
* กรอบวงเงนิเดมิ 400,000 ล้านบาท มีการโอนกรอบวงเงนิจากแผนงาน/โครงการกลุ่มที ่3
ไปยังแผนงาน/โครงการกลุ่มที ่                                      ไปยังกลุ่ม 2 จ านวน 10,000 ล้านบาท (เป็นการด าเนินการตามมาตรา 6 (3) แห่งพระราชก าหนดฯ)

การประเมินขั้นตอน/กิจกรรมที่ควรเฝา้ระวงั เพื่อป้องกันและลดโอกาสการทุจริต
(แผนงานที่ 3 กรอบวงเงินฟืน้ฟเูศรษฐกิจและสังคมที่ได้รบัผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 * กรอบวงเงิน 390,000  ล้านบาท)

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



Corruption 
Risk Mapping 

รายการ จังหวัด เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก.
(หน่วย : บาท)

02.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าในชุมชน ชัยนาท 2,839,600

ค่าวัสดุในการจัดหาพันธุ์สัตว์น้า้ เพื่อปล่อยในพื้นที่ 16 แห่ง จ้านวน 2,403,200 บาท

02.2 โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระนครศรีอยุธยา 4,928,000

จัดซื้อไก่พันธุ์ไข่ 16,000 ตัว จ้านวน 3,200,000 บาท
จัดซื้ออาหารไก่ไข่ 96,000 กิโลกรัม จ้านวน 1,728,000 บาท

02.3 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกแบบย่ังยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สิงห์บุรี 7,666,600

การจัดชื้อไก่ไข่อายุ 18-20 สัปดาห์ จ้านวน 18,200 ตัวๆละ 250 บาท รวม 4,550,000 บาท
การจัดชื้ออาหารส้าเร็จรูป โปรตีนไม่น้อยกว่า 16% จ้านวน 3,640 กระสอบๆละ 500 รวม 1,820,000 บาท

02.4 โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรนนท์สู่เกษตรสมัยใหม่ นนทบุรี 2,360,000

ด้าเนินการในพื้นที่ ต้าบลเกาะเกร็ด อ้าเภอปากเกร็ด, ต้าบลบ้านใหม่ อ้าเภอบางใหญ่
ออกแบบและติดตั้งระบบฟาร์มอัจฉริยะ 1 ระบบ จ้านวน 490,000 บาท
การทดสอบระบบแปลงข้าวอัจฉริยะ และวิเคราะห์ข้อมูล 1 งาน จ้านวน 385,000 บาท
ค่าวัตถุดิบการผลิตผลิตภัณฑ์จากหน่อกะลา จ้านวน 300,000 บาท

แผนงานที่ 3 โครงการตามข้อเสนอของจังหวดั (Area Based)
ขั้นตอน/กิจกรรมที่ควรเฝ้าระวัง



Corruption 
Risk Mapping 

รายการ จังหวัด เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก.
(หน่วย : บาท)

02.5 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตแพะแบบครบวงจร อ่างทอง 2,992,530

ค่าวัสดุก่อสร้างส้าหรับปรับปรุงโรงเรือนเกษตรกร 60 รายการ จ้านวน 1,500,000 บาท 
ค่าจัดชื้อลูกแพะ เพศผู้  จ้านวน 400 ตัว จ้านวน 720,000 บาท

02.6 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคเกษตรกรรมด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตราด 2,878,800

ค่าจัดซื้อวัสดุส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ในครัวเรือนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร 800,100 บาท
ค่าใช้จ่ายการพัฒนาศักยภาพการผลิตปุย๋อินทรีย์เติมอากาศเพื่อลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิตและลดปริมาณ

การใช้ปุ๋ยเคมี จ้านวน 828,700 บาท
ค่าใช้จ่ายการเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ จ้านวน 300,000 บาท

02.7 โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานโดยจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าในไร่นา ยโสธร 19,407.350

ค่าก่อสร้างจัดระบบอนรุักษ์ดินและน้า้ 3,600 ไร่ จ้านวน 5,400,000 บาท
ค่าจัดชื้อหินฟอสเฟต พร้อมขนส่ง จ้านวน 868,800 บาท
ค่าจัดชื้อกากชานอ้อย จ้านวน 3,906,000 บาท
ค่าจัดชื้อปูนโดโลไมท์ (บรรจุกระสอบ 25 กิโลกรัม) พร้อมขนส่ง จ้านวน 3,689,000 บาท

