
รวมงบประมาณ 1,597.0209 ล้าบาท

โครงการ/มาตรการ
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม

ภายใต้ พ.ร.ก.ฯ
วัตถุประสงค์ของโครงการ กลุม่เป้าหมาย

 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

     1,597.0209ส านักงานคณะกรรมการดจิทิัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ

สรุปข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการทีม่ีวัตถุประสงค์ เพ่ิอช่วยเหลือ เยยีวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการฯ
ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยยีวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม 

ทีไ่ด้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 
แผนงานหรือโครงการกลุ่มที ่3

กระทรวงดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เอกสารแนบ 3



โครงการ/มาตรการ
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม

ภายใต้ พ.ร.ก.ฯ
วัตถุประสงค์ของโครงการ กลุม่เป้าหมาย

 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

โครงการขับเคลือ่นเศรษฐกิจชุมชนสู่
การเติบโตด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Village Economic Growth)

3.2 แผนงานฟืน้ฟูเศรษฐกิจท้องถิน่
และชุมชน ผ่านการด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรมเพือ่สร้างงาน
 สร้างอาชีพฯ

1. เพือ่พัฒนาผู้ช่วยเหลือทางด้านดิจิทัลในชุมชน เพือ่ชีดิ้จิทัล (Digital
Buddy) ให้มีศักยภาพด้านพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์และทักษะด้านการเข้าใจ
ดิจิทัล เพือ่ท าการแนะน าให้ความรู้ส าหรับการสร้างงานด้านดิจิทัลในระดับ
ชุมชน
2. เพือ่สร้างระบบนิเวศ (Digital Learning Ecosystem) ในการขับเคล่ือน
การพัฒนาพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ในระดับชุมชน อยา่งครบวงจร ให้เกิดการ
ขับคล่ือนธรุกิจทีเ่กีย่วข้องในห้องโซ่พาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ได้รับการกระตุ้น 
ผ่านกิจกรรมของโครงการ
3. เพือ่สนับสนุนการปรับตัว ส่งเสริม สนับสนุน ให้กลุ่มผู้ประกอบการชุมชนฯ
 ให้มีทักษะด้านดิจิทัลทีม่ีความจ าเป็นในการปฏิบัติงานในยคุวถิีชีวติใหม่ 
(New Normal) ให้สามารถพัฒนาสมรรถนะของตนเองได้สะดวกและมี
ประสิทธภิาพยิง่ขึน้
4. เพือ่สร้างวฒันธรรมการพัฒนาทักษะและความรู้ทางด้านดิจิทัลให้สามารถ
เกิดรายได้ ลดรายจ่ายจากการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยดิีจิทัล
5. เพือ่สนับสนุนและส่งเสริมการขายสินค้าชุมชนผ่านช่องทางดิจิทัลไปยงั
ตลาดต่างประเทศทีม่ีก าลังและความต้องการสินค้าสูง

 - ประชาชนทุกกลุ่มในชุมชน
 - เกษตรกรในชุมชน
 - ผู้ประกอบการ OTOP 
(ผู้ประกอบการวสิาหกิจ
ชุมชน/วสิาหกิจชุมชน, 
ผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก (SMEs)) 
 - บัณฑิตจบใหม่

          98.4145 กรกฎาคม 2563 – 
กันยายน 2564



โครงการ/มาตรการ
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม

ภายใต้ พ.ร.ก.ฯ
วัตถุประสงค์ของโครงการ กลุม่เป้าหมาย

 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

โครงการ "บวร 4.0" เพ่ือยกระดับ
โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลให้กับศาสน
สถานในการเป็นศูนย์กลางพัฒนา
ความเท่าทันในการใช้ดิจิทัล

3.2 แผนงานฟืน้ฟูเศรษฐกิจท้องถิน่
และชุมชน ผ่านการด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรมเพือ่สร้างงาน
 สร้างอาชีพฯ

1. เพือ่ยกระดับศาสนสถานส าคัญของอ าเภอให้มีโครงการพืน้ฐานทาง
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมและสอดคล้องกับการปรับตัวเพือ่รับมือในยคุ "ปรกติ
ใหม"่
2. เพือ่เสริมสร้างองค์ความรู้ในการใช้เทคโนโลยทีีเ่พียงพอ และเท่าทันกับการ
เปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจและสังคมให้กับบุคลากรหลักของวดั/ศาสน
สถาน ให้สามารถน ามาประยกุต์รวมกับการวถิีในการยกระดับจิตใจได้อยา่งดี
3. เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนผู้ขาดโอกาสในชุมชนสามารถเข้าถึงการใช้
เทคโนโลยดิีจิทัลทีส่ าคัญได้อยา่งสะดวก ลดข้อจ ากัดในการเข้าถึงเนือ่งจาก
ต้นทุนทางเศรษฐกิจและสังคม
4. เพือ่พัฒนาศักยภาพของ "บวร" ในแต่ละอ าเภอให้เป็น "บวร 4.0" ที่
สามารถเข้าถึงประชาชนในทุกช่วงอายไุด้อยา่งทัว่ถึงและมีความเข็มแข็งอยา่ง
ยัง่ยนื
5. เพือ่ให้ทราบถึงปัจจัยทีจ่ะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
ทางดิจิทัลส าหรับการเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต

 - ประชาชนในพืน้ที ่"บวร 
4.0" จ านวน 1,000 แห่ง
 - เกษตกรในพืน้ที ่"บวร 4.0" 
จ านวน 1,000 แห่ง
 - ผู้ประกอบการในพืน้ที ่"บวร
 4.0" จ านวน 1,000 แห่ง
 - นักเรียนในครอบครัวที่
ยากจน หรือผู้ขาดโอกาสใน
การเข้าถึงการใช้ดิจิทัล 
สามารถเข้าถึงอุปกรณ์และ
อินเตอร์เน็ตได้อยา่งสะดวก
มากยิง่ขึน้

        748.1080 กรกฎาคม 2563 – 
กุมภาพันธ ์2564



โครงการ/มาตรการ
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม

ภายใต้ พ.ร.ก.ฯ
วัตถุประสงค์ของโครงการ กลุม่เป้าหมาย

 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

โครงการต่อกล้าพัฒนา Influencer 
พันธุใ์หม่ประจ าอ าเภอ (Thailand 
Influencer Hub)

3.2 แผนงานฟืน้ฟูเศรษฐกิจท้องถิน่
และชุมชน ผ่านการด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรมเพือ่สร้างงาน
 สร้างอาชีพฯ

1. เพือ่สนับสนุนการเฟ้นหาและพัฒนา Influencer พันธุใ์หม่ เพือ่ให้เป็น
เครือข่าย Thailand Influencer Hub ทีม่ีความเข้มแข็งด้านส่ือในระดับ
อ าเภอ
2. เพือ่ให้เกิดกระบวนการการบริหารงานในระดับท้องถิน่ควบคู่กับการ
ผลักดันเทคโนโลยส่ืีอด้านดิจิทัลของประเทศไทย ให้เกิดการรับรู้และ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจในระดับอ าเภอได้
3. เพือ่พัฒนาผู้มีอิทธพิลด้านส่ือในระดับอ าเภอ (Influencer) ให้พัฒนา
เนือ้หาทีเ่ป็นประโยชน์ในตการขับเคล่ือนการรับรู้ในการฟืน้ฟูและพัฒนา
เศรษฐกิจหลังสถานการณ์โรคระบาด
4. เพือ่ขับเคล่ือนกิจกรรมให้เกิดการตระหนักรู้และการพัฒนาทักษะในการ
สร้างอาชีพและรายได้จากเทคโนโลยดิีจิทัล ในลักษณะคารวานพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัล
5. เพือ่สร้างระบบนิเวศ (Digital Learning Ecosystem) ในการพัฒนาการ
สร้างส่ือดิจิทัล ให้ความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายประชาชนในชุมชน
6. เพือ่พัฒนาระบบส่งเสริมการบูรณาการข้อมูล Influencer เพือ่ใช้
ประโยชน์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพืน้ที ่ให้ก่อ
เกิดเป็นเครือข่ายสังคมทีร่่วมกับพัฒนาส่ือดิจิทัลของประเทศไทย
7. เพือ่จัดส่ือส่งเสริมและพัฒนาชุมชน ให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการจัด
จ าหน่ายสินค้าชุมชน ลอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วชุมชน ก่อให้เกิดการมี
อาชีพและรายได้กับชุมชน จากการรับรู้ส่ือของประชาชนและกลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนในชุมชน         750.4984 กรกฎาคม 2563 – 
กันยายน 2564



รวมงบประมาณ 2,004.2478 ล้าบาท

โครงการ/มาตรการ
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สังคมภายใต้ พ.ร.ก.ฯ

วัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มเปา้หมาย
 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน        579.5078

โครงการแก้ไขปญัหาความเดือดร้อน
ด้านอาชีพ

3.2 แผนงานฟื้นฟเูศรษฐกิจ
ทอ้งถิน่และชุมชน ผ่านการด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงาน
 สร้างอาชีพฯ

1. เพื่อข่วยเหลือกลุ่มแรงงาน ประชาชนที่อยูใ่นก าลังแรงงานที่ได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ ผู้ประสบภยัธรรมชาติ และผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใหม้ี
โอกาสเพิ่มพนูศักยภาพในทกัษะใหม่ (Re-skill) นอกเหนือจากทกัษะเดิม
ที่มีเพื่อน าไปสู่การพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อใหแ้รงงานตระหนักถึงความส าคัญของการพฒันาตนเอง เพื่อพงึพา
ตนเอง และสามารถช่วยเหลือกันในชุมชนทอ้งถิน่ได้
3. เพื่อก่อใหเ้กิดผลิตภาพแรงงาน ด้วยทกัษะความสามารถที่หลากหลาย
มีรายได้เพิ่มขึน้จากทกัษะความรู้ใหม่ที่ได้รับจากการฝึกฝน
4. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการพฒันา ปรับปรุง
 ซ่อมแซมส่ิงสาธารณประโยชน์ ใหส้ามารถอยูใ่นสภาพปกติและใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประชาชนที่อยูใ่นก าลัง
แรงงานที่ได้รับผลกระทบจาก
วิกฤตเศรษฐกิจ ผู้ประสบภยั
ธรรมชาติ และผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ทั่วประเทศ จ านวน 
20,800 คน

          99.0800 กรกฎาคม 2563 – 
กันยายน 2564

สรปุขอ้เสนอโครงการภายใตแ้ผนงานหรอืโครงการทีม่วีัตถุประสงค์ เพ่ิอชว่ยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการฯ
ตามบญัชที้ายพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปญัหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม 

ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 
แผนงานหรอืโครงการกลุ่มที ่3

กระทรวงแรงงาน



โครงการ/มาตรการ
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สังคมภายใต้ พ.ร.ก.ฯ

วัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มเปา้หมาย
 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

โครงการบณัฑิตแรงงานประจ าอ าเภอ 3.2 แผนงานฟื้นฟเูศรษฐกิจ
ทอ้งถิน่และชุมชน ผ่านการด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงาน
 สร้างอาชีพฯ

1. เพื่อใหก้ระทรวงแรงงานมีบณัฑิตแรงงานอ าเภอท าหน้าที่ประสานการ
ส ารวจสภาพปญัหาและความต้องการด้านแรงงานจากแรงงานในพื้นที่ที่
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ตลอดจนความเดือดร้อนด้านอาชีพและความต้องการด้านแรงงานอืน่ ๆ 
ในการดูแลประชาชนระดับพื้นที่และกลไกประสานบรูณาการความร่วมมือ
เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตแรงงานร่วมกับหน่วยงานที่เกีย่วข้องต่าง ๆ ทั้งรัฐ 
และเอกชน โดยร่วมกