
การประเมินขั้นตอน/กิจกรรมที่ควรเฝ้าระวงั เพื่อป้องกันและลดโอกาสการทุจริต
(แผนงานที่ 3 กรอบวงเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

(กรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาท)

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

โครงการที่เสนอโดยกระทรวง

Update 2/02/2564
By chaweewan



แผนงานที่ 3 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาท

01 0402 03

การประเมินความเส่ียงการทุจริต โครงการตามแผนงานที่ 3 กรอบ
วงเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 400,000  ล้านบาท เป็นกลไกหนึ่งในการ
ป้องกันและลดโอกาสการทุจริต ตามมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 16  มิถุนายน 
2563 ท่ีเห็นชอบให้ศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) 
เป็นกลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
พ.ศ.2563 เพื่อให้ความเชื่อมั่นการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ ฯ 
เป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นไปตามระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจากการ
ทุจริต ส านักงาน ป.ป.ท.ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ศอตช. ได้ท าการประเมิน
ความเส่ียงการทุจริตโครงการเพื่อน าผลการประเมินให้หน่วยงาน           
ท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณน าไปพิจารณาประกอบการจัดท าแผนบริหาร
ความเส่ียงการทุจริต และส านักงานป.ป.ท.ในฐานะฝ่ายเลขนุการ ศอตช. 
ร่วมกับหน่วยงานภายใต้ ศอตช. คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
ฝ่ายปกครอง ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมกันลงพื้นท่ีเฝ้า ระวัง    
รวมท้ังได้ท าการเผยแพร่ให้ภาคประชาชนร่วมติดตามเฝ้าระวั ง                           
อีกช่องทางหนึ่งด้วย

เน้นการลงทุนและ
กิจกรรม การพัฒนา
ท่ีสามารถพลิกฟื้น
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

การฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ฐานรากและชุมชน 
ท่ีเน้นสร้างงาน
รองรับการกลับสู่
ต่างจังหวัด

ส่งเสริมการบริโภค
และกระตุ้นเศรษฐกิจ 

การยกระดับโครงสร้าง
พื้นฐานระดับชุมชน

ที่มา

พ.ร.ก. กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท

1. การแพทย์และ สาธารณสุข วงเงิน 45,000 ล้านบาท

2. ช่วยเหลือ เยียวยา ชดเชย วงเงิน 555,000 ล้านบาท

3. ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม วงเงิน 400,000 ล้านบาท







หน่วยงานด าเนินการเอง
(กรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานภูมิภาค 
และ อปท.) 

งบประมาณการเสนอ ระดับกระทรวง/จังหวัด

การเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน และเงินอุดหนุน
ให้หน่วยงานของรัฐและการอุดหนุนงบประมาณให้มหาวทิยาลัย 
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 ขุดสระเก็บน้ า

3.4 ส่ิงก่อสร้าง

3.5 ศึกษาวิจัย

3.6 ท าสื่อประชาสัมพันธ์
/ จัด Event

(Agenda Based) 
เสนอโดยกระทรวง 

(Area Based) 
เสนอโดยจังหวดัจ าแนกโครงการเป็น 2 ระดับ

3

แผนงานที่ 3 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
กรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาท

1.

2.



Corruption 
Risk Mapping 

รายการ กรม/หน่วยงาน กระทรวง เงินกู้ภายใต้ 
พ.ร.ก.