แผนงานที่ 3 โครงการตามข้อเสนอของจังหวดั (Area Based)
ขั้นตอน/กิจกรรมที่ควรเฝ้าระวัง



Corruption 
Risk Mapping 

รายการ จังหวัด เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก.
(หน่วย : บาท)

02..8  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดเกษตรแปลงใหญ่ อ านาจเจริญ 10,015,640

 งบลงทุนก่อสร้างถงัไซโล ถังเก็บข้าวสาร และเครื่องปรับปรุงคุณภาพข้าว 
งบประมาณรวม 5,012,440 บาท

 ค่าวัสดุ (เมล็ดถั่วพร้า) งบประมาณรวม 1,800,000 บาท

02.9 โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าวและการพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรใน
รูปแบบเกษตรอัจฉริยะแบบครบวงจร (Smart Rice Farm)

สุรินทร์ 8,500,000

ด้าเนินการในพื้นที่ ต้าบลโชคนาสาม  อ้าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
 อบรมเกษตกร 200 ราย จ้านวน 1,154,050 บาท
 ค่าจ้างเหมาบริการ จ้านวน 3,775,600 บาท
 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้านวน 592,000 บาท
 ค่าวัสดุการเกษตร จ้านวน 916,000 บาท

02.10  โครงการส่งเสริมกลุ่มยุวเกษตรกรสร้างแหล่งอาหารเพื่อความม่ันคงทางด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน นครราชสีมา 2,250,000

กิจกรรมสร้างแหล่งอาหารโปรตีน ได้แก่ การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงเป็ด การเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ และแหล่งอาหารโปรตีนอื่น 
รวม 35 จุด จ้านวน 1,4000,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ จ้านวน 35 จุด ๆ ละ 2 คร้ัง ๆ ละ 50 ราย จ้านวน 840,000 บาท

แผนงานที่ 3 โครงการตามข้อเสนอของจังหวดั (Area Based)
ขั้นตอน/กิจกรรมที่ควรเฝ้าระวัง



Corruption 
Risk Mapping 

รายการ จังหวัด เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก.
(หน่วย : บาท)

02.11  พัฒนาศักยภาพชุมชนผลิตกาแฟโรบัสตาครบวงจร ศรีสะเกษ 3,000,000

 จัดซื้อครุภัณฑ์เคร่ืองคั่วกาแฟขนาด 5 กก. 2 เครื่อง จ้านวน 620,000 บาท
 จัดจ้างเหมาบริการจัดท้าวีดีทัศน์การผลิตกาแฟครบวงจร 1 เร่ือง จ้านวน 500,000 บาท

02.12 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรจังหวัดกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 4,464,000

ค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้สูงอายุ 900 คน เช่นค่าพาหนะผู้เข้าอบรม ค่าวัสดุสาธิต ฯลฯ จ้านวน 4,464,000 บาท

02.13 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเชิงพาณิชย์สู้ภัยคิด มุกดาหาร 3,468,400

ค่าวัสดุการเกษตร / เวชภัณฑ์ /วัสดุพัฒนาฟาร์ม 70 ชุด จ้านวน 1,615,000 บาท 
ค่าจัดชื้อตู้ฟักไข่จ้านวน 14 ตู้  จ้านวน 856,800 บาท

02.14 โครงการเหลียวหลัง แลหน้า ร่วมพัฒนากลุ่มคนเปราะบางจังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร 3,073,900

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพตามบริบทของพื้นที่ จ้านวน 14 รุ่น ประกอบด้วย 7 อ้าเภอ/2 ต้าบล/1 รุ่น/3 วัน/150 คน 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,472,400 บาท 

แผนงานที่ 3 โครงการตามข้อเสนอของจังหวดั (Area Based)
ขั้นตอน/กิจกรรมที่ควรเฝ้าระวัง



Corruption 
Risk Mapping 

รายการ จังหวัด เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก.
(หน่วย : บาท)

02.15 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมที่ส าคัญ หนองคาย 42,902,295

