
สรุปผลการประชุมชี้แจง 
แนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ มท. 
___________________ 

 
ประเด็น สาระส าคัญ 

1. พระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไข
ปญัหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ก าหนดวงเงินกู้ไม่เกินหนึ่งล้านล้านบาท ซึ่งจ าแนกออกเป็น 3 แผนงาน 
(ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก.) ดังนี้  

1.1 แผนงานที่ 1 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
และสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 วงเงิน 45,000 ล้านบาท 

1.2 แผนงานที่ 2 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือ 
เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ  
ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 วงเงิน 555,000 ล้านบาท 

1.3 แผนงานที่ 3 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 วงเงิน 400,000 ล้านบาท 

2. กรอบการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 

ครม. มีมติ เห็นชอบเมื่อวันที่  12 พ.ค. 2563 ตามที่  สศช. เสนอ  
ซึ่งประกอบด้วย 4 แผนงานย่อย ดังนี้ (เอกสาร 1) 

แผนงานที่ 3.1 แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่
สามารถ พลิกฟ้ืนกิจกรรม ทางเศรษฐกิจ เพ่ิมศักยภาพ และยกระดับการค้า 
การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ โดยครอบคลุม
ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ 

แผนงานที่ 3.2 แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรม เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดส าหรับ
ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาค
บริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิตและ
สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และชุมชน 
รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพ และมูลค่าเพ่ิมของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน 

แผนงานที่ 3.3 แผนงานหรือโครงการเพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภค
ภาคครัวเรือนและเอกชน รวมถึงการลงทุนต่างๆ ของภาคเอกชน เพ่ือให้
สภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ ระดับปกติได้โดยเร็ว 

แผนงานที่ 3.4 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานผ่านการด าเนินโครงการ
หรือกิจกรรมเพ่ือสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และสนับสนุนกระบวนการผลิต เพ่ือการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป 

ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย (จังหวัด) เกี่ยวข้องกับแผนงาน
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนฯ ตามแผนงานที่ 3.2  

 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 



ประเด็น สาระส าคัญ 
3. ขั้นตอนการจัดท าและเสนอ
โครงการฯ 

3.1  ส่วนราชการ/องค์กร/มูลนิธิ/กองทุนหมู่บ้าน/วิสาหกิจชุมชน  
ในจังหวัดจัดท าโครงการตามแบบฟอร์มที่ก าหนด เสนอ ก.บ.จ. โดย ก.บ.จ.  
จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ (Do-Don’t) (เอกสาร 2) ความพร้อมของโครงการ
ต้องสามารถด าเนินการได้ทันที สามารถด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกินเดือน ธ.ค. 
2564 และเป็นโครงการที่สอดคล้องกับความเป็นปกติใหม่ (New Normal) 
พร้อมทั้งจ าแนกประเด็นการพัฒนา และจัดล าดับความส าคัญ ส่งให้ สศช. 
ภายในวันศุกร์ที่ 5 มิ.ย. 63 ใน 2 ส่วน คือ (1) สรุปบัญชีข้อเสนอโครงการ 
และ (2) ข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) (เอกสาร 3) ทั้งนี้ ให้จัดส่ง
ส าเนาสรุปบัญชีข้อเสนอโครงการให้ สบจ.สป. ด้วย  

3.2 สศช. จะจัดท าความเห็นและประสานกลับไปยังจังหวัด ภายใน 
วันพุธที่ 10 มิ.ย. 2563 และให้จังหวัดแจ้งความเห็นไปยังหน่วยงานที่เสนอ
โครงการ เพ่ือปรับปรุงโครงการให้มีความสมบูรณ์  จัดส่งข้อเสนอโครงการใน  
2 ส่วน คือ (1) สรุปบัญชีข้อเสนอโครงการ และ (2) ข้อเสนอโครงการฉบับ
สมบูรณ์ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด (เอกสาร 4) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

(1) กรณีเป็นโครงการที่ส่วนราชการในจังหวัดเป็นหน่วยรับงบประมาณ 
ให้ส่งข้อเสนอโครงการให้ รมว.ต้นสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ส่งให้ สศช. 
ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 2563  

(2) กรณีเป็นโครงการที่จังหวัดเป็นหน่วยรับงบประมาณ ให้ส่งข้อเสนอ
โครงการให้ สบจ.สป. ภายในวันที่  13 มิ.ย. 2563  เพ่ือเสนอขอความ
เห็นชอบจาก รมว.มท. ก่อนส่งให้ สศช.  

ทั้งนี้ หน่วยงานเจ้าของโครงการจะต้องบันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการ  
ในระบบติดตามและประเมินผล eMENSCR ด้วย 

4. ข้อเน้นย้ าของ ปมท.  ปมท. เน้นย้ าให้ ผวจ. สร้างการรับรู้และการปฏิบัติงานให้กับภาคส่วนต่าง ๆ 
ทั้งส่วนราชการส่วนกลางในภูมิภาค อปท. ภาคเอกชน องค์กรตรวจสอบต่าง ๆ 
และประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งนายอ าเภอ ให้จัดประชุมวาระพิเศษในระดับหมู่บ้าน 
โดยชี้ให้เห็นว่าเป็นนโยบายรัฐบาลเพ่ือแก้ไขปัญหาจากวิกฤตระบาดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 

 

*** จัดส่งให้ สบจ.สป. ทาง E-mail : budget.moi2562@gmail.com 

      หรือโทรสาร 02 221 9200  
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สรุปประเด็นค าถาม – ค าตอบ 

ในการประชุมทางวีดิทัศน์ (Video Conference) ชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบาย          
การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย (แผนงาน/โครงการ กลุ่มที่ 3 ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดฯ) 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่ากระทรวงมหาดไทย 
 

ข้อ ค าถาม ค าตอบ 
1 การขอรับงบประมาณในการด าเนินโครงการภายใต้

กรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
(4 แสนล้านบาท) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ าเป็นต้องบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่ 

โครงการดังกล่าวต้องบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ถ้าโครงการยั งไม่บรรจุอยู่ ในแผนพัฒนาท้ องถิ่ น         
ให้ เป็นไปตามแนวทางการเพ่ิมเติมแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2 มีการก าหนดกรอบวงเงินในการด าเนินโครงการภายใต้
กรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
(4 แสนล้านบาท) หรือไม ่

ไม่มีการก าหนดกรอบวงเงิน แต่ให้เป็นไปตามศักยภาพ
และความจ าเป็นในพ้ืนที่ 

3 หน่วยงานทหารในพ้ืนที่สามารถของบประมาณได้
หรือไม ่

ต้องเป็นไปตามภารกิจ อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 

4 การด าเนินโครงการมีเงื่อนไขการปฏิบัติอย่างไรบ้าง 
อาทิเช่น มีการจ้างแรงงานได้หรือไม ่

สามารถจ้างงานหรือจ้างแรงงานได้ เพราะวัตถุประสงค์หลัก
ของโครงการตามแผนงาน 3.2 ต้องเป็นโครงการหรือ
กิจกรรม มุ่งเน้นการสร้างงานสร้างอาชีพ และส่งเสริมการ
จ้างแรงงานในพ้ืนที่  โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และงบประมาณกิจกรรมของโครงการดังกล่าว  

5 โครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ า ที่อยู่ระหว่างการ
พิจารณา/หรือเป็ นโครงการใหม่ที่ ยั งไม่ผ่ านการ
พิจารณาจากส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.) 
สามารถน าโครงการดังกล่าวมาเสนอขอรับงบประมาณ
ได้หรือไม ่

สามารถเสนอขอรับงบประมาณตามโครงการดังกล่าวได้ 
ทั้งนี้  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) จะประสานส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่ งชาติ  (สทนช.) เพ่ือขอความเห็นประกอบการ
พิจารณากลั่นกรอง 

6 การจัดสรรงบประมาณจะเข้าที่จังหวัดหรือกระทรวง/
กรม 

ขึ้นอยู่กับว่าหน่วยงานใดเป็นหน่วยด าเนินการ เช่น 
โครงการที่ เสนอโดย Function งบประมาณจะถูก
จัดสรรลงไปยังกระทรวง/กรม นั้น แต่ถ้าเป็นงบจังหวัด 
งบประมาณจะลงไปยังจังหวัด 

7 กรณีการเสนอโครงการตามแผนงานโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(แผนงาน 3.4) ที่จะต้องสอดรับกับแผนงาน Function 
(แผนงาน 3.1) มีโอกาสที่จะไม่สามารถด าเนินการได้ทัน
ตามห้วงระยะเวลา จะมีแนวทางการด าเนินการอย่างไร 