(หน่วย : บาท)

01.1 โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มทฤษฎใีหม่ ส านักปลัดกระทรวง เกษตรและ
สหกรณ์

3,550,917,500
(9,805,707,480)

มติ ครม. ปรับลด เมื่อวันท่ี 12 
ม.ค. 2564

การจัดจ้างขุดสระเก็บน้ าตามแบบมาตรฐานกรมพัฒนาที่ดิน
1. ขุด 2.5 ไร่ ปริมาณดินขุด 1,800 ลบ.ม. งบ 40,807.02 บาท
2. ขุด 3 ไร่ ปริมาณดินขุด 2,100 ลบ.ม. งบ 47,608.19 บาท
3. ขุด 4 ไร่ ปริมาณดินขุด 2,800 ลบ.ม. งบ 63,477.59 บาท
4. ขุด 5 ไร่ ปริมาณดินขุด 3,500 ลบ.ม. งบ 79,346.99 บาท

การจ้างแรงงาน 33,609 คน ต าบลละ 8 คน  งบ 1,310,481,000 บาท            
การจัดชื้อวัสดุ ด้านดิน พืช สัตว์ ประมง ส่งเสริมความรู้ 24,241 แปลง งบ 142,537,100 บาท
จ้างท าสื่อ TV, youtube, Website, facebook งบ 7,017,497 บาท/พิมพ์คู่มือ 8,062,500 บาท

01.2 โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดนิและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) กรมส่งเสริม
การเกษตร

เกษตรและ
สหกรณ์

169,885,000

การจัดชื้อแม่ปุ๋ยเคมี  3 ชนิด 47,280 กระสอบ งบ 33,226,020 บาท 
การจัดชื้อชุดวิเคราะห์ดิน Soil Test Kit 3,940 ชุด งบ 18,695,300 บาท
การจัดชื้อเครื่องผสมแม่ปุ๋ยเคมีให้กับ 394 เครื่อง งบ 92,747,600 บาท
การจ้างพัฒนา Platform และ Application Base งบ 5,058,380 บาท

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

รายการ กรม/
หน่วยงาน

กระทรวง เงินกู้ภายใต้ 
พ.ร.ก.

(หน่วย : บาท)

01.3 โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลกัทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล

กรมการพัฒนา
ชุมชน

มหาดไทย 4,787,916,400

การจัดจ้างขุดสระเก็บน้ า รวม 3,246 ต าบล
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1. พ้ืนที่ 1 ไร่ (ปริมาตรดินขุด 1,500 ลูกบาศก์เมตร) 9,925 แปลง งบ 448,610,000 บาท
2. พ้ืนที่ 3 ไร่ (ปริมาตรดินขุด 4,000 ลูกบาศก์เมตร) 14,917แปลง งบ 1,551,368,000 บาท 
3. พ้ืนที่ 10 ไร่ (ปริมาตรดินขุด 19,200 ลูกบาศก์เมตร) 23 แปลง งบ 15,939,000 บาท 
4. พ้ืนที่ 15 ไร่ (ปริมาตรดินขุด 28,800 ลูกบาศก์เมตร) 314 แปลง งบ 326,560,000 บาท

การจ้างแรงงาน  9,188 คน งบ 992,304,000 บาท
การจัดชื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการฝึกปฏิบัติ 337 ฐาน งบ 805,195,000 บาท                                                               
การจัดอบรมสร้างทักษะพัฒนากสิกรรมฯและสร้างมาตรฐานการผลิต งบ 245,521,600 บาท 
การจัดชื้อครุภัณฑ์  8 รายการเช่น เครื่องผสมอาหารสัตว์ เครื่องขึ้นรูปภาชนะจากธรรมชาติ 

/เครื่องสกัดน้ ามันพืช งบ 279,648,000 บาท
ค่าพัฒนา Platformเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์คุณภาพชีวิตในบนริบท โคก หนองนา โมเดล  

งบ 15,000,000 บาท
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แผนงานท่ี 3 โครงการตามข้อเสนอของกระทรวง
(Agenda Based) ขั้นตอน/กิจกรรมที่ควรเฝ้าระวัง



Corruption 
Risk Mapping 

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

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

การจ้างท าสื่อประชาสัมพันธ ์จัดเสนวนา วีดีโอ จ้างที่ปรึกษาท าแผนบริหารความเสี่ยง
พื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยต้นแบบ 5 พื้นที่ย่านเมืองเก่านา่น หาดบางแสน เอเชียทีค ชุมชนไร่
กองขิงเชียงใหม่ และเยาวราช รวมงบ 7,480,000 บาท
ค่าจัดอบรมผู้ประกอบการ 500 คน ใน 5 พื้นๆละ 100 คน งบ 6,540,000 บาท

