างใช้วัสดุ ไม่ตรงตามรูปแบบรายการ  
2.3 .การตรวจรับงานไม่ตรงตามรูปแบบรายการ                  
ไม่มีการดูพ้ืนที่จริงแต่ตรวจตามเอกสาร 

1.ดู TOR ว่าก าหนดรูปแบบรายการไว้
อย่างไร และขณะลงพ้ืนที่อยู่ในขั้นตอนใด 
ปริมาณงานที่พบขณะลงพื้นที่อยู่ที่ร้อยละ
เท่าใด  
2.ดูเอกสารการควบคุมงานประจ าวัน 
ในขณะลงพื้นที่ว่าตรงกับหน้างานหรือไม่ 
ณ ขณะลงพื้นที่มีบันทึกการควบคุมงาน
หรือไม่ ตรงกับความเป็นจริงหรือไม่ 
3.สุ่มดูวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างว่าตรง
ตามท่ีก าหนดในแบบหรือไม่  
4.ดูเอกสาร/ข้อมูล อ่ืนๆประกอบ เพื่อให้
สามารถพอทราบได้ว่าพ้ืนที่ก่อสร้าง        
มีสภาพพ้ืนที่ก่อนด าเนินโครงการ           
มีลักษณะใด ตรงตามคุณสมบัติหรือไม่ 
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7.งบประมาณการจัดจ้าง(จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ จ้างท่ีปรึกษา จ้างท าระบบ ) 
 

 
 

ที ่ ประเภทงาน ข้อสังเกตประเด็นความเสี่ยง (ทีค่วรระวังเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น) 
ตัวอย่าง/แนวทาง ในการเฝ้าระวัง  

(ในประเด็นส าคัญ) 
7 
 
 
 
 

การจัดชื้อจัดจ้าง     
ท าสื่อประชาสัมพันธ์               

จ้างท่ีปรึกษา                     
จ้างพัฒนาระบบ  

1.มีการก าหนดล็อคสเปค หรือมีการก าหนดเงื่อนไขท่ีมีลักษณะ
กีดกันไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน 
2. มีการก าหนดราคากลาง หรือวงเงินจ้างสูงกว่าความเป็นจริง 
3.คณะกรรมการในการจัดชื้อจัดจ้างไม่มีการต่อรองราคาจริง 
4.การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามขอบเขตการจ้างงาน หรืองานที่
จัดส่งไม่ได้คุณภาพ แต่มีการตรวจรับไปก่อน 
 

1.ดูเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดและ
ประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
ผู้เข้าร่วมโครงการว่ามีหรือไม่  
2.ดูเอกสารอนุมัติด าเนินการว่ามีหรือไม่ 
3.ดูจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการว่าตรงกับ
เอกสารการเบิกจ่ายหรือไม่ หรือเอกสาร
การเบิกจ่ายตรงตามอนุมัติหรือไม่ 
4.ดูว่ามีการประชาสัมพันธ์ลักษณะใด 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
หรือไม ่
5.ดูว่ามีการประชาสัมพันธ์จริงหรือไม่ 
6.ดูการตรวจรับว่าเป็นไปตาม TOR 
หรือไม่ ครบถ้วนหรือไม่ 
7.มีการประชาสัมพันธ์ในสื่อใดบ้าง 
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8. งบประมาณอ่ืน ๆ 
 

ที ่ ประเภทงาน ข้อสังเกตประเด็นความเสี่ยง (ทีค่วรระวังเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น) 
ตัวอย่าง/แนวทาง ในการเฝ้าระวัง  

(ในประเด็นส าคัญ) 
8 งบอ่ืนๆ  

(เช่น ค่าบริหารจัดการ 
การติดตาม
ประเมินผล ค่า
เดินทาง รวมการ
เบิกจ่ายแทนกันให้กับ
หน่วยงานอื่น การ
ด าเนินการเก็บข้อมูล
โครงการต่างๆ 

1. แผนการบริหารจัดการ คน /เวลา/ผลการด าเนินงาน ไม่
ชัดเจน 
2. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่มีเอกสารรับรอง  
3. การใช้จ่ายงบประมาณไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1.ดูเอกสารการอนุมัติเดินทางไปราชการ
และเอกสารประกอบอ่ืนๆที่เก่ียวข้องใน
การเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการว่ามี
หรือไม่ 
2.ดูเอกสารประกอบการวิเคราะห์จัดท า
แผนบริหารความเสี่ยงว่ามีหรือไม่ 
3.ดูเอกสารอ่ืนๆประกอบการเบิกจ่ายและ
การรายงานเรื่องต่างๆว่ามีหรือไม่ ตรงกับ
ความจริงหรือไม่ 

 
 
  