ค่าใช้จ่ายการพัฒนาขีดความสามารถการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร ต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพิ่มมูลค่า 
และพัฒนาการตลาดดิจิทัลเพื่อเชื่อมโยงสูก่ลุ่มธุรกิจที่เก่ียวข้อง สร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจในพื้นที่ จ้านวน 8,000,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายการพัฒนาขีดความสามารถการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร ต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพิ่มมูลค่า และ
พัฒนาการตลาดดิจิทัลเพื่อเชื่อมโยงสู่กลุ่มธรุกิจที่เกี่ยวข้อง สร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจในพื้นที่ จ้านวน 13,320,900 บาท

ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวร่วมกับปลานลิในบอ่ดิน จ้านวน 6,300,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับพื้นฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิต กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทายาท

เกษตรกรคืนถิ่น 5,5540,700 บาท

02.16 โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ หนองคาย 16,589,000

 การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ภายใต้การขับเคลื่อนของเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดหนองคาย 
15,567,00 บาท

02.17 โครงการสร้างอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับผู้ได้รับผลกระทบทางเศษฐกิจอันเนื่องมากจากการ
ระบาดของโรคโคโรนา - 19

มหาสารคาม 3,967,000

อุดหนุนปัจจัยการผลิตสร้างอาชีพ 600 ราย 3,000,000 บาท

แผนงานที่ 3 โครงการตามข้อเสนอของจังหวดั (Area Based)
ขั้นตอน/กิจกรรมที่ควรเฝ้าระวัง



Corruption 
Risk Mapping 

รายการ จังหวัด เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก.
(หน่วย : บาท)

02.18 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ตามวิถี New Normal นครพนม 38,234,000

จัดให้มี YouTuber (ชม/ชิม/ช้อป/ใช้) ที่มีผู้ติดตามตั้งแต่หนึ่งแสนคนขึ้นไป มาช่วยรีวิวสินค้าสร้างความมั่นใจ 
จ้านวน 2,020,000 บาท

ค่าก่อสร้างห้องน้้าสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว จ้านวน 4 (หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมชนเผ่าไทยกะเลิง บ้านหนองสังข์ 
ต้าบลหนองสังข์ อ้าเภอนาแก, ชนเผ่าผู้ไทย (บ้านนาบวั) ต้าบลโคกหินแฮ่ อ้าเภอเรณูนคร, ชนเผ่าไทยอีสาน (บ้านท่าเรือ) 
ต้าบลท่าเรือ อ้าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม, ชนเผ่าไทยกวน (บ้านนาถ่อน) ต้าบลนาถ่อน อ้าเภอธาตุพนม) จ้านวน 8,764,000 บาท
ค่าจัดกิจกรรมน้าเที่ยวน้าร่องส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จ้านวน 7,000,000 บาท

02.19 โครงการ “สืบสานต านานศิลป์ ผ้าถิ่น ไทร้อยเอ็ด” ร้อยเอ็ด 20,210,000

ค่าจ้างจัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์ จ้านวน 8,612,000 บาท
ค่าจัดชื้อวัสดุ จ้านวน 8,203,980 บาท
ค่าใช้สอย จ้านวน 3,190,820 บาท

02.20 โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้เพิ่มศักยภาพชุมชนเข้มแข็งเพื่อความย่ังยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สกลนคร 10,000,000

ค่าส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านนาค้าโดยโรงเรียนบา้นนาค้าวทิยาคาร จ้านวน 2,920,000 บาท
ค่าส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านแวงโดยโรงเรียนแวงพิทยาคม จ้านวน 2,910,000 บาท

แผนงานที่ 3 โครงการตามข้อเสนอของจังหวดั (Area Based)
ขั้นตอน/กิจกรรมที่ควรเฝ้าระวัง



Corruption 
Risk Mapping 

รายการ จังหวัด เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก.
(หน่วย : บาท)

02.21 โครงการยกระดับมาตรฐานผ้าย้อมคราม สกลนคร 10,000,000

งบอุดหนุนปจัจัยการพัฒนามาตรฐาน 16 กิจกรรม จ้านวน 1,470,000 บาท

02.22 โครงการพัฒนาเมืองสกลนครให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นอีสานแบบใหม่ 
(E – San Gastronomy)

สกลนคร 28,500,000

โครงการการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลบัผลติผลทางการเกษตรส้าหรับวัตถุดิบอาหารท้องถิ่นตามมาตรฐานปลอดภัยฯ 
14 รายการ จ้านวน 2,305,500 บาท