01.5 โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่าและพันธุ์พืช

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

741,588,000

การจ้างแรงงานฝึกเปน็มัคุเทศก์ดูนก จ านวน 1,250 คน   135,000,000 บาท
การจัดชื้อกล้องส่องนกให้กับพื้นที่อนรุักษ์สัตว์ป่า 125 แห่ง  งบ 93,750,000 บาท
การจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง 13 รายการในแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้สัตว์ป่า 125 แห่ง 

เช่น หอดูนก ค่ายเยาวชน บ้านพักนักท่องเที่ยว เป็นต้น  งบ 512,838,000 บาท

01.6 โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินเพื่อดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  

มหาดไทย 1,080,586,000

ขั้นตอนการคัดเลือกผู้สูงอายุที่มีภาวะพิ่งพิงในหมู่บ้าน/ชุมชนเข้าร่วมโครงการ โดยจะจ้าง
ให้มีผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตาม Care Plan
การจ้างแรงงานเพื่อดูแลผู้สูงอายุ 15,548 คน งบ 932,880,000 บาท
การอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 15,548 คน งบ 147,706,000 บาท
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แผนงานท่ี 3 โครงการตามข้อเสนอของกระทรวง
(Agenda Based) ขั้นตอน/กิจกรรมที่ควรเฝ้าระวัง



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 งบ 2,611,800,000 บาท
ค่าอ านวยการบริหารจัดการ 878 อ าเภอ งบ 52,680,000 บาท
การจัดชื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา 878 เคร่ือง งบ 19,316,000 บาท

01.8 โครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟสร้างรายได้ชุมชน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

246,699,000

การจ้างแรงงานจัดท าแนวกันไฟ 8,930 คน งบ  241,110,000
การจ้างแรงงานขุดแหล่งน้ าขนาดเล็ก 207 คน คน รวมงบ 5,589,000 บาท

01.9 โครงการโครงการ: Gastronomy Tourism : LANNA Gastronomy
“คิดถึงเชียงใหม่” (เงินอุดหนุน)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม

48,600,000

การจัดจ้างเหมาบริการจัดงาน Event งบ 12,368,000 บาท
การจัดจ้างศึกษาวิจัยเมนูอาหารใหม่ งบ 7,541,000 บาท
ค่าใช้จ่ายการรับสมัครผู้ประกอบการ การจัดตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญ ค่าใช้จ่ายในการลง
พื้นที่ เป็นต้น งบ 15,664,900 บาท
การอบรมเกษตรกร/ผู้ประกอบการ งบ 3,841,300 บาท 
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แผนงานท่ี 3 โครงการตามข้อเสนอของกระทรวง
(Agenda Based) ขั้นตอน/กิจกรรมที่ควรเฝ้าระวัง



Corruption 
Risk Mapping 

รายการ กรม/หน่วยงาน กระทรวง เงินกู้ภายใต้ 
พ.ร.ก.

(หน่วย : บาท)

01.10 โครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด
(เงินอุดหนุน) 

กรมส่งเสริมการเกษตร เกษตรและสหกรณ์ 13,904,500,000

การขัดชื้อจัดจ้าง โดยรัฐอุดหนุนงบประมาณให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนเปน็นติิบคุคล
กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จ านวน 5,250 แปลง รวม 77 จังหวัด โดยมีสมาชิกรวมตัวกันไม่น้อย
กว่า 30 ราย จ านวนพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 300 ไร่ (พื้นที่อาจไม่ติดต่อเป็นผืนเดียวกันกไ็ด้)
เพื่อน าไปจัดชื้อเครืองมือ อุปกรณ์ในการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ งบ 3,878,120,000 บาท 

01.11 โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน กรมป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

