
การประเมินขั้นตอน/กิจกรรมที่ควรเฝ้าระวัง เพ่ือป้องกันและลดโอกาสการทุจริต
(แผนงานที่ 3 กรอบวงเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 

(กรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาท)

ศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.)
ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ ตาม พรก. กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)

Update 24.12.63



แผนงานที่ 3 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมทีไ่ดร้ับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาท
แผนงานที่ 3 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมทีไ่ดร้ับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาท
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการตามแผนงานที่ 3 กรอบวงเงินฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคม 400,000  ล้านบาท เป็นกลไกหนึ่งในการป้องกันและลดโอกาส
การทุจริต ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 16  มิถุนายน 2563  ท่ีเห็นชอบให้ศูนย์
อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เป็นกลไกเฝ้าระวังการใช้จ่าย
งบประมาณตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา
เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค     
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 เพื่อให้ความเชื่อมั่นการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามโครงการ ฯ เป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจากการทุจริต  
ส านักงาน ป.ป.ท.ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ศอตช.ได้ท าการประเมินความเสี่ยง      
การทุจริตโครงการเพื่อน าผลการประเมินให้หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ
น าไปพิจารณาประกอบการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และส านักงาน
ป.ป.ท.ในฐานะฝ่ ายเลขนุการ ศอตช . ร่ วมกับหน่วยงานภายใต้  ศอตช . 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ฝ่ายปกครอง ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน 
ร่วมกันลงพื้นที่เฝ้าระวังรวมท้ังได้ท าการเผยแพร่ให้ภาคประชาชนร่วมติดตาม    
เฝ้าระวังอีกช่องทางหนึ่งด้วย

เน้นการลงทุนและ
กิจกรรม การพัฒนา
ท่ีสามารถพลิกฟื้น
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

การฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ฐานรากและชุมชน 
ท่ีเน้นสร้างงานรองรับ
การกลับสู่ต่างจังหวัด

ส่งเสริมการบริโภค
และกระตุ้นเศรษฐกิจ 

การยกระดับโครงสร้าง
พื้นฐานระดับชุมชน

ที่มา
พ.ร.ก. กูเ้งิน 1 ล้านล้านบาท

1. การแพทย์และ สาธารณสุข วงเงิน 45,000 ล้านบาท

2. ช่วยเหลือ เยียวยา ชดเชย วงเงิน 555,000 ล้านบาท

3. ฟื้นฟเูศรษฐกิจและสังคม วงเงิน 400,000 ล้านบาท







หน่วยงานด าเนินการเอง
(กรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานภูมิภาค 
และ อปท.) 

งบประมาณการเสนอ ระดับกระทรวง/จังหวัด

การเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน และเงินอุดหนุน
ให้หน่วยงานของรัฐและการอุดหนุนงบประมาณให้มหาวิทยาลัย 
กระทรวง วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ กลุ่ม เครือข่ายภาคประชาชน

ติดตาม ประเมินผล

จ้างแรงงาน

อบรม สัมมนา

จัดซื้อจัดจ้าง 6 ประเภท

01

02

03

04

3.1 วัสดุ

3.2 ครุภัณฑ์

3.3 ขุดสระกักเก็บน้ า

3.4 สิ่งก่อสร้าง

3.5 ศึกษา วิจัย

3.6 ท าสื่อประชาสัมพันธ์
/ จัด Event

(Agenda Based) 
เสนอโดยกระทรวง 

(Area Based) 
เสนอโดยจังหวัดจ าแนกโครงการเป็น 2 ระดับ

3

แผนงานท่ี 3 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
กรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาท

1
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Corruption 
Risk Mapping 

รายการ กรม/หน่วยงาน กระทรวง เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก.
(หน่วย : บาท)

01.1 โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ ส านักปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ 9,805,707,480

การจัดจ้างขุดสระ 4,009 ต าบล  การจ้างแรงงาน 32,072 คน             
การจัดชื้อวัสดุ ด้านดิน พืช สัตว์ ประมง ส่งเสริมความรู้ 64,144 แปลง
การจัดอบรม 400 รุ่น รวม 40,000 คน