หากโครงการตามแผนงาน Function (แผนงาน 3.1)  
มีความชัดเจน จังหวัดสามารถเสนอโครงการเพ่ิมเติมได้
ภายหลังวันที่ 5 มิถุนายน 2563   
 

8 หลักเกณฑ์การจัดท าโครงการ Don’t ข้อ 2 ไม่ เป็น
ค่าใช้จ่ายปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ของส่วนราชการ 
หากสถานที่ของส่วนราชการนั้น ใช้เพ่ือบริการให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน จะสามารถด าเนินการได้หรือไม่ 

ได้  เนื่องจากสอดคล้องกับกรอบนโยบายการฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

9 เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล สามารถเสนอ
โครงการขอรับงบประมาณได้โดยตรงหรือไม่ 

ไม่ได้ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาล
และ องค์การบริหารส่วนต าบล ยังไม่มีสถานะเป็นหน่วย
รับงบประมาณ ทั้งนี้ เทศบาลและ องค์การบริหารส่วน
ต าบล สามารถเสนอโครงการขอรับงบประมาณผ่าน 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 



 



ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ                          วันที่ 21 พฤษภำคม 2563 

คู่มือการเสนอโครงการ 
ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) 

ตำมที่ ครม. ได้มีมติเห็นชอบกรอบนโยบำยกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้ำนต่ำงๆ ตำมที่ 
สศช. เสนอโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรใช้จ่ำยเงินกู้ เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2563 น้ัน เพื่อให้
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกรอบนโยบำยฯ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะน ำมำสู่กำรใช้จ่ำยเงินภำยใต้  
แผนกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้ำนต่ำงๆ ได้ตรงตำมวัตถุป ระสงค์ที่ก ำหนดไว้ตำมพระรำช
ก ำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส ำนักงำนฯ จึงได้จัดท ำคู่มือกำรเสนอโครงกำรภำยใต้กรอบนโยบำยฯ เพื่อให้
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำข้อเสนอแผนงำน/โครงกำรเพื่อขอใช้จ่ำยเงินกู้ภำยใต้ 
แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตำมขั้นตอนต่อไป ดังน้ี   

1. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  กรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาท 

1.1 เหตุผลความจ าเป็น 

กำรใช้จ่ำยเงินกู้ภำยใต้พระรำชก ำหนดฯ มีวัตถุประสงค์ในกำรพยุงเศรษฐกิจในภำวะวิกฤต และฟื้นฟู
เศรษฐกิจให้กลับสู่ภำวะปกติ เน่ืองจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 และแนวโน้มกำรหดตัวของ
เศรษฐกิจโลกได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเคร่ืองยนต์ทำงเศรษฐกิจของไทยทั้งในภำคกำรผลิต ภำคกำรบริกำร และ
ภำคกำรส่งออกไม่สำมำรถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ ท ำให้เคร่ืองยนต์ทำงเศรษฐกิจของไทยในช่วงที่ยังคง  
มีสถำนกำรณ์กำรระบำดทั่วโลกเหลือเพียงกำรใช้ทรัพยำกรของภำครัฐและควำมสำมำรถในกำรจัดหำทรัพยำกร  
ในกำรพยุงเศรษฐกิจ ขณะที่วิกฤตที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบเปน็วงกว้ำงโดยเฉพำะกำรจ้ำงงำน กำรประกอบอำชีพของ
ประชำชน และกำรด ำเนินธุรกิจของผู้ประกอบกำร ท ำให้ในระยะสั้นจ ำเป็นต้องลดผลกระทบของประชำชน  
ในภำคส่วนต่ำงๆ ของสังคม และให้ควำมช่วยเหลือผู้ประกอบกำร โดยเฉพำะผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและ  
ขนำดย่อมให้สำมำรถด ำเนินธุรกิจต่อไปได้ เพื่อรักษำกำรจ้ำงงำนในภำพรวมของประเทศ 

นอกจำกน้ี แนวโน้มควำมปกติใหม่ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
ส่งผลให้ประเทศไทยจ ำเป็นต้องปรับโครงสร้ำงเพื่อลดกำรพึ่งพำกำรส่งออกและกำรท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ต่ำงประเทศในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มำสู่กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจภำยในประเทศโดยด ำเนินกำร
อย่ำงมีเหตุผล พอประมำณ และมีภูมิคุ้มกันตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ประเทศจำกภำยใน และช่วยให้มีควำมสำมำรถในกำรต้ำนทำนผลกระทบ (Resilient) จำกวิกฤตที่อำจเกิดขึ้น 
ในอนำคตด้วย อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกควำมไม่แน่นอนของสถำนกำรณ์กำรระบำดในประเทศ และในระดับโลก  
ยังมีควำมไม่แน่นอนของกำรสิ้นสุดกำรระบำด และยังคงมีควำมเสี่ยงที่ประเทศไทยอำจเกิดกำรระบำดซ้ ำ  
ดังน้ัน กำรใช้จ่ำยเงินกู้ภำยใต้พระรำชก ำหนดฯ จึงควรต้องด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ
และกำรแพร่ระบำดในแต่ละช่วงเวลำ   
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1.2 หลักการและกรอบแนวความคิด 

จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและ
ข้อจ ำกัดของทำงเลือกในกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส ำนักงำนฯ เห็นควรก ำหนดหลักกำร  
ในกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะต่อไป ดังน้ี 

1.2.1 มุ่งเน้นกำรฟื้นฟูและสร้ำงเศรษฐกิจภำยในประเทศเป็นหลัก โดยให้ควำมส ำคัญต่อสำขำ
เศรษฐกิจของประเทศที่ยังคงมีควำมได้เปรียบและมีโอกำสที่จะสร้ำงกำรเติบโตให้กับประเทศในช่วงหลัง  
กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 เช่น เกษตรอัจฉริยะ เกษตรมูลค่ำสูง เกษตรแปรรูป อุตสำหกรรม
อำหำร Bio- Economy กำรท่องเที่ยวที่เน้นคุณภำพและควำมยั่งยืน อุตสำหกรรมกำรให้บ ริกำร ( Hospitality 
Industry) เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ รวมทั้งให้ควำมส ำคัญต่อกิจกรรมและธุรกิจชุมชนที่มีศักยภำพและโอกำส เป็นต้น 

1.2.2 มุ่งเน้นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดกำรสร้ำงงำนและสร้ำงอำชีพสำมำรถรองรับแรงงำนส่วนเกินที่อพยพ
กลับท้องถิ่นและชุมชน 

1.2.3 มุ่งเน้นกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำน ทั้งในด้ำนก ำลังคน แผนงำนโครงกำรและกำรลงทุน 

1.2.4 มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในพื้นที่และภำคส่วนอื่นๆ ในสังคม เช่น ภำคเอกชน 
มูลนิธิ และภำควิชำกำร เป็นต้น  

1.3 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ประชำชน เกษตรกร/สถำบันเกษตรกร สหกรณ์ ชุมชน/วิสำหกิจชุมชน 
ผู้ประกอบกำร แรงงำนที่ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 นิสิตนักศึกษำ 
ที่อยู่ระหว่ำงกำรเรียนและผู้ที่จบกำรศึกษำที่จะเข้ำสู่ตลำดแรงงำน แรงงำนในระบบและนอกระบบ และผู้ว่ำงงำน  

1.4 แนวทางการพัฒนา   

แผนงำน/โครงกำร ที่จะขอรับกำรจัดสรรเงินกู้ภำยใต้พระรำชก ำหนด ฯ ต้องมีควำมสอดคล้องกับ
หลักกำรและกรอบแนวควำมคิดตำมข้อ 1.2 และส่งผลกระทบต่อกำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจของประเทศให้
สำมำรถตอบสนองควำมปกติใหม่ (New Normal) ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 โดยสรุปขอบเขตแผนงำน/โครงกำร ดังน้ี 

1.4.1 แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจการการพัฒนาที่สามารถ พลิกฟ้ืนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
เพ่ิมศักยภาพ และยกระดับการค้า การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ  
โดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริกา ร (แผนงานที่ 3.1)  : 

1) ภาคเกษตรกรรม : เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มตลอดห่วงโซ่ โดยประยกุต์ใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรม และพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรเกษตร กำรปรับระบบกำรท ำกำรเกษตร และกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มให้กับสินค้ำเกษตร  