863,363,000

อุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการบริหารจัดการป่าชุมชน 2,000 แห่ง 
แห่งละ 70,000 บาท งบ 140,000,000 บาท  

อุดหนุนให้กับเครือข่าย ไฟป่า 700 เครือข่าย ๆละ 50,000 บาท งบ 35,000,000 บาท
การจ้างแรงงาน 23,538 คน เพื่อลาดตะเวน ควบคุมไฟป่า ผลิตกล้าไม้ 70 ล้านกล้า            

เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชน การส ารวจครอบครองที่ดินป่าสงวน งบ 437,796,000 บาท 
การจัดจ้างสร้างเรือนเพาะช า 50 หลัง งบ 16,482,000 บาท
ค่าเพาะช ากล้าไม้ 70 ล้านกล้า งบ 203,000,000 บาท
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แผนงานท่ี 3 โครงการตามข้อเสนอของกระทรวง
(Agenda Based) ขั้นตอน/กิจกรรมที่ควรเฝ้าระวัง



Corruption 
Risk Mapping 

รายการ กรม/หน่วยงาน กระทรวง เงินกู้ภายใต้ 
พ.ร.ก.

(หน่วย : บาท)

01.12 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 
มหาวิทยาลัย) การอุดหนุนงบประมาณให้มหาวิทยาลัย 76 แห่ง  
โดยมีมหาวิทยาลัยแม่ข่าย 9 แห่ง ดังนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                              
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ส านักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา   
วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม

10,629,600,000

การอุดหนุนงบประมาณให้มหาวิทยาลัย 76 แห่ง เพ่ือจ้างแรงงาน 60,000 คน  
300 ต าบลๆละ 2 คน งบ 7,920,000,000 บาท 

การอุดหนุนงบประมาณให้มหาวิทยาลัย 76 แห่ง เพ่ือจัดท าโครงการ 3,000 
โครงการ 3,000 ต าบล (ต าบลละ 1 โครงการ) งบ 2,400,000 ,000 บาท      

อุดหนุนค่าบริหารจัดการ งบ 309,600,000 บาท
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แผนงานท่ี 3 โครงการตามข้อเสนอของกระทรวง
(Agenda Based) ขั้นตอน/กิจกรรมที่ควรเฝ้าระวัง



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

การอุดหนุนงบประมาณให้กับนายจา้งภาคเอกชน เพื่อจ้างแรงงาน  26,000 คน 
รัฐอุดหนุนร้อยละ 50 ไม่เกิน 7,500 บาท/วุฒิ งบ 19,386,300,000 บาท

ค่าการจัดกิจกรรมนัดพบ แรงงานและผู้ประกอบการ โดย แรงงานจังหวัดทุกจังหวัด 
งบ 17,354,000 บาท

ค่าจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการโครงการ(จ่ายคา่จ้างตามจริงเป็นรายหัวของผู้สนใจ
สมัคร) รายละ 12.50 บาท งบ 49,648,700 บาท

01.14 โครงการศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร 
อาหารและการแพทย์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย(รัฐวิสาหกิจ) 

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม

154,132,700

การจัดชื้อครุภัณฑ์เพื่อผลิตจุลินทรีย์ไพรไบโอติกในอุตสาหกรรมอาหาร 
งบ 100,085,000 บาท 

การจัดจ้างทดสอบในห้องปฏิบตัิการ และค่าพัฒนาแพตฟอร์ม งบ 53,920,700 บาท
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แผนงานท่ี 3 โครงการตามข้อเสนอของกระทรวง
(Agenda Based) ขั้นตอน/กิจกรรมที่ควรเฝ้าระวัง



Corruption 
Risk Mapping 

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

01.15 โครงการยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลางตะวันตก
ด้วย BCG โมเดล 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย(รัฐวิสาหกิจ) 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม

115,359,800

การจัดชื้อครุภัณฑ์เคร่ืองผลิตหัวเชื้อจุลลินทรีย์การเกษตร งบ 100,000,000 บาท
การจัดชื้อวัสดุทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนการด าเนนิโครงการใน 4 จังหวัด ดังนี้    

กาญจนบุรี สุพรรณบุรี พระนคศรีอยุธยา และนครปฐม งบ 10,101,300 บาท

01.16 โครงการพัฒนาการผลิตและใช้โปรตีนจากแมลงเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบ
ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม

15,268,160

การจัดชื้อครุภัณฑ์ 8 รายการ เช่น ตู้อบแห้ง หนอน แมลง งบ 2,480,000  บาท
การจัดชื้อวัสดุ เช่น วัสดุอุปกรณ์ ในการเลี้ยงหนอน อาหารเลี้ยงหนอน อนุบาล
หนอนตัวโต อย่าละ 60 ล้านตัว ฯลฯ (เพื่อพัฒนาการผลิตใช้โปรตีนจากแมลงแทนปลาปน่)     
งบ 4,771,960 บาท
การจัดอบรม กลุ่มเกษตรกร 300 คน งบ 1,348,200 บาท
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แผนงานท่ี 3 โครงการตามข้อเสนอของกระทรวง
(Agenda Based) ขั้นตอน/กิจกรรมที่ควรเฝ้าระวัง



Corruption 
Risk Mapping 

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

01.17 โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบัน
เกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร (เงินอุดหนุนให้กลุ่มสหกรณ์/เกษตรกร)

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เกษตรและสหกรณ์ 1,803,346,920 

จัดซื้อครุภัณฑ์โดยสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ านวน 48 รายการ งบ 1,793,888,920  บาท  
เช่น เครื่องตัดหญ้า 1,036 รายการ  8,541,000 บาท / รถบรรทุก17รายการ 20,968,300 

บาท เครื่องอบ 17 รายการ  624,677,400 บาท / รถแท็กเตอร์ 111 รายการ  144,089,700 บาท
ค่าก่อสร้างโดยสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร งบ  670,167,300 บาท เช่น

เช่น อาคารเอนกประสงค์ 40 รายการ  383,474,400 บาท อาคารศูนย์เรียนรู้การท าน้ าตาล
มะพร้าวปลอดสารพิษ 1  แห่ง  1,795,500 บาท

01.18 โครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์
ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว  

กรมการข้าว เกษตรและสหกรณ์ 1,601,430,400

การจัดชื้อครุภัณฑ์ โรงงาน  จ านวน 4 รายการ งบประมาณ  1,525,940,700 บาท
ได้แก่ ชุดเครื่องชั่งบรรจุพร้อมระบบจัดเรียงแบบอัตโนมัติ 320,465,000  บาท
ระบบไฟฟ้าควบคุมเคร่ืองจักร 82,818,000 บาท  / เครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพ
เมล็ดพันธุ์ 554,848,500  บาท / เครื่องจักรในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ 67,809,200 บาท

การจัดจ้างก่อสร้างอาคารปรับปรุง/เพิ่มเติม เครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพนัธุ ์ 
ค่าก่อสร้างงบ 68,212,900 บาทและค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน งบ 2,322,000 บาท
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แผนงานท่ี 3 โครงการตามข้อเสนอของกระทรวง
(Agenda Based) ขั้นตอน/กิจกรรมที่ควรเฝ้าระวัง



Corruption 
Risk Mapping 

รายการ กรม/หน่วยงาน กระทรวง เงินกู้ภายใต้ 
พ.ร.ก.