01.2 โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) กรมส่งเสริมการเกษตร เกษตรและสหกรณ์ 169,885,000

การจัดชื้อแม่ปุ๋ยเคมี 47,280 กระสอบ          
การจัดชื้อเครื่องผสมแม่ปุ๋ยเคมีและการจัดชื้อชุดวิเคราะห์ดิน Soil Test Kit ให้กับ 394 ศูนย์ 

01.3 โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล

กรมการพัฒนาชุมชน มหาดไทย 4,787,916,400

การจัดจ้างขุดสระ     การจ้างแรงงาน                 การจัดชื้อวัสดุ                                                               
3,246 ต าบล                   9,188 คน                        ฝึกปฏิบัติ/ฐานเรียนรู้
การจัดอบรมสร้างทักษะพัฒนากสิกรรมฯ               การจัดชื้อครุภัณฑ์ 
11 รายการ เช่น พัฒนา Platform เครื่องผสมอาหารสัตว์ เครื่องบ าบัดน้ าเสีย เครื่องบรรจุกระป๋อง
เป็นต้น

แผนงานที่ 3 โครงการตามข้อเสนอของกระทรวง
(Agenda Based) ขั้นตอน/กิจกรรมที่ควรเฝ้าระวัง
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Corruption 
Risk Mapping 

รายการ กรม/หน่วยงาน กระทรวง เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก.
(หน่วย : บาท)

01.4 โครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) กรมการท่องเที่ยว การท่องเทียวและกีฬา 15,000,000

การจ้างประชาสัมพันธ์ จัดเสนวนา วีดีโอ จ้างที่ปรึกษาท าแผนบริหารความเสี่ยงพื้นที่
ท่องเท่ียวปลอดภัยต้นแบบ 5 พื้นท่ีย่านเมืองเก่าน่าน หาดบางแสน เอเชียทีค ชุมชนไร่กองขิง
เชียงใหม่ และเยาวราช  

01.5 โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่าและพันธุ์พืช

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

741,588,000

การจ้างแรงงานฝึกเป็นมัคุเทศก์ดูนก จ านวน 1,250 คน  
การจัดชื้อกล้องส่องนกให้กับพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า 125 แห่ง 
การจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง 13 รายการในแหล่งท่องเท่ียวเรียนรู้สัตว์ป่า 125 แห่ง 

เช่น หอดูนก ค่ายเยาวชน บ้านพักนักท่องเท่ียว เป็นต้น

01.6 โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน  

มหาดไทย 1,080,586,000

การคัดเลือกผู้สูงอายุที่มีภาวะพิ่งพิงในหมู่บ้าน/ชุมชนเข้าร่วมโครงการ โดยจะจ้างให้มีผู้ดูแล
ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงตาม Care Plan
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Corruption 
Risk Mapping 

รายการ กรม/หน่วยงาน กระทรวง เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก.
(หน่วย : บาท)

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

การจ้างแรงงาน 14,510  คน

01.8 โครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟสร้างรายได้ชุมชน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่าและพันธุ์พืช

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

246,699,000

การจ้างแรงงานจัดท าแนวกันไฟ ขุดแหล่งน้ าขนาดเล็ก 9,137 คน

01.9 โครงการโครงการ: Gastronomy Tourism : LANNA Gastronomy
“คิดถึงเชียงใหม”่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม

48,600,000

การจัดจ้างเหมาบริการจัดงาน Event
 การจัดจ้างศึกษาวิจัยเมนูอาหารใหม่
 ค่าใช้จ่ายการรับสมัครผู้ประกอบการ การจัดตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญ
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Corruption 
Risk Mapping 

รายการ กรม/หน่วยงาน กระทรวง เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก.
(หน่วย : บาท)