ค่าสร้างเร่ืองราวอาหารท้องถิ่นแบบใหม่ จ้านวน 20 เร่ือง จ้านวน 2,122,300 บาท
ค่าออกแบบ จัดท้าวิธีท้าอาหารอีสานแบบใหม่โดยยกระดับจากอาหารท้องถิ่นอีสานเดิม และอาหารเวียดนามแบบใหม่ 

จ้านวน 20 เมนู ยกระดับสู่มาตรฐานระดับสากล มิชิลิน สตาร์ จ้านวน 4,000,000 บาท

02.23 โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของจังหวัดอุดรธานี อุดรธานี 7,000,000

 ค่าวัสดุผลิตไข่ไหม งบประมาณรวม จ้านวน 5,400,000 บาท
 วัสดุการเกษตร งบประมาณรวม จ้านวน 1,500,000 บาท

02.24 โครงการพัฒนาหัตถอุตสาหกรรมฝ้ายจังหวัดเลย เลย 16,500,000

ค่าใช้จ่ายพัฒนาออกแบบและพัฒนาผลติภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพื่อเพิ่มมูลค่า
รวม 6 กิจกรรม จ้านวน 16,500,000 บาท

แผนงานที่ 3 โครงการตามข้อเสนอของจังหวดั (Area Based)
ขั้นตอน/กิจกรรมที่ควรเฝ้าระวัง



Corruption 
Risk Mapping 

รายการ จังหวัด เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก.
(หน่วย : บาท)

02.25 โครงการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มสมรรถนะแรงงาน เลย 4,485,000

ค่าฝึกอบรมพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มสมรรถนะแรงงาน จ้านวน 4,485,000 บาท

02.26 โครงการ Mae Hong Son Arts and Crafts แม่ฮ่องสอน 4,760,000

ค่าจ้างเหมาด้าเนินโครงการ Mae Hong Son Arts and Crafts จ้านวน 4,760,000 บาท

02.27 โครงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหลังโควิด Pai Post Covid Retreat แม่ฮ่องสอน 5,000,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม(สนับสนนุสินค้าเกษตรอินทรีย์, จัดงานตลาดท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพที่สะพานบญุโขกู้โส่) 
จ้านวน 1,600,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน (Inspection//Product Testing/Media-Agent Fan Trip จ้านวน 2 คร้ัง)  
จ้านวน 1,700,000 บาท

02.28 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้ แม่ฮ่องสอน 6,169,100

ค่าจัดชื้อวัสดุ  จ้านวน 5,783,685 บาท
ค่าจัดชื้อ ครุภัณฑ์การเกษตร จ้านวน 900,000 บาท

แผนงานที่ 3 โครงการตามข้อเสนอของจังหวดั (Area Based)
ขั้นตอน/กิจกรรมที่ควรเฝ้าระวัง



Corruption 
Risk Mapping 

รายการ จังหวัด เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก.
(หน่วย : บาท)

02.29 โครงการส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยในโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาสูอินทรีย์รองรับเมืองสุขภาวะ แพร่ 15,896,000

จัดซื้อครุภัณฑ์ สนับสนุนการปลูกผักปลอดภัยในโรงเรือนอัจฉริยะ 1 รายการ จ้านวน 13,762,500 บาท

02.30 โครงการขยายผลการด าเนินงานเกษตรกรรมย่ังยืน ล าพูน 8,858,800

จัดซื้อวัสดุท้าปุ๋ยหมัก การปรับปรุงบ้ารุงดินการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ก2 600 ตัน จ้านวน 2,040,000 บาท
จัดซื้อต้นพันธุ์/เมล็ดพันธุ์ แปลงเรียนรู้ด้านพืช ก 2 5 รายการ จ้านวน 1,500,000 บาท
ค่าจัดชื้ออาหารไก่พื้นเมือง จ้านวน 576,000 บาท

02.31 โครงการพัฒนาและยกระดับเกษตรกรสู่เกษตรยุคใหม่และฟาร์มเกษตรยุคใหม่เพื่อการท่องเที่ยว ล าพูน 4,388,000

ค่าจ้างเหมาท้าชุดระบบ Smart Farm พร้อมติดตั้ง ก2.3 22 ชุด จ้านวน 1,320,000 บาท
ค่าจ้างเหมาท้าเว็บไซต์ฟาร์มเกษตรยุคใหม่ และเว็บไซต์ฟาร์มเกษตรยุคใหม่เพื่อการท่องเที่ยว จ้านวน 420,000 บาท
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงฟาร์มรองรับระบบ Smart Farm จ้านวน 660,000 บาท