(หน่วย : บาท)

01.19 โครงการ: สร้างอาชีพประมงแนวใหม่ด้วยนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
และการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเล (ด าเนินการในพื้นที่จังหวัดตรัง) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม

12,888,000

การจัดชื้อครุภัณฑ์ส าหรับต้นแบบนวัตกรรมการเลี้ยงกุ้ง/ อาหารทะเลแช่แข็ง งบ 
2,473,000 บาท ค่าวัสดุการเกษตร  งบ 2,850,690 ค่าวัสดุ ฝึกอบรม วัสดุส านักงาน 
1,671,120  บาท

01.20 โครงการแปลงใหญ่กระบือชลบุรีครบวงจร
(ด าเนินการในพื้นที่ ล ต. บางพระ อ.ศรีราชา  ต.หนองซาก อ.บ้านบึง) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม

5,000,000 

ค่าจัดชื้อครุภัณฑ์ทางการเกษตร 2,500,000 บาท เช่น รถแทรกเตอร์  เครื่องตัดหญ้า 
เครื่องผสมอาหารสัตว์  เครื่องอัดก้อนหญ้าแห้ง เครื่องสับตัดต้นข้าวโพดติดท้ายแทรกเตอร์
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แผนงานท่ี 3 โครงการตามข้อเสนอของกระทรวง
(Agenda Based) ขั้นตอน/กิจกรรมที่ควรเฝ้าระวัง



Corruption 
Risk Mapping 

รายการ กรม/หน่วยงาน กระทรวง เงินกู้ภายใต้ 
พ.ร.ก.

(หน่วย : บาท)

01.21 โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวอย่างปลอดภัยและส่งเสริมการใช้สารจาก
ธรรมชาติกระตุ้นภูมิคุ้มกันพืช (พื้นที่ด าเนินการ จังหวัดเพชรบูรณ์) 

กรมสง่เสริมการเกษตร เกษตรและสหกรณ์ 4,099,200

การจัดชื้อ วัสดุส่งเสริมปัจจัยการผลิต ให้กับเกษตรกร 11000 งบ  3,432,000 ค่าเมล็ดพันธุ์ผัก 
5 ชนิด ขนาด 50-80 กรัม จ านวน2,200ชุดๆ ละ180 บาท เป็นเงิน 1,980,000 บาท /ค่าก้อน

เห็ดพร้อมเปิดก้อน จ านวน 22,000 ก้อนๆ ละ 13.50 บาท เป็นเงิน 297,000 บาท /ค่าสาร
ธรรมชาติ กระตุ้นภูมิคุ้มกันพืช จ านวน 1,100 ขวดๆ ละ1,050 บาท เป็นเงิน 1,155,000 บาท

01.22 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเสริมศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ผู้ท านาเกลือ
ทะเล(เกษตรกรนาเกลือ) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ผู้ประกอบใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ 
“เกลือทะเลเพื่อการบริโภค”แบบ NEW NORMAL 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 

การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม

2,623,600 

ค่าจัดชื้อเครื่องฉีดผสมไอโอดีนและระบบสายพาน  500,000 บาท
ค่าจัดชื้อเครื่องผสมเกลือไอโอดีน 300,000 บาท
ค่าจัดชื้อเครื่องวัดวิเคราะห์ความชื้น Moisture Analyzer 150,000 บาท
ค่าจัดชื้อเตาอบลมร้อน 240,000 บาท
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แผนงานท่ี 3 โครงการตามข้อเสนอของกระทรวง
(Agenda Based) ขั้นตอน/กิจกรรมที่ควรเฝ้าระวัง
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Risk Mapping 

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

01.23 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ – เป็ดไข่ เสริมเศรษฐกิจครัวเรือน
(ด าเนินการในพื้นที่ อ าเภอเมือง อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา)

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

11,078,000 

การจัดชื้อพันธุ์เป็ดไข่ 5,000 ตัวพันธุ์ไก่ไข่ 25,000 ตัว งบ 5,400,000 บาท/อาหารให้เป็ดไข่
และไก่ไข่จ าวน 3,000 กระสอบ งบ 1,400,000 บาท/ตาข่ายพลาสติก 3,000 ม้วน 
2,250,000 บาท ให้กับเกษตรกร รวม 3,000 คน

01.24 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียนและชุมชนเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัส
(ด าเนินการในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 