2) ภาคอุตสาหกรรม การค้า/การลงทุน : ฟื้นฟูอุตสำหกรรมและภำคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ
จำกกำรระบำด โดยท ำงำนร่วมกันระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชน สนับสนุนกำรใช้เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่มี
เทคโนโลยีขั้นสูงและทันสมัยมำใช้ในกระบวนกำรผลิต และพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่จ ำเป็นส ำหรับอุตสำหกรรม
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เป้ำหมำยในพื้นที่พัฒนำเขตเศรษฐกิจต่ำง ๆ ตำมนโยบำยของรัฐ สร้ำงควำมร่วมมือกับภำคเอ กชนในกำรพัฒนำ
ทักษะแรงงำนให้สำมำรถประยุกต์ใช้เทคโนโลยกีำรผลิตขั้นสูง ขยำยกำรจัดตั้งศูนย์วิเครำะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์ 
(Testing Center) ในภำคอุตสำหกรรมส ำคัญ 

3) ภาคท่องเที่ยวและบริการ : มุ่งเน้นกำรท่องเที่ยวเชิงคุณภำพ (Responsible Tourism) 
อุตสำหกรรมกำรให้บริกำร (Hospitality Industry) และเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ รวมทั้งกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในกำรให้บริกำร และฝึกอบรมและพัฒนำผู้ประกอบกำร ตลอดจนพัฒนำฝีมือแรงงำนในอุตสำหกรรม
ท่องเที่ยวและอุตสำหกรรมกำรให้บริกำรให้มีควำมพร้อมในกำรให้บริกำร 

ทั้งน้ี เพื่อให้กำรด ำเนินโครงกำรภำยใต้แผนงำนหรือโครงกำรลงทุนและกิจกำรกำรพัฒนำ 
ที่สำมำรถพลิกฟื้นกิจกรรมทำงเศรษฐกิจฯ เป็นจุดเปลี่ยนที่ส ำคัญในกำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจของประเทศ  
อำจก ำหนดให้มีรูปแบบกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐและผู้ประกอบกำรภำคเอกชนที่ประสบ
ควำมส ำเร็จในแต่ละด้ำนเพื่อท ำหน้ำที่พี่เลี้ยงถ่ำยทอดประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญ   

1.4.2 แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสร้างงาน 
สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดส าหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เช่ือมโยงกับการท่องเที่ยว
หรือภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอ านวยความสะดวก
ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้ง
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพ่ิมของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน (แผนงานที่ 3 .2) : 
ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทำงเศรษฐกิจของชุมชน โดยกำรสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่นชุมชน โดย  

1) พัฒนาสินค้าและบริการของชุมชน เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงให้กับเกษตรกรรำยย่อย  ได้แก่ 
กำรปรับปรุง ส่งเสริมเกษตรกรรมตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรผสมผสำน เพื่อสร้ ำงควำมมั่นคงให้กับ
เกษตรกรรำยย่อย และพัฒนำสินค้ำชุมชน (OTOP) กำรท่องเที่ยวชุมชน และบริกำรที่ เกี่ยวเน่ืองบนแนวคิด
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์   

2) พัฒนาการตลาดและสิ่งอ านวยความสะดวก โดยส่งเสริมพัฒนำกำรตลำดตำมแนวทำง
ควำมปกติใหม่ (New Normal) และส่งเสริมกำรเปิดตลำดสู่ภำยนอกโดยใช้ระบบกำรตลำดออนไลน์ รวมทั้ง  
กำรพัฒนำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่จ ำเป็นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจของชุมชนและเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน 
(Sharing Economy) 

3) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่งเสริมสาธารณประโยชน์ระดับชุมชน  ได้แก่ พัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนในชุมชนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและยกระดับคุณภำพชีวิตของคนในชุมชน รวมทั้ง
เป็นแหล่งจ้ำงแรงงำน  

4) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน โดยให้หน่วยงำน องค์กร และสถำบันกำรศึกษำ
สนับสนุนกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำยและชุมชน 

5) เกิดการฟ้ืนฟูและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยดึงดูดคนรุ่นใหม่ ผู้ประกอบกำรที่มีควำมรู้
และศักยภำพกลับคืนถิ่นเพื่อไปประกอบกิจกำรในท้องถิ่นของตนเอง  
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ทั้งน้ี กำรด ำเนินโครงกำรภำยใต้แผนงำนหรือโครงกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ควรให้
ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินโครงกำรที่จะก่อให้เกิดกำรสร้ำงงำนและสร้ำงอำชีพในท้องถิ่นและชุมชนในระยะยำว 
โดยเฉพำะผู้จบกำรศึกษำที่จะเข้ำสู่ตลำดแรงงำน เพื่อเพิ่มควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจระดับชุมชนและก่อให้เกิด
กำรกระจำยควำมเจริญสู่ชนบทได้อย่ำงยั่งยืน  

1.4.3 แผนงานหรือโครงการเพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน รวมถึง 
การลงทุนต่างๆ  ของภาคเอกชน เพ่ือให้สภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับปกติโดยเร็ว (แผนงานที่ 3.3) : 
จัดท ำมำตรกำรด้ำนภำษีและหรือมิใช่ภำษี  เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนซื้อสินค้ำและบริกำรจำกผู้ประกอบกำร  
รำยย่อย กำรใช้สินค้ำที่ผลิตภำยในประเทศเป็นหลัก และกำรท่องเที่ยวภำยในประเทศในช่วงหลังจำกสถำนกำรณ์
กำรระบำดยุติแล้ว  

1.4.4 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานผ่านการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสร้างความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิตเพ่ือการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป 
(แผนงานที่ 3.4) :  มุ่งเน้นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ช่วยสนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจทำงด้ำน
กำรค้ำ กำรลงทุน กำรผลิตและกำรบริกำรในสำขำเศรษฐกิจที่ส ำคัญของประเทศ รวมถึงเศรษฐกิจท้องถิ่นและ
ชุมชนที่ได้ด ำเนินกำรในแผนงำนที่ 3.1 และแผนงำนที่ 3.2 ให้เป็นไปอย่ำงสะดวก ปลอดภัย มีมำตรฐำนบนต้นทุน
ที่มีประสิทธิภำพ ได้แก่ 

1) การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าและระบบชลประทาน  เพื่อช่วยภำคกำรเกษตรให้มีน้ ำใช้
เพียงพอต่อกำรเพำะปลูกแล้ว ยังเป็นกำรกระจำยเม็ดเงินลงทุนไปในพื้นที่ต่ำงๆ รวมถึงรองรับในกรณีภัยแล้ง และ
อุทกภัยในอนำคต 

2) การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ให้สำมำรถเชื่อมโยงกำรเดินทำงและขนส่ง
สินค้ำจำกชุมชน/ท้องถิ่นสู่ประตูกำรค้ำหรือจุดต้นทำงกำรเดินทำงที่ส ำคัญของประเทศ  

3) การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภำครัฐและภำคเอกชนเกิดกำรวิจัย
และพัฒนำดิจิทัลแพลตฟอร์มภำยในประเทศในลักษณะบูรณำกำร 

2. ลักษณะส าคัญของโครงการภายใต้แผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม 

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2563 คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรใช้จ่ำยเงินกู้  ในครำวประชุมคร้ังที่  4/2563 ได้มีมติ
เห็นชอบกำรก ำหนดลักษณะของโครงกำรฯ เพิ่มเติมจำกที่ก ำหนดไว้ในข้อ 131 ของระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

                                                             
1 ข้อ 13  โครงกำรที่หน่วยงำนของรัฐเสนอให้คณะกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำกล่ันกรองโครงกำรตำมข้อ 11 และ ข้อ 12 ต้อง มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้  
(1) เป็นโครงกำรที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับแผนงำนหรือโครงกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในบัญชีท้ำยพระรำชก ำหนด  
(2) เป็นโครงกำรที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่ำยหรือก่อหนี้ผูกพันโดยเร็วแต่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณ หรือได้รับจัดสรรงบประมำณไว้

แล้วแต่มีจ ำนวนไม่เพียงพอ  
(3) เป็นโครงกำรที่มีควำมพร้อม สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันทีภำยหลังจำกที่ได้รับอนุมัติโครงกำรจำกคณะรัฐมนตรี 
(4) เป็นโครงกำรที่มีควำมคุ้มค่ำในกำรด ำเนินงำนและก่อให้เกิดประโยชน์ทำงเศรษฐกิจหรือสังคมตำมวัตถุประสง ค์ที่ก ำหนดไว้ในบัญชีท้ำย

พระรำชก ำหนด 
(5) ลักษณะอ่ืนใดตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
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ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำนหรือโครงกำรภำยใต้พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพื่อแก้ไข
ปัญหำ เยียวยำ และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.2563 (ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีฯ ) โดยอำศัยอ ำนำจข้อ 13 (5)  ของระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีฯ เพื่อให้โครงกำรที่หน่วยงำนของรัฐที่จะเสนอให้คณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำกลั่นกรองโครงกำร
ภำยใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปอย่ำงสอดคล้องกับแนวทำงที่ก ำหนดไว้ภำยใต้กรอบนโยบำยกำรฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมตำมที่ สศช. เสนอ ดังน้ี  

2.1 ลักษณะของโครงการโดยทั่วไป  

2.1.1 เป็นโครงกำรที่มีควำมสอดคล้องกับกรอบนโยบำยกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

2.1.2 เป็นโครงกำรที่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน อย่ำงใดอย่ำงหน่ึง ดังน้ี  

1) เป็นโครงกำรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มรำยได้ให้กับกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับประโยชน์โดยตรง
จำกกำรด ำเนินโครงกำร หรือสร้ำงโอกำสในกำรประกอบธุรกิจเพื่อให้สำมำรถตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
ที่จะน ำไปสู่ควำมปกติใหม่ (New Normal) หรือกำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจ 

2) เป็นโครงกำรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดรำยจ่ำยให้กับกลุม่เป้ำหมำยที่ได้รับประโยชน์โดยตรง
จำกกำรด ำเนินโครงกำร  

3) เป็นโครงกำรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนกำรด ำเนินงำนให้กับกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้ รับ
ประโยชน์โดยตรงจำกกำรด ำเนินโครงกำร  

4) เป็นโครงกำรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มกำรจ้ำงงำนหรือรักษำระดับกำรจ้ำงงำนให้กับ
กลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจำกกำรด ำเนินโครงกำร  

2.1.3 การด าเนินโครงการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยค ำนึงถึง
ประสิทธิภำพ (Effectiveness) ประสิทธิผล (Efficiency) กำรตอบสนองควำมต้องกำร (Responsiveness) ของ
ประชำชนและชุมชนในพื้นที่ กำรกระจำยทรัพยำกรอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรมทั้งในระดับพื้นที่และก ลุ่มเป้ำหมำย
(Equity) ควำมยั่งยืนของกำรด ำเนินกำร (Sustainability) ควำมโปร่งใส (Transparency) กำรป้องกันกำรทุจริต
คอรัปชั่นและกำรตรวจสอบได้ (Accountability) โดยจะต้องมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่ เปิดเผย  
ต่อสำธำรณะอย่ำงต่อเน่ือง     

2.1.4 เป็นโครงกำรที่สำมำรถด ำเนินกำรแล้วเสร็จภำยในปี 2564      

2.1.5 เป็นโครงกำรที่หน่วยงำนรับผิดชอบยืนยันว่ำสำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้
ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019   

2.2 ลักษณะส าคัญของโครงการภายใต้แผนงานที่ 3.1  

2.2.1 มีกำรประยุกต์ใช้วิทยำกำร เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือควำมคิดสร้ำงสรรค์ เพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภำพกระบวนกำรผลิต/บริกำร หรือสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับธุรกิจในด้ำนใดด้ำนหน่ึง ดังน้ี  
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1) เกษตรที่มีประสิทธิภำพกำรผลิตและมีมูลค่ำเพิ่ม โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
ในหลำกหลำยรูปแบบเพื่อจะช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในหลำยๆ ด้ำน เป็นเกษตรสมัยใหม่ /เกษตรอัจฉริยะ  
เช่น (1) ข้อมูลหรือระบบสำรสนเทศส ำหรับจัดกำรกำรเกษตร (Farm Management Information System)  
เพื่อกำรจัดกำรแบบเกษตรแม่นย ำสูง (Precision Agriculture) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและกำรใช้ทรัพยำกรช่วย
ประหยัดทรัพยำกรวัตถุดิบและลดกำรสูญเสียพลงังำน น้ ำ และปุ๋ย (2) กำรเกษตรด้วยเทคโนโลยีช่วยควบคุมปจัจัย
แวดล้อม เช่น เรือนกระจกอัจฉริยะ กำรตรวจวัดและพยำกรณ์สภำพอำกำศ เพื่อลดควำมเสี่ยง และเพิ่มคุณภำพ
ผลผลิตและผลตอบแทนจำกกำรลงทุน (3) กำรลดต้นทุนกำรผลิตโดยกำรท ำเกษตรแปลงใหญ่ และใช้เคร่ืองจักรกล
เกษตร (Motor Pool) รวมทั้งกำรใช้หุ่นยนต์และโดรนเพื่อกำรเกษตร และ (4) กำรเพิ่มโอกำสและลดต้นทุน 
กำรเข้ำถึงตลำดโดยใช้ตลำดดิจิทัล เป็นต้น 

2) อุตสำหกรรมที่มีประสิทธิภำพและมูลค่ำสูง โดยเน้นกำรพัฒนำตำมแนวเศรษฐกิจฐำนชีวภำพ 
(Bio economy) เพื่อสนับสนุนกำรปรับเปลี่ยนวัตถุดิบทำงกำรเกษตรที่มีมูลค่ำเพิ่มน้อย ไปสู่ผลติภัณฑ์ที่มีมูลค่ำสงู 
โดยเฉพำะผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสำหกรรมฐำนชีวภำพที่ต่อยอดจำกฐำนกำรผลิตเดิม และประเทศไทย  
มีศักยภำพสูง เช่น อำหำรแห่งอนำคต ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภำพ พลังงำนชีวภำพ วัสดุพลำสติกชีวภำพ สำรชีวเคมี 
และยำหรือชีวเภสัชภัณฑ์ ที่มีแนวโน้มควำมต้องกำรของตลำด เพิ่มขึ้น เป็นต้น  

3) กำรบริกำรและกำรท่องเที่ยวที่ เน้นคุณภำพ (Responsible Tourism) อุตสำหกรรมกำร
ให้บริกำร (Hospitality Industry) และเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ โดยให้ควำมส ำคัญกับมำตรฐำนควำมสะอำดและ
ปลอดภัย และ Carrying capacity ของพื้นที่ และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับกำรท่องเที่ยว โดยประยุกต์ใช้วิทยำกำร
ด้ำนกำรออกแบบ สร้ำงสรรค์ ควำมปลอดภัย สำธำรณสุข และกำรปรับกำรท่องเที่ยวเป็นดิจิทัล    

2.2.2 สนับสนุนกำรพัฒนำตำมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (BCG) บนพื้นฐำนจุดแข็งที่มีศักยภำพของ
สำขำธุรกิจหรือพื้นที่ 

2.2.3 ค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของภำคีกำรพัฒนำ ซึ่งได้แก่ ภำคเอกชน ภำควิชำกำรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรไม่แสวงหำก ำไร และภำคประชำชน 

2.3 ลักษณะส าคัญของโครงการภายใต้แผนงานที่ 3.2 

2.3.1 สนับสนุนให้เกิดกำรสร้ำงงำนและสร้ำงรำยได้ในท้องถิ่นและชุมชนทั้งในระยะสั้นและระยะยำว
โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำทักษะอำชีพด้ำนเกษตรและอำหำร ด้ำนกำรจัดกำรน้ ำชุมชน ด้ำนเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์และกำรท่องเที่ยวชุมชน และด้ำนกำรจัดกำรข้อมูลชุมชนขนำดใหญ่ รวมถึงกำรพัฒนำทักษะอำชีพเพื่อ
รองรับสังคมในอนำคต 

2.3.2 สนับสนุนกำรน ำแนวคิดเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์และกำรท่องเที่ยวชุมชนมำใช้ในกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์และบริกำรของชุมชนบนฐำนศักยภำพของพื้นที่ โดยใช้ควำมรู้ทำงวิชำกำร เทคโนโลยี นวัตกรรม  
ภูมิปัญญำและควำมคิดสร้ำงสรรค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต กำรแปรรูป สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับสินค้ำและ
บริกำร หรือยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และกำรท่องเที่ยวชุมชน รวมถึงกำรพัฒนำด้ำนกำรตลำดให้ทันสมัย 
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2.3.3 สนับสนุนชุมชนท่องเที่ยวให้มีควำมพร้อมในกำรปรับตัวเพื่อรองรับกำรท่องเที่ยวตำมวิถีใหม่ 
(New Normal) ทั้งกำรปรับปรุงสถำนที่ท่องเที่ยว ที่พัก และกำรให้บ ริกำรต่ำง ๆ ที่ค ำนึงถึงมำตรฐำนแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีคุณภำพ ควำมปลอดภัย ควำมสะอำดและมำตรฐำนด้ำนสำธำรณสุข โดยค ำนึงถึงศักยภำพของ
ท้องถิ่น สนับสนุนและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับธุรกิจ SMEs สหกรณ์ วิสำหกิจชุมชน และสถำบันเกษตรกร 
ในท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งจะช่วยให้เกิดควำมมั่นคงของเศรษฐกิจฐำนรำก  

2.3.4 สอดคล้องกับก ำรแก้ปัญหำแ ละควำมต้องก ำรของประช ำชนในพื้นที่  รวมทั้งประสำน 
กำรด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรร่วมกันเพื่อให้เกิดควำมยั่งยืน โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของภำคี  
กำรพัฒนำ ได้แก่ ภำคเอกชน ภำควิชำกำร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร/สถำบัน/กลุ่มเกษตรกร องค์กร 
ไม่แสวงหำก ำไร และภำคประชำชน  

2.3.5 ให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินกิจกรรมเพื่อลดช่องว่ำงหรือสร้ำงมูลค่ำเพิ่มในห่วงโซ่คุณค่ำ เช่น กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรผลิต กำรบริหำรจัดกำรด้ำนโลจิสติกส์ กำรแปรรูป กำรตลำด เป็นต้น 

2.4 ลักษณะส าคัญของโครงการภายใต้แผนงานที่ 3.3 

2.4.1 เป็นมำตรกำรด้ำนภำษีและที่ไม่ใช่ภำษีที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดกำรบริโภคและกำรใช้จ่ำย
ภำยในประเทศ   

2.4.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกำรซื้อ และใช้สินค้ำและบริกำรจำกผู้ประกอบกำรรำยย่อย 
ภำยในประเทศ  

2.4.3 สอดคล้องกับกำรแก้ปัญหำและควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย  

2.4.4 เป็นมำตรกำรที่กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถเข้ำถึงได้โดยง่ำย   

2.5 ลักษณะส าคัญของโครงการภายใต้แผนงานที่ 3.4 

เป็นกำรลงทุนพัฒนำแหล่งเก็บกักน้ ำและระบบชลประทำน ระบบคมนำคมขนส่งและโลจิสติกส์  ดิจิทัล 
ที่ช่วยสนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจทำงด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน กำรผลิตและบริกำรในสำขำเศรษฐกิจ
ที่ส ำคัญของประเทศ รวมทั้งเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนที่ได้ด ำเนินกำรภำยใต้แผนงำนที่ 3.1 และ 3.2 ให้เป็นไป
อย่ำงสะดวก ปลอดภัย มีมำตรฐำน บนต้นทุนที่แข่งขันได้  โดย 

2.5.1 กรณีที่เป็นการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าและระบบชลประทาน   จะต้องเป็นกำรพัฒนำแหล่ง 
กักเก็บน้ ำทั้งขนำดกลำงและขนำดเล็ก ระบบกระจำยน้ ำในชุมชน น้ ำบำดำลที่มีควำมพร้อมในกำรด ำเนินกำร 
รวมทั้งจะต้องแสดงให้เห็นถึงควำมเชื่อมโยงกบัแผนกำรพัฒนำจัดกำรทรัพยำกรน้ ำของประเทศ และต้องผ่ำนควำม
เห็นชอบจำกส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ (สทนช.)  

2.5.2 กรณีที่เป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์  จะต้องแสดง
ให้เห็นถึงควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยงกำรเดินท ำงและขนส่งสินค้ำจำกชุมชน/ท้องถิ่นสู่ประตูกำรค้ำหลัก
ภำยในประเทศ หรือจุดต้นทำงกำรเดินทำงที่ส ำคัญของประเทศ อำทิ สถำบันกำรศึกษำ แหล่งท่องเที่ยว  นิคม
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อุตสำหกรรม เพื่อลดต้นทุนกำรเดินทำงและกำรขนส่งสินค้ำ โดยอยู่บนเงื่อนไขของกำรก ำหนดให้ระบบขนส่ง  
ทำงรำงได้รับกำรพัฒนำเป็นโครงข่ำยหลักในกำรเดินทำงและขนส่งสินค้ำของประเทศ   

2.5.3 กรณีที่เป็นการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก จะต้องแสดงให้เห็นว่ำกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว  
จะช่วยสนับสนุนให้สหกรณ์ วิสำหกิจชุมชน และผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม สำมำรถเข้ำถึงและ  
ใช้ประโยชน์จำกกำรพัฒนำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ และสำมำรถช่วยลดต้นทุน หรือก่อให้เกิดกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มของผลผลิตได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

2.5.4 กรณีที่เป็นการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม จะต้องเป็นกำรด ำเนินกำรอย่ำงหน่ึงอย่ำงใด ดังน้ี  

4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภำครัฐและภำคเอกชนเกิดกำรวิจัยและพัฒนำดิจิทัลแพลตฟอร์มของ
ประเทศในลักษณะบูรณำกำร ทั้งในส่วนของกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต กำรประกอบอำชีพของประชำชน
ทั้งในระดับครัวเรือน วิสำหกิจชุมชน ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม รวมถึงรองรับกำรประกอบ
ธุรกิจในภำคกำรผลิตและภำคบริกำรในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นจำกกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรสื่อสำร 5G เพื่อ
รองรับกำรเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในอนำคต ตอบสนองต่อควำมต้องกำรใช้งำนของทกุภำคส่วน ครอบคลุมและทั่วถึง  

5) พัฒนำระบบกำรค้ำออนไลน์ภำยในประเทศที่สำมำรถเชื่อมโ ยงกับระบบโลจิสติก ส์
ภำยในประเทศ เพื่อให้ประชำชน ผู้ประกอบกำร ชุมชนหรือวิสำหกิจชุมชนสำมำรถใช้ประโยชน์ในกำรเข้ำถึง
ผู้บริโภคได้โดยตรงและสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับสินค้ำและบริกำรของชุมชน 
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3. หลักเกณฑ์การจัดท าโครงการภายใต้แผนงานที่ 3.2 
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เอกสาร 3

ล ำดบั

ควำมส ำคญั
ชือ่โครงกำร วงเงนิ (บำท)  กจิกรรมโดยยอ่

หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ

(หน่วยด าเนนิงานตาม

ภารกจิ)

หน่วยรับงบประมาณ

(ใสร่หสัตามทะเบยีน

หน่วยงาน)

โครงการอยูใ่น

แผนพัฒนาจังหวดั

โครงการไมอ่ยูใ่นแผน

พัฒนาจังหวดัแตเ่ป็น

ปัญหาความตอ้งการของ

พืน้ที่

1

2

3

...

...

รวมวงเงนิ

1

2

3

...

...

รวมวงเงนิ

1

2

3

...

...

รวมวงเงนิ

รวมจ ำนวนโครงกำรท ัง้หมด ............................ โครงกำร เป็นวงเงนิท ัง้ส ิน้

หมายเหต ุ
1

ดา้น/ประเภทโครงการ (จัดล าดบัความส าคญั)

เกษตร

ผลติภัณฑช์มุชน

ทอ่งเทีย่วชมุชน

แหลง่น ้าชมุชน

โครงสรา้งพืน้ฐานชมุชน

อืน่ๆ

หมายเหต ุ
2

จัดล าดบัความส าคญัโครงการในแตล่ะดา้น/ประเภท

หมายเหต ุ
3

การพมิพช์ือ่โครงการ ใหพ้มิพต์อ่เนือ่งภายใน 1 แถว/row  เทา่นัน้

หมายเหต ุ
4

การพมิพเ์อกสารสง่ เลอืกเฉพาะ( set print area) column A-C  แตก่ารสง่ไฟล ์จะตอ้งมขีอ้มลูครอบคลมุ Column A-H

อืน่ๆ

จงัหวดั ............................................................

สรปุบัญชขีอ้เสนอโครงการ
ภายใตแ้ผนงาน/โครงการทีม่วีัตถปุระสงคเ์พือ่ฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและสงัคม (แผนงาน 3.2)

..............................1

..............................1
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เอกสาร 4

ล ำดบั

ควำมส ำคญั
ชือ่โครงกำร วงเงนิ (บำท)  กจิกรรมโดยยอ่

หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ

(หน่วยด าเนนิงานตาม

ภารกจิ)

หน่วยรับงบประมาณ

(ใสร่หสัตามทะเบยีน

หน่วยงาน)

โครงการอยูใ่น

แผนพัฒนาจังหวดั

โครงการไมอ่ยูใ่นแผน

พัฒนาจังหวดัแตเ่ป็น

ปัญหาความตอ้งการของ

พืน้ที่

1

2

3

...

...

รวมวงเงนิ

1

2

3

...

...

รวมวงเงนิ

1

2

3

...

...

รวมวงเงนิ

รวมจ ำนวนโครงกำรท ัง้หมด ............................ โครงกำร เป็นวงเงนิท ัง้ส ิน้

หมายเหต ุ
1

ดา้น/ประเภทโครงการ (จัดล าดบัความส าคญั)

เกษตร

ผลติภัณฑช์มุชน

ทอ่งเทีย่วชมุชน

แหลง่น ้าชมุชน

โครงสรา้งพืน้ฐานชมุชน

อืน่ๆ

หมายเหต ุ
2

จัดล าดบัความส าคญัโครงการในแตล่ะดา้น/ประเภท

หมายเหต ุ
3

การพมิพช์ือ่โครงการ ใหพ้มิพต์อ่เนือ่งภายใน 1 แถว/row  เทา่นัน้

หมายเหต ุ
4

การพมิพเ์อกสารสง่ เลอืกเฉพาะ( set print area) column A-C  แตก่ารสง่ไฟล ์จะตอ้งมขีอ้มลูครอบคลมุ Column A-H

อืน่ๆ

จงัหวดั ............................................................

สรปุบัญชขีอ้เสนอโครงการ
ภายใตแ้ผนงาน/โครงการทีม่วีัตถปุระสงคเ์พือ่ฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและสงัคม (แผนงาน 3.2)

..............................1

..............................1
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ข้อเสนอโครงการ1ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 
ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา  
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  

 
 

 
 

1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (หน่วยรับงบประมาณ) (กรม/จังหวัด/หน่วยงานรัฐ)     
กระทรวง            

2 ชื่อ (แผนงาน/โครงการ)          

พื้นที่ด าเนินการ            

3 หลักการและเหตุผล โดยอาจระบุที่มา (มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนพัฒนา
จังหวัด) สภาพปัญหา ความต้องการและความจ าเป็นเร่งด่วนที่ท าให้ต้องเร่งด าเนินการและไม่สามารถใช้
จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได ้

(โปรดอธิบาย)          
            
              

4 วัตถุประสงค์  

(โปรดอธิบาย)          
            
             

5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ควรมีความเกี่ยวข้องหรือเป็นเหตุเป็นผลโดยตรงต่อวัตถุประสงค์โครงการ สามารถ
วัดค่าในเชิงปริมาณหรือคุณภาพได้ มีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง) 

5.1 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด  

 ผลผลิตของโครงการ (โปรดระบุ)        
            

 ตัวช้ีวัด (โปรดระบุ)         
            
 

 

 

 
                                                           
1 ร่างระเบียบฯ ได้ก าหนดให้โครงการ หมายถงึแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามแผนงานหรือโครงการที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชก าหนด 

แผนงานหรือโครงการกลุ่มที่ 3 

โครงการ หมายความว่า แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามแผนงานหรือโครงการที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราช
ก าหนด ทั้งนี้ กรณีหน่วยงานเสนอโครงการที่มีลักษณะเป็นแผนงานที่ประกอบด้วยโครงการย่อยๆ หลายโครงการ ให้กรอก
ข้อมูลตามแบบฟอร์มนี้ในระดับภาพรวมของแผนงาน (โดยข้ามข้อ 8-10) ส าหรับข้อเสนอระดับโครงการย่อยให้กรอกตาม
แบบฟอร์มของโครงการย่อย  

แบบฟอร์ม 1 
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5.2 ผลลัพธ์ของโครงการและตัวชี้วัด (โปรดเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 

เป้าหมายและตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 
1.เพิ่มรายได้ (หน่วย : บาท)    
2.ลดรายจ่าย (หน่วย : บาท)    
3.ลดต้นทุน (หน่วย : บาท)    
4.เพิ่มการจ้างงาน/รักษาการจ้างงาน

(หน่วย : คน) 
   

5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

(โปรดอธิบาย)           
             

5.3 ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ  

(โปรดอธิบาย)           
             

6 ระยะเวลาด าเนินงาน     ปี เดือน  (ปีงบประมาณ     )  

7 ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของ พ.ร.ก.  

☐ เป้าหมาย รักษาแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในช่วง 2 ปี 
8 ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ พ.ร.ก. 

☐ เป้าหมาย สร้างแรงขับเคลื่อนภาคการผลิตและบริการ 

9 ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของแผนงานภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ 

☐ 9.1  แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟ้ืนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
เพ่ิมศักยภาพและยกระดับการค้า การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่ส าคัญของ
ประเทศ โดยครอบคลุมภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ 

☐ เป้าหมาย สร้างรายได้จากภาคการผลิตและภาคบริการที่ทันสมัย ในพ้ืนที่เป้าหมาย 

โปรดระบุ 
☐ ภาคเกษตรกรรม   ☐ ภาคอุตสาหกรรม การค้า/การลงทุน 
☐ ภาคท่องเที่ยวและบริการ  

☐ 9.2 แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสร้างงาน 
สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดส าหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยง 
กับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอ่ืน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัย  
การผลิตและสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน 
รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพ่ิมของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน 
☐ เป้าหมาย กระตุ้น เศรษฐกิจฐานรากเพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้ 

โปรดระบุ 

☐ พัฒนาสินค้าและบริการของชุมชน ☐ พัฒนาการตลาดและสิ่งอ านวยความสะดวก 
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☐ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมสาธารณะประโยชน์ระดับชุมชน 
☐ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ☐เกิดการฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  

☐ 9.3 แผนงานหรือโครงการเพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน รวมถึง 
การลงทุนต่างๆของภาคเอกชน เพ่ือให้สภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับปกติ  
ได้โดยเร็ว 
☐ เป้าหมาย กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการบริโภคและการใช้จ่ายภายในประเทศ   
โปรดระบุ 
☐ ส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภค  ☐ ส่งเสริมและกระตุ้นการลงทุน 

☐ 9.4 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานผ่านการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานและสนับสนุนกระบวนการผลิตเพ่ือการพัฒนา
ประเทศในระยะต่อไป 
☐ เป้าหมาย สร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนภาคการผลิตและบริการที่ทันสมัย

และเศรษฐกิจฐานราก 
โปรดระบุ 
☐ การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าและระบบชลประทาน ☐ การพัฒนา/ปรับปรุงโครงข่ายคมนาคม 
☐ การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก        ☐ การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

(โปรดอธิบายให้เห็นว่าโครงการที่เสนอสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม
ภายใต้ พ.ร.ก.ฯ อย่างไร)          
            
             

10 วงเงินงบประมาณและรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายรวมของแผนงาน/โครงการ (หน่วย :ล้านบาท) 
กรณีที่การด าเนินแผนงาน/โครงการจ าเป็นต้องใช้จ่ายจากแหล่งเงินอ่ืนๆ ที่นอกเหนือเงินกู้ภายใต้พระราช
ก าหนด โปรดระบุแหล่งที่มาและความพร้อมของแหล่งเงินดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย  

งบรายจ่าย* 
 

หมวด 
รายจ่ายย่อย** 

 

ประเภท
รายการ 

 

รายละเอียด วงเงิน (ล้านบาท) 

ชื่อรายการ 
 

จ านวน 
(หน่วยนับ) 

เงินกู้ภายใต้ 
พ.ร.ก. 

เงิน
งบประมาณ 

/อ่ืนๆ 
รวม 

1        
2.        
...        

รวม        
*  งบรายจ่าย หมายถึง  (งบบุคลากร/งบด าเนินงาน/งบลงทุน/งบเงินอุดหนุน/งบรายจ่ายอื่น) 
** หมวดรายจ่ายย่อย แยกตามหลักการเดียวกันกับการจัดท างบประมาณรายจ่าย ของส านักงบประมาณ ดังนี้ 

(1) เงินเดือน (2) ค่าจ้างประจ า (3) ค่าจ้างชั่วคราว (4) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (5) ค่าตอบแทน (6) ค่าใช้สอย (7) ค่าสาธารณูปโภค  
(8) ค่าวัสดุ (9) ค่าครุภัณฑ์ (10) ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (11) เงินอุดหนุน (12) รายจ่ายอื่น 

 (โปรดอธิบายสมมติฐานและวิธีการที่ใช้ในการประมาณการค่าใช้จ่าย) 
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ทั้งนี้ กรณีที่มีความจ าเป็นต้องใช้วัสดุจากต่างประเทศ  (โปรดระบุเหตุผลความจ าเป็น พร้อมทั้งระบุ
ประมาณการค่าใช้จ่ายจากการน าเข้าวัสดุจากต่างประเทศ และคาดการณช์่วงเวลาการน าเข้า)  
            
             

11 สถานะของโครงการ (กรณีเป็นแผนงาน ให้ข้ามข้อนี้) 

11.1 ด าเนินการได้ทันที    ☐ 

11.2 อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม  ☐  

11.3 ความพร้อมของโครงการ   ☐ 

1) ความพร้อมของพ้ืนที่ด าเนินการ  
☐  มีแล้วและได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมาย  ☐  ต้องจัดหาใหม่ 
☐  มีแล้วและอยู่ระหว่างการขออนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมาย      
(โปรดอธิบาย)         
           

2) ความพร้อมของแบบรูปรายการ  
☐  มีแล้วและสมบูรณ์  ☐  มีแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ ☐  ไม่มี  
(โปรดอธิบาย)          
           

3) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ลักษณะโครงการตามข้อ 9.1-9.3 สามารถข้ามได้) 
☐  ไม่กระทบ  
☐  กระทบ  

☐  รายงาน EIA / รายงาน IEE  ผ่านการพิจารณาตามข้ันตอนแล้ว 

☐  อยู่ระหว่างการจัดท ารายงานฯ และ/หรือ อยู่ระหว่างเสนอตามข้ันตอน 
(โปรดอธิบาย)          
           

4) ความพร้อมของแรงงาน บุคลากร เครื่องมือ และเทคนิค    

  ☐ มีพร้อมและสามารถด าเนินการได้ทันที  ☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่ม 
  ☐ ไม่มีและต้องจัดหาเพิ่มท้ังหมด  

(โปรดอธิบาย)          
           

5) การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 
☐ มีแล้ว  ☐ ไม่มี      
(โปรดอธิบาย)          
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6) ความพร้อมในการบริหารจัดการ (การใช้งาน/ให้บริการ การบ ารุงรักษา) ภายหลังด าเนิน
โครงการแล้วเสร็จ 

☐ พร้อม  ☐ ไม่พร้อม     

(โปรดอธิบายเพ่ือให้เห็นถึงความพร้อมของงบประมาณและบุคลากรที่จะใช้ในการบริหาร
จัดการ)           
           

7) การสนับสนุนงบประมาณ 

☐ ไม่ซ้ าซ้อนกับงบประมาณอ่ืนๆ         

☐ มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันโดยเร็ว แต่ 

☐ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

☐ ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้แล้วแต่มีจ านวนไม่เพียงพอ 

8) การก าหนดรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

☐ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอยู่ในเกณฑ์ราคามาตรฐานของทางราชการ          

☐ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอยู่ในเกณฑ์ราคามาตรฐานของทางราชการ  

12 ขอบเขตการด าเนินงาน  

(โปรดอธิบายให้เห็นถึงกิจกรรม-วิธีการด าเนินงาน)        
            
             

13 กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการด าเนินแผนงาน/โครงการ โดยตรง (โปรดระบุ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน อาทิ ประชาชนผู้ตกงาน   ผู้ประกอบการกลุ่มท่องเที่ยว ) 

☐  ประชาชน     ☐  เกษตรกร     

☐  ผู้ประกอบการ     ☐  อ่ืนๆ      

14 วิธีการด าเนินงาน 

14.1 ด าเนินการเอง ☐ 

14.2 จัดจ้าง  ☐ 

15 แผนการด าเนินงาน ที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมหลักตามขอบเขตการด าเนินงานใน 
ข้อ 12 ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการด าเนินแผนงาน/โครงการ 

 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ค.  มิ.ย. .... .... ... .... .... ... .... ... ... ... ... 

1....              
รวม               
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16 แผนการใช้จ่ายเงิน (รายเดือน) (หน่วย: ล้านบาท) ที่แสดงให้เห็นถึงแผนการเบิกจ่ายตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง
สิ้นสุดการด าเนินแผนงาน/โครงการ โดยในกรณีที่การด าเนินแผนงาน/โครงการจ าเป็นต้องใช้จ่ายจาก
แหล่งเงินอ่ืนๆ ที่นอกเหนือเงินกู้ภายใต้พระราชก าหนด ให้แยกแผนการใช้จ่ายเงินระหว่างเงินกู้ภายใต้ 
พระราชก าหนดและแหล่งเงินอื่นๆ ให้ชัดเจนด้วย 

รูปแบบการเบิกจ่ายเงิน  ☐ รายวัน  ☐ รายเดือน  ☐ ตามงวดงาน 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ค.  มิ.ย. .... .... ... .... .... ... .... ... ... ... ... 

1.  ...              
รวม               
หมายเหต:ุ โปรดประมาณการแผนการใช้จ่ายโครงการ/แผนงาน เป็นรายเดือน เมื่อโครงการ/แผนงาน ได้รับอนุมัติจาก ครม. ให้หน่วยงาน

รับผิดชอบจัดส่งแผนการใช้จ่ายตามรูปแบบที่ก าหนด 

17 การด าเนินโครงการจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้ภาครัฐยังคงขีดความสามารถ
ในการช าระหนี้ อาทิ ภาษีเงินได้ที่คาดว่าเพ่ิมขึ้นประมาณ xxx ล้านบาท อันเป็นผลการจ้างงานในพ้ืนที่
เพ่ิมข้ึนตามที่ก าหนดไว้ในผลประโยชน์โครงการ  

(โปรดอธิบาย)          
            
             

18 แนวทางการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในการด าเนินโครงการ 

(โปรดอธิบายให้เห็นถึงกลไกการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต)     
            
             

19 เงื่อนไขท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จของโครงการและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ  

(โปรดระบุความเสี่ยงที่ชัดเจน)         
             

 

              ขอรับรองว่าข้อมูลของโครงการถูกต้องและได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองของหน่วยงาน รวมทั้ง 
ขอยืนยันว่าสามารถด าเนินโครงการได้ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019   

(ลงชื่อ)................................................ 
(     )  

ต าแหน่ง (หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า)            
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ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ 

1 ชื่อ-สกุล             

ต าแหน่ง      กอง/ส านัก       

โทรศัพท์ (ส านักงาน/มือถือ)       โทรสาร      

E-mail        Line ID      

2 ชื่อ-สกุล       

ต าแหน่ง     กอง/ส านัก      

โทรศัพท์ (ส านักงาน/มือถือ)      โทรสาร     

E-mail       Line ID       

 



 ข้อเสนอระดับโครงการย่อยภายใตข้้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการบัญชีแนบ
ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา  
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  
 
 
 

 

1 แผนงานตามข้อเสนอหลัก          

2 ชื่อโครงการย่อย           

พื้นที่ด าเนินการ            

3 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (หน่วยรับงบประมาณ) (กรม/จังหวัด/หน่วยงานรัฐ)    

กระทรวง           
             

4  วัตถุประสงค์  

(โปรดอธิบาย)           
            
             

5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ควรมีความเกี่ยวข้องหรือเป็นเหตุเป็นผลโดยตรงต่อวัตถุประสงค์โครงการ สามารถ
วัดค่าในเชิงปริมาณหรือคุณภาพได้ มีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง) 

5.1 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด  

 ผลผลิตของโครงการ (โปรดระบุ)        
            

 ตัวช้ีวัด (โปรดระบุ)         
            

5.2 ผลลัพธ์ของโครงการและตัวชี้วัด (โปรดเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)  

เป้าหมายและตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 
1.เพิ่มรายได้ (หน่วย : บาท)    
2.ลดรายจ่าย (หน่วย : บาท)    
3.ลดต้นทุน (หน่วย : บาท)    
4.เพิ่มการจ้างงาน/รักษาการจ้างงาน

(หน่วย : คน) 
   

5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

ข้อเสนอระดับโครงการย่อยกลุ่มที่ 3 

โครงการย่อยภายใต้แผนงาน ต้องเป็นโครงการที่เป็นการด าเนินการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ตามข้อเสนอ
โครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดฯ 

แบบฟอร์ม 2 
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(โปรดอธิบาย)          
            

5.3 ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ  

(โปรดอธิบาย)          
            

6 ระยะเวลาด าเนินงาน     ปี เดือน  (ปีงบประมาณ     )  

7 ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของ พ.ร.ก.  

☐ เป้าหมาย รักษาแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในช่วง 2 ปี 
8 ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ พ.ร.ก. 

☐ เป้าหมาย สร้างแรงขับเคลื่อนภาคการผลิตและบริการ 

9 ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของแผนงานภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ 

☐ 9.1  แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟ้ืนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
เพ่ิมศักยภาพและยกระดับการค้า การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่ส าคัญของ
ประเทศ โดยครอบคลุมภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ 

☐ เป้าหมาย สร้างรายได้จากภาคการผลิตและภาคบริการที่ทันสมัย ในพ้ืนที่เป้าหมาย 

โปรดระบุ 
☐ ภาคเกษตรกรรม   ☐ ภาคอุตสาหกรรม การค้า/การลงทุน 
☐ ภาคท่องเที่ยวและบริการ  

☐ 9.2 แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสร้างงาน 
สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดส าหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยง 
กับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอ่ืน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัย  
การผลิตและสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน 
รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ
มูลค่าเพ่ิมของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน 
☐ เป้าหมาย กระตุ้น เศรษฐกิจฐานรากเพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้ 

โปรดระบุ 

☐ พัฒนาสินค้าและบริการของชุมชน ☐ พัฒนาการตลาดและสิ่งอ านวยความสะดวก 
☐ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมสาธารณะประโยชน์ระดับชุมชน 
☐ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ☐เกิดการฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  

☐ 9.3 แผนงานหรือโครงการเพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน รวมถึง 
การลงทุนต่างๆของภาคเอกชน เพ่ือให้สภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับปกติ 
ได้โดยเร็ว 
☐ เป้าหมาย กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการบริโภคและการใช้จ่ายภายในประเทศ   
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โปรดระบุ 
☐ ส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภค  ☐ ส่งเสริมและกระตุ้นการลงทุน 

☐ 9.4 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานผ่านการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานและสนับสนุนกระบวนการผลิตเพ่ือการพัฒนา
ประเทศในระยะต่อไป 
☐ เป้าหมาย สร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนภาคการผลิตและบริการที่ทันสมัย
และเศรษฐกิจฐานราก 
โปรดระบุ 
☐ การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าและระบบชลประทาน ☐ การพัฒนา/ปรับปรุงโครงข่ายคมนาคม 
☐ การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก        ☐ การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

(โปรดอธิบายให้เห็นว่าโครงการที่เสนอสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม
ภายใต้ พ.ร.ก.ฯ อย่างไร)         
            
             

10 วงเงินงบประมาณและรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายรวมของโครงการ (หน่วย: ล้านบาท) กรณีท่ี
การด าเนินโครงการจ าเป็นต้องใช้จ่ายจากแหล่งเงินอ่ืนๆ ที่นอกเหนือเงินกู้ภายใต้พระราชก าหนด โปรด
ระบุแหล่งที่มาและความพร้อมของแหล่งเงินดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย  

งบรายจ่าย* 
 

หมวดรายจ่าย
ย่อย** 

 

ประเภท
รายการ 

 

รายละเอียด วงเงิน (ล้านบาท) 

ชื่อรายการ 
 

จ านวน 
(หน่วยนับ) 

เงินกู้ภายใต้ 
พ.ร.ก. 

เงิน
งบประมาณ 

/อ่ืนๆ 
รวม 

1        
2.        
...        

รวม        
 
*  งบรายจ่าย หมายถึง  (งบบุคลากร/งบด าเนินงาน/งบลงทุน/งบเงินอุดหนุน/งบรายจ่ายอื่น) 
** หมวดรายจ่ายย่อย แยกตามหลักการเดียวกันกับการจัดท างบประมาณรายจ่าย ของส านักงบประมาณ ดังนี้ 

(1) เงินเดือน (2) ค่าจ้างประจ า (3) ค่าจ้างชั่วคราว (4) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (5) ค่าตอบแทน (6) ค่าใช้สอย (7) ค่าสาธารณูปโภค 
(8) ค่าวัสดุ (9) ค่าครุภัณฑ์ (10) ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (11) เงินอุดหนุน (12) รายจ่ายอื่น 

(โปรดอธิบายสมมติฐานและวิธีการที่ใช้ในการประมาณการค่าใช้จ่าย)      
            
             

ทั้งนี้ กรณีที่มีความจ าเป็นต้องใช้วัสดุจากต่างประเทศ  (โปรดระบุเหตุผลความจ าเป็น พร้อมทั้งระบุ
ประมาณการค่าใช้จ่ายจากการน าเข้าวัสดุจากต่างประเทศ และคาดการณ์ช่วงเวลาการน าเข้า)  
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11 สถานะของโครงการ 

11.1 ด าเนินการได้ทันที    ☐ 

11.2 อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม  ☐  

11.3 ความพร้อมของโครงการ    

1) ความพร้อมของพ้ืนที่ด าเนินการ  
☐  มีแล้วและได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมาย  ☐  ต้องจัดหาใหม่ 
☐  มีแล้วและอยู่ระหว่างการขออนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมาย      
(โปรดอธิบาย)         
           

2) ความพร้อมของแบบรูปรายการ  
☐  มีแล้วและสมบูรณ์  ☐  มีแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ ☐  ไม่มี  
(โปรดอธิบาย)          
           

3) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ลักษณะโครงการตามข้อ 9.1 - 9.3 สามารถข้ามได้) 
☐  ไม่กระทบ  
☐  กระทบ  

☐  รายงาน EIA / รายงาน IEE  ผ่านการพิจารณาตามข้ันตอนแล้ว 

☐  อยู่ระหว่างการจัดท ารายงานฯ และ/หรือ อยู่ระหว่างเสนอตามข้ันตอน 
(โปรดอธิบาย)          
           

4) ความพร้อมของแรงงาน บุคลากร เครื่องมือ และเทคนิค    

  ☐ มีพร้อมและสามารถด าเนินการได้ทันที  ☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่ม 
  ☐ ไม่มีและต้องจัดหาเพิ่มท้ังหมด  

(โปรดอธิบาย)          
           

5) การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 
☐ มีแล้ว  ☐ ไม่มี      
(โปรดอธิบาย)          
           

6) ความพร้อมในการบริหารจัดการ (การใช้งาน/ให้บริการ การบ ารุงรักษา) ภายหลังด าเนิน
โครงการแล้วเสร็จ 

☐ พร้อม  ☐ ไม่พร้อม     
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(โปรดอธิบายเพ่ือให้เห็นถึงความพร้อมของงบประมาณและบุคลากรที่จะใช้ในการบริหาร
จัดการ)           
           

7) การสนับสนุนงบประมาณ 

☐ ไม่ซ้ าซ้อนกับงบประมาณอ่ืนๆ         

☐ มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันโดยเร็ว แต่ 

☐ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

☐ ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้แล้วแต่มีจ านวนไม่เพียงพอ 

8) การก าหนดรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

☐ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอยู่ในเกณฑ์ราคามาตรฐานของทางราชการ          

☐ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอยู่ในเกณฑ์ราคามาตรฐานของทางราชการ  

12  ขอบเขตการด าเนินงาน 

(โปรดอธิบายให้เห็นถึงกิจกรรม-วิธีการด าเนินงาน       
            
             

13 กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการด าเนินแผนงาน/โครงการโดยตรง (โปรดระบุ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน อาทิ ประชาชนผู้ตกงาน   ผู้ประกอบการกลุ่มท่องเที่ยว ) 

☐  ประชาชน     ☐  เกษตรกร     
☐  ผู้ประกอบการ     ☐  อ่ืนๆ      

14 วิธีการด าเนินงาน 

14.1 ด าเนินการเอง ☐ 

14.2 จัดจ้าง  ☐ 

15  แผนการด าเนินงาน ที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมหลักตามขอบเขตการด าเนินงานในข้อ 
12 ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการด าเนินแผนงาน/โครงการ 

 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ค.  มิ.ย. .... .... ... .... .... ... .... ... ... ... ... 

1....              
รวม               

ทั้งนี้ แผนการด าเนินงานทีเ่สนออยู่ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  แล้ว 
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16 แผนการใช้จ่ายเงิน (รายเดือน) (หน่วย: ล้านบาท) ที่แสดงให้เห็นถึงแผนการใช้จ่ายเงินตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง
สิ้นสุดการด าเนินแผนงาน/โครงการ โดยในกรณีที่การด าเนินแผนงาน/โครงการจ าเป็นต้องใช้จ่ายจาก
แหล่งเงินอ่ืนๆ ที่นอกเหนือเงินกู้ภายใต้พระราชก าหนดให้แยกแผนการใช้จ่ายเงินระหว่างเงินกู้ภายใต้ 
พระราชก าหนดและแหล่งเงินอื่น ๆ ให้ชัดเจนด้วย 

รูปแบบการเบิกจ่ายเงิน  ☐ รายวัน  ☐ รายเดือน  ☐ ตามงวดงาน 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ค.  มิ.ย. .... .... ... .... .... ... .... ... ... ... ... 

1....              
รวม               
หมายเหตุ: โปรดประมาณการแผนการใช้จ่ายโครงการเป็นรายเดือน เมื่อโครงการ ได้รับอนุมัติจาก ครม. ให้หน่วยงานรับผิดชอบจัดส่งแผนการใช้

จ่ายตามรูปแบบที่ก าหนด 

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ 

1 ชื่อ-สกุล             

ต าแหน่ง      กอง/ส านัก       

โทรศัพท์ (ส านักงาน/มือถือ)       โทรสาร      

E-mail        Line ID      

2 ชื่อ-สกุล       

ต าแหน่ง     กอง/ส านัก      

โทรศัพท์ (ส านักงาน/มือถือ)      โทรสาร     

E-mail       Line ID       