แผนงานที่ 3 โครงการตามข้อเสนอของจังหวดั (Area Based)
ขั้นตอน/กิจกรรมที่ควรเฝ้าระวัง



Corruption 
Risk Mapping 

รายการ จังหวัด เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก.
(หน่วย : บาท)

02.32 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดล าปาง ล าปาง 10,212,600

ค่าจัดชื้อกล้าต้นไม้ รายละ 5 ต้นๆ ละ 1 ชนิด ๆละ100บาท (มะม่วง/ชมพู่/มะนาว/มะขาม/มะพร้าว) (ทฤษฎีใหม)่ 
จ้านวน 650,000 บาท

ค่าจัดชื้อไก่ไข่ 16-17 สัปดาห์ รายละ 10 ตัวๆละ 220 บาท (ทฤษฎีใหม)่ 
ค่าจัดชื้อพันธุ์ปลานลิ ขนาด 3-5 เซนติเมตร รายละ 1,000 ตัวๆ ละ 3 บาท (ทฤษฎีใหม)่ จ้านวน 3,900,000 บาท 
ค่าจัดชื้ออาหารสัตว์ โปรตีน 16% ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม รายละ 1 กระสอบๆ ละ 500 บาท (ทฤษฎีใหม)่ 

จ้านวน 650,000 บาท
จัดซื้อพันธุ์ปลานลิ ขนาด 3-5 เซนติเมตร รายละ 1,000 ตัวๆ ละ 3 บาท (ทฤษฎีใหม)่ 1,300 ราย จ้านวน 3,900,000 บาท
ค่าจัดซื้อไก่ไข่ 16-17 สัปดาห์ รายละ 10 ตัวๆละ 220 บาท (ทฤษฎีใหม)่ 1,300 ราย จ้านวน 2,860,000 บาท

02.33 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นครสวรรค์ 11,500,000

ค่าจัดชื้อวัสดุเพื่อการเรียนรู้ ฯ จ้านวน 10,814,500 บาท

02.34 โครงการ: ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานโดยจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าในไร่นา นครสวรรค์ 3,091,100

ค่าจัดจ้างท้าระบบอนรุักษ์ดินและน้า้ การจัดการดิน น้้า พืช การผลิต 400 ไร่ จ้านวน 1,074,000 บาท 
ค่าด้าเนินการสาธิตและส่งเสริมปัจจัยการผลิต พืชปุ๋ยสด ปุ๋ยหมัก น้้าหมักชีวภาพ โดโลไมท์ จ้านวน 40 ราย 

งบประมาณ จ้านวน 1,844,000 บาท

แผนงานที่ 3 โครงการตามข้อเสนอของจังหวดั (Area Based)
ขั้นตอน/กิจกรรมที่ควรเฝ้าระวัง



Corruption 
Risk Mapping 

รายการ จังหวัด เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก.
(หน่วย : บาท)

02.35 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มสัมมาชีพชุมชน ร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 4,000,000

ค่าใช้จ่ายในการอบรม กลุ่มเป้าหมายจ้านวน 44 กลุ่ม ในพื้นที่ 9 อ้าเภอ จ้านวน 4,000,000 บาท

02.36 โครงการส่งเสริมการท าเกษตรแบบผสมผสานของจังหวัดตาก ตาก 21,551,600

ค่าจัดชื้อครุภัณฑ์ ระบบสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ้านวน 716,000 บาท
ค่าวัดชื้อวัสดุการเกษตรเสริมการท้าเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารฯ จ้านวน 13,540,000 บาท
ค่าจัดชื้อวัสดุระบบสูบน้า้พลังงานแสงอาทิตย์ จ้านวน 3,600,000 บาท

02.37 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตสินค้าการเกษตร ตาก 22,765,400 

ค่าจ้างเหมาไถกลบส้ารวจติดตาม/ผลติปุ๋ยหมัก จ้านวน 7,900,000 บาท
ค่าจ้างแรงงาน จ้านวน 2,511,000 บาท
ค่าจัดจ้างลานตากปุย๋อินทรีย์ จ้านวน 1,600,000 บาท
ค่าจัดชื้อวัสดุทางการเกษตร จ้านวน 9,391,700 บาท