กรมปศุสัตว์ เกษตรและสหกรณ์ 5,930,800 

การจัดชื้อพันธ์ไก่ไข่ จ านวน 11,000 ตัว ให้กับเกษตรกร 1,100 คน งบ 1,980,000 บาท
/พันธุ์ไก่ไข่ ให้กับโรงเรียน 58 แห่ง จ านวน  8,700 ตัว งบ 1,566,000 บาท/อาหารไก่ไข่ 
ให้กับเกษตรกร 528,000 บาท/อาหารไก่ไข่ให้กับโรงเรียน  417,600 บาท
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รายการ กรม/หน่วยงาน กระทรวง เงินกู้ภายใต้ 
พ.ร.ก.

(หน่วย : บาท)

01.25 โครงการ: การฝึกอบรมราษฎร (ชาวเล) เกาะหลีเป๊ะ ม.7,8 ในการเพิ่มขีด
ความสามารถในการประกอบอาชีพไลฟก์าร์ด เพื่อยกระดับความปลอดภัยเกาะหลีเป๊ะ
จังหวัดสตูล

ส านักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา

4,957,000 

การจ้างแรงงาน  งบ 4,095,000 บาท
1. ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(ไลฟ์การ์ด) จ านวน 27 คน 
2. ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนกัท่องเที่ยว จ านวน 12 คน 39 คน 

การฝึกอบรม งบ 862,000 บาท อบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว  จังหวัดสตูล จ านวน 60 คน 

01.26 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์น่าน มุ่งสู่เมืองสร้างสรรค์ (Creative City) : 
ยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
และสถานที่ท่องเที่ยว (Amazing Thai Host) เพื่อรองรับการท่องเที่ยวตามวิถีใหม่ 
(New Normal)  (พื้นที่ด าเนินการจังหวัดน่าน)

ส านักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา

7,105,000 

การจัดจ้างเจ้าหนา้ที่และผู้ประสานงานปฏิบตัิการเจ้าหนา้ที่อาสาสมัครอ านวยความสะดวก
และดูแลความปลอดภัยแก่นกัท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว 62 คน 6,840,000 บาท
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01.27 โครงการเชฟชุมชนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหารจังหวัดกาญจนบุรี ส านักงานปลัดกระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา 

กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา

5,000,000 

การฝึกอบรม พัฒนาองค์ความรู้ด้านอาหารให้กับชุมชนโดยมีความสอดคล้องกับบริบท
ของพื้นที่ งบ 1,200,000 บาท  การฝึกอบรมเชฟชุมชน 
ค่าจัดจ้าง งบ 3,800,000 บาท
1. การออกแบบและจัดท าหลักสูตรเพื่อใช้ในการอบรม งบประมาณ 250,000 บาท 
2. การออกแบบและจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเชฟชุมชน งบประมาณ 
500,000 บาท
3. จัดกิจกรรมคัดเลือกชุมชนเพื่อเข้าร่วมโครงการเชฟชุมชน งบประมาณ 250,000 บาท 
4. การจัดงานอาหาร “พื้นถิ่นเมืองกาญจน์ อาหารอร่อย” 2,000,000 บาท
5. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่สูตรอาหารถ่ินของแต่ละชุมชน งบประมาณ 800,000 บาท

01.28 โครงการฝึกอบรมเพื่อชะลอการว่างงานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

หน่วยงานภายใต้
การควบคุมดูแลของ
นายกรัฐมนตรี

186,284,500 

การฝึกอบรมบุคลากรในอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อชะลอการจ้างงาน
ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ 9,500 คน งบ 183,100,000 บาท
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01.29 โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้องและเกษตรผสมผสาน กรมพัฒนาที่ดิน เกษตรและสหกรณ์ 6,476,000 

1. การจัดซื้อวัสดุ งบประมาณ  6,235,000 บาท  กรงไก่ใต้โรงเรือนผัก 
2. บ่อเลี้ยงปลาใต้โรงเรือนผัก 1,710,000 บาท
3. ชุดโรงเรือนปลูกผักบนกระเบือ้ง 2,517,500 บาท