01.10 โครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

13,904,500,000

อุดหนุนงบประมาณให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า จ านวน 5,250 แปลง รวม 77 จังหวัด โดยมีสมาชิกรวมตัวกันไม่น้อยกว่า 30 ราย 
จ านวนพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 300 ไร่ (พื้นท่ีอาจ ไม่ติดต่อเป็น ผืนเดียวกันก็ได้)
เพื่อน าไปจัดชื้อเครืองมือ อุปกรณ์ในการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่

01.11 โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน กรมป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

863,363,000

อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการบริหารจัดการป่าชุมชน 2,000 แห่ง และเครือข่าย
ไฟป่า 700 เครือข่าย

การจ้างแรงงาน 23,538 คน เพื่อลาดตะเวน ควบคุมไฟป่า ผลิตกล้าไม้ 70 ล้านกล้า
เพ่ือแจกจ่ายให้ประชาชน การส ารวจครอบครองที่ดินป่าสงวน

การจัดจ้างสร้างเรือนเพาะช า 50 หลัง 
ค่าเพาะช ากล้าไม้ 70 ล้านกล้า
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Corruption 
Risk Mapping 

รายการ กรม/หน่วยงาน กระทรวง เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก.
(หน่วย : บาท)

01.12 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 
มหาวิทยาลัย) มีมหาวิทยาลัยแม่ขา่ย 9 แห่ง ดังนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์

ส านักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา   
วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม

10,629,600,000

การอุดหนุนงบประมาณให้มหาวิทยาลัย 76 แห่ง เพื่อจ้างแรงงาน 60,000 คน
การอุดหนุนงบประมาณให้มหาวิทยาลัย 76 แห่ง เพื่อจัดท าโครงการ 3,000 
โครงการ 3,000 ต าบล (ต าบลละ 1 โครงการ)

8



Corruption 
Risk Mapping 

รายการ กรม/หน่วยงาน กระทรวง เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก.
(หน่วย : บาท)

01.13 โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ส าหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและ
ภาคเอกชน (Co – Payment)

กรมการจัดหางาน แรงงาน 19,462,001,700

การอุดหนุนงบประมาณให้กับนายจ้างภาคเอกชน เพื่อจ้างแรงงาน  26,000 คน รัฐอุดหนุน
ร้อยละ 50 ไม่เกิน 7,500 บาท/วุฒิ
การจัดกิจกรรมนัดพบ แรงงานและผู้ประกอบการ โดย แรงงานจังหวัดทุกจังหวัด

01.14 โครงการศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพ่ืออุตสาหกรรม
การเกษตร อาหารและการแพทย์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย(รัฐวิสาหกิจ) 

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม

154,132,700

การจัดชื้อครุภัณฑ์เพื่อผลิตจุลินทรีย์ไพรไบโอติกในอุตสาหกรรมอาหาร
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รายการ กรม/หน่วยงาน กระทรวง เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก.
(หน่วย : บาท)

01.15 โครงการยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง
ตะวันตกด้วย BCG โมเดล 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย(รัฐวิสาหกิจ) 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม

115,359,800

การจัดชื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลลินทรีย์การเกษตร 
การจัดชื้อวัสดุทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนการด าเนินโครงการใน 4 จังหวัด ดังนี้    

กาญจนบุรี สุพรรณบุรี พระนคศรีอยุธยา และนครปฐม

01.16 โครงการพัฒนาการผลิตและใช้โปรตีนจากแมลงเพื่อเป็นแหลง่วัตถุดิบ
ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กระทรวง การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม

15,268,160

การจัดชื้อครุภัณฑ์ 8 รายการ เช่น ตู้อบแห้ง หนอน แมลง
 การจัดชื้อวัสดุ เช่น วัสดุอุปกรณ์ ในการเลี้ยงหนอน อาหารเลี้ยงหนอน อนุบาล
หนอนตัวโต อย่าละ 60 ล้านตัว ฯลฯ
( เพ่ือพัฒนาการผลิตใช้โปรตีนจากแมลง แทนปลาป่น ) 
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