แผนงานที่ 3 โครงการตามข้อเสนอของจังหวดั (Area Based)
ขั้นตอน/กิจกรรมที่ควรเฝ้าระวัง



Corruption 
Risk Mapping 

รายการ จังหวัด เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก.
(หน่วย : บาท)

02.38 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรตามแนว “เกษตรอินทรีย์ วิถีอุทัย” อุทัยธานี 5,454,000

ค่าจัดชื้อครุภัณฑ์ การเกษตร จ้านวน 821,500
ค่าจัดชื้อวัสดุเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์กิจกรรมจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ จ้านวน 3,000,000 บาท
ค่าวัสดุเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ (กลุ่มที่ 2) จ้านวน 625,000 บาท 

02.39 โครงการพัฒนายกระดับการผลิตสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเกษตรกรปราดเปรื่อง พิจิตร 3,150,000

 ค่าจัดจ้างท้าระบบน้า้ในไร่นา/โรงเรือนระบบน้า้ 25 แปลง จ้านวน 2,500,000 บาท

02.40 โครงการยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรปลอดภัย นครปฐม 18,565,840

ค่าจัดชื้อวัสดุทางการเกษตร จ้านวน 10,589,545 บาท
จัดชื้อครุภัณฑ์ การเกษตร วิทยาศาสตร์ จ้านวน 2,166,000 บาท

02.41 โครงการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 8,018,300

ก่อสร้างปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์โรงเรือนคัดเลือกแสง 50 โรงเรือน จ้านวน 6,000,000 บาท

แผนงานที่ 3 โครงการตามข้อเสนอของจังหวดั (Area Based)
ขั้นตอน/กิจกรรมที่ควรเฝ้าระวัง



Corruption 
Risk Mapping 

รายการ จังหวัด เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก.
(หน่วย : บาท)

02.42 โครงการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพ สุพรรณบุรี 6,950,000

ค่าจัดชื้อวัสดุการเกษตร งบประมาณ จ้านวน 1,500,000 บาท
ระบบคัดบรรจุมะม่วง งบประมาณ จ้านวน 3,560,000 บาท
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบ/ตรวจประเมิน งบประมาณ จ้านวน 900,000 บาท
โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ งบประมาณ จ้านวน 400,000 บาท
ค่าจ้างเหมาตรวจประเมินแปลง จ้านวน 300,000 บาท

02.43 โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย สุพรรณบุรี 8,400,000

 ค่าจัดชื้อก้อนเชื้อเห็ด จ้านวน 9 กลุ่ม รวม 31,000 ก้อนๆ ละ 12 บาท
 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบ/ตรวจประเมิน งบประมาณรวม จ้านวน 5,700,000 บาท
 ค่าวัสดุการเกษตรส้าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จ้านวน 1,494,900 บาท
 ค่าวัสดุการเกษตรส้าหรับจัดท้าระบบน้้า จ้านวน 11 กลุ่ม จ้านวน 1,146,000 บาท

02.44 โครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามจังหวัดสุพรรณบุรีแบบครบวงจร สุพรรณบุรี 4,025,000

 ค่าจ้างเหมาตรวจประเมินฟาร์ม GAP จ้านวน 1,680,000 บาท 
 ค่าจ้างเหมาจัดงานจ้าหน่ายกุ้งก้ามกราม (3 วัน) จ้านวน 250,000 บาท

แผนงานที่ 3 โครงการตามข้อเสนอของจังหวดั (Area Based)
ขั้นตอน/กิจกรรมที่ควรเฝ้าระวัง



Corruption 
Risk Mapping 

รายการ จังหวัด เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก.
(หน่วย : บาท)

02.45 โครงการส่งเสริมการปลูกผักต้นอ่อนปลอดสารพิษ พร้อมการแปรรูปและการตลาดแบบครบวงจรเพื่อฟื้นฟู
อาชีพหลังจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สมุทรสาคร 5,860,000

ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมเปิดตัวสินค้าและส่งเสริมช่องทางการตลาดผักปลอดภัยและผลิตภัณฑช์ุมชน จ้านวน 740,000 บาท
ค่าจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ จ้านวน 750,000 บาท
ค่าจัดชื้อพันธุ์พืช เช่น ข้าวสาลี ผักบุ้ง ถั่วลิสง จ้านวน 1,540,000 บาท

02.46 โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรทางเลือกแก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามันและยางพารา กระบี่ 16,700,000

ค่าจ้างเหมาในการปรับปรุงแปลงเกษตร/ปรับพื้นที่ก่อนเร่ิมท้าการปลูกพืช 400 แปลง จ้านวน 10,000,000 บาท 
ค่าวัสดุการเกษตรสนับสนุนวัสดุสาธิตในการปลูกพืชทางเลอืกตามโครงการเปน็ปัจจัยการผลิตในการปลกู 400 แปลง 

จ้านวน 6,000,000 บาท 

02.47 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยวและบริการกลุ่มธุรกิจโรงแรมเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
ตามวิถีใหม่ (New Normal)

กระบี่ 21,600,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรการท่องเที่ยวและบริการกลุ่มธุรกิจโรงแรม 4,200 คน เช่นค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ฯลฯ 
จ้านวน 21,600,000 บาท

แผนงานที่ 3 โครงการตามข้อเสนอของจังหวดั (Area Based)
ขั้นตอน/กิจกรรมที่ควรเฝ้าระวัง



Corruption 
Risk Mapping 

รายการ จังหวัด เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก.
(หน่วย : บาท)

02.48 โครงการส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวไร่พันธุ์ดอกข่า 50 สินค้า GI จังหวัดพังงา สร้างคลังอาหาร
ภายในชุมชน

พังงา 2,232,700

ค่าเมล็ด พันธุ์ข้าวไร่ ดอกข่า จ้านวน 495,000 บาท 
ค่าเครื่องคัดแยกเมล็ดข้าว จ้านวน 1,100,000 บาท 

02.49 โครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดรายย่อยและพัฒนาการแปรรูปกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด
เพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายอย่างย่ังยืน

สุราษฎร์ธานี 5,887,000

ค่าจัดชื้อลูกพันธ์ ปลาดุกบิ๊กอุย 2,800,000 ตัว จ้านวน 4,200,000 บาท
ค่าจัดชื้ออาหารสัตว์ จ้านวน 707,500 บาท 

02.50 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 5,000,000

ค่าจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพคลองร้อยสาย จ้านวน 2,000,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบรรจุภัณฑ์สมุนไพร 4 ต้าบล จ้านวน 800,000 บาท

02.51 ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรผสมผสานโดยจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ภูเก็ต 2,177,000

ค่าก่อสร้างโรงเรือนศูนย์เรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชุมชน 1 โรงเรือน จ้านวน 715,440 บาท

แผนงานที่ 3 โครงการตามข้อเสนอของจังหวดั (Area Based)
ขั้นตอน/กิจกรรมที่ควรเฝ้าระวัง



Corruption 
Risk Mapping 

รายการ จังหวัด เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก.
(หน่วย : บาท)

02.52 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างรายได้
แก่เกษตรกร

ตรัง 6,471,395

ค่าจัดชื้อวัสดุส่งเสริมการผลิตแตงโมคุณภาพ  / เกษตรปลอดภัย จ้านวน 4,034,345 บาท

02.53 โครงการส่งเสริมการเกษตรต าบลนาข้าวเสีย อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง ตรัง 3,750,000

ค่าจัดชื้อ เครื่องจักรผลิตปุ๋ย จ้านวน 220,000 บาท/ เครื่องสีข้าวกล้อง จ้านวน 250,000 บาท/ ชุดเครื่องท้ากาแฟ 5 ชุด  
จ้านวน 917,500 บาท/ พ่อแม่พันธุ์สุกร 11 ตัว จ้านวน 350,000 บาท

02.54 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวปลอดภัย นราธิวาส 12,944,000

ค่าจ้างเหมาปรับพื้นที่ 20 ไร่ จ้านวน 1,600,000 บาท
ค่าจัดชื้อวัสดุการสนับสนนุปจัจัยการผลิต จ้านวน 10,560,000 บาท 

02.55 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ าเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงทางด้านอาหาร นราธิวาส 26,354,500

ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้้า จ้านวน 15,191,900 บาท
ค่าใช้จ่ายในการส่งแสริมการเลี้ยงสัตว์น้า้จืด จ้านวน 7,435,600 บาท
ค่าจัดสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้า้ จ้านวน 1,627,200 บาท

แผนงานที่ 3 โครงการตามข้อเสนอของจังหวดั (Area Based)
ขั้นตอน/กิจกรรมที่ควรเฝ้าระวัง



Corruption 
Risk Mapping 

รายการ จังหวัด เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก.
(หน่วย : บาท)

02.56 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการผลิตด้านการเกษตร จังหวัดปัตตานี ปัตตานี 56,264,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 20 กิจกรรม จ้านวน 28,346,100 บาท
จัดซื้อวัสดุการเกษตร 18 กิจกรรม จ้านวน 21,331,750 บาท
ค่าจ้างปรับปรุงอาคาร จ้านวน 2,508,370 บาท
ค่าจัดชื้อครุภัณฑ์การเกษตร จ้านวน 2,055,800 บาท

02.57 โครงการ จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าเพื่อปลูกพืชแบบผสมผสาน ยะลา 14,000,000

ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3 เพื่อปลูกพืชผสมผสาน (ขุดคูยกร่อง) ไร่ละ 8,100 บาท 1,000 ไร่ จ้านวน 8,100,000 บาท

02.58 โครงการ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ า เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด 19 ยะลา 5,859,000

จัดซื้ออาหารปลาดุกกลาง โปรตีนไม่ต่้ากวา่ 30% (20 กก./ถุง) 5,000 ถุง จ้านวน 2,800,000 บาท

02.59 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟโรบัสต้า พืชอัตลักษณ์ ประจ าถิ่นอ าเภอสะบ้าย้อย สงขลา 2,438,500

จัดซื้อต้นกาแฟโรบัสต้า 45,460 ต้น จ้านวน 909,200 บาท

แผนงานที่ 3 โครงการตามข้อเสนอของจังหวดั (Area Based)
ขั้นตอน/กิจกรรมที่ควรเฝ้าระวัง



Corruption 
Risk Mapping 

รายการ จังหวัด เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก.
(หน่วย : บาท)

02.60 โครงการ : ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพหลังโควิด Pai Post Covid Retreat แม่ฮ่องสอน 5,000,000

จัดอบรมให้กับบุคคลากร นิสิต-นักศึกษา ในชุมชนเก่ียวกับโครงการและสามารถเปน็ไกด์นา้เที่ยว หรือเป็นนักสร้างเร่ืองราว  
จ้านวน 1,720,000 บาท

จัดท้าสื่อดิจิทัล จ้านวน 700,000  บาท
จัดกิจกรรม Inspection//Product Testing/Media-Agent Fan Trip จ้านวน 2 คร้ัง  จ้านวน 800,000 บาท

02.61 โครงการรสร้างอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการ
ระบาดของโรคโควิด-19

มหาสารคาม 3,967,000 

ค่าวัสดุเกษตรและวัสดุงานบา้นงานครัวส้าหรับสนบัสนนุการสร้างอาชีพ จ้านวน 600 รายๆละ 5,000 บาท 
จ้านวน 3,000,000 บาท

02.62 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร ยโสธร 3,980,850

ก่อสร้างอาคาร คสล. ชั้นเดียว จ้านวน 480,000  บาท
จัดชื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้กับชุมชน จ้านวน 3,500,850 บาท

แผนงานที่ 3 โครงการตามข้อเสนอของจังหวดั (Area Based)
ขั้นตอน/กิจกรรมที่ควรเฝ้าระวัง



Corruption 
Risk Mapping 

รายการ จังหวัด เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก.
(หน่วย : บาท)

02.63 โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพิ่มศักยภาพการผลิตเครือข่ายพื้นที่ขยายผล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ

สกลนคร 6,520,000

ค่าก่อสร้างเพ่ือการพัฒนาแหล่งน้้า จ้านวน 6,520,000 บาท

02.64 โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้เพิ่มศักยภาพชุมชนเข้มแข็งเพื่อความย่ังยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

สกลนคร 14,400,000 

ค่าก่อสร้างเพ่ือการพัฒนาแหล่งน้้า จ้านวน 14,400,000 บาท 

02.65 โครงการยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรปลอดภัย ปทุมธานี 6,691,000

ค่าพันธุ์ปลาดุกอุย 4 ล้านตัว จ้านวน 4,000,000 บาท
ค่าวัสดุจุลินทรีย์ 400 ลิตร จ้านวน 400,000 บาท

รวม 65 โครงการ 628,988,257

แผนงานที่ 3 โครงการตามข้อเสนอของจังหวดั (Area Based)
ขั้นตอน/กิจกรรมที่ควรเฝ้าระวัง