01.30 โครงการเสริมศักยภาพกิจกรรมเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart 
Farmer) ต่อยอดธุรกิจการเกษตร

กรมส่งเสริม
การเกษตร 

เกษตรและสหกรณ์ 5,425,000 

การจัดจ้างก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ  4,922,400 บาท สร้างโรงเรือน
อัจฉริยะทรงโค้งขาตรง ขนาด 6 X 20 X 2.5 เมตร จ านวน 12 หลัง ๆ ละ 410,200 บาท 

18

แผนงานท่ี 3 โครงการตามข้อเสนอของกระทรวง
(Agenda Based) ขั้นตอน/กิจกรรมที่ควรเฝ้าระวัง



Corruption 
Risk Mapping 

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

01.31 โครงการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพสร้างความเข้มแข็ง
และย่ังยืนให้กับชุมชน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แรงงาน 5,090,000  

การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะแรงงาน ให้มีทักษะในการประกอบอาชีพ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. ค่าตอบแทนวิทยากร 20 รุ่น x 600 บาท x 30 ชั่วโมง เป็นเงิน 360,000 บาท
2. ค่าวัสดุฝึกอบรม 1000 บาท x 400 คน เป็นเงิน 400,000 บาท 
3. ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้รับการฝึก 400 คน x 150 บาท x 5 วัน เป็นเงิน 300,000 บาท
4. ค่าบริหารจัดการโครงการ รุ่นละ 1,500 บาท x 20 รุ่น เป็นเงิน 30,000 บาท 
5. ค่าเครื่องมือท ามาหากิน (10,000 บาท x 400 คน) เป็นเงิน 4,000,000 บาท

01.32 โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product Of 
Thailand) สู่สากล

ส านักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม 

วัฒนธรรม 436,200,000 

การจัดจ้าง งบ 254,028,000 บาท
1. จ้างจัดงาน งบ 114,650,000 บาท
2. จ้างประชาสัมพันธ์ งบ 59,302,000 บาท
3. จัดจ้างท าตลาด งบ 78,816,000 บาท
4. การจ้างที่ปรึกษาในการวางแผนประชาสัมพันธ์ 5 คน 1,260,000 บาท

การจัดชื้อวัสดุ งบ 3,697,700 บาท 
ค่าวัสดุด าเนินงาน / ค่าวัสดุการจัดงานฯ  /ค่าวัสดุจัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 10 ผลิตภัณฑ์ 
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01.33 โครงการส่งเสริมฟ้ืนฟูการผลิตน้ าตาลมะพร้าวแท้เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตร 

กรมส่งเสริม
การเกษตร 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

3,538,000  

การฝึกอบรม รวม 3,538,000 บาท
1. การอบรมเกษตรกร 40 ราย งบประมาณ 17,300 บาท
2. การอบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตน้ าตาลมะพร้าวแท้คุณภาพ 200 ราย 82,000 บาท
3. การอบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตน้ าตาลมะพร้าวแท้ในรูปแบบก้อน ผงและไซรัป 40 ราย 
17,300 บาท
4. ค่าวัสดุ (อบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตน้ าตาลมะพร้าวแท้คุณภาพ) 200 ราย 841,400 บาท
5. ค่าบรรจุภัณฑ์พร้อมฉลาก 20 จุด 670,000 บาท
6. เครื่องปั่นผงละเอียด 10 เครื่อง 350,000 บาท
7. เคร่ืองวัดความหวาน แบบที่ 10 เคร่ือง 70,000 บาท
8. เครื่องวัดความหวาน แบบที่ 2 10 เครื่อง 120000 บาท
9. เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) 20 เครื่อง 70,000 บาท
10. เครื่องอบลมร้อน 10 เครื่อง 500000 บาท

รวมงบประมาณ 33 โครงการ 58,362,262,180
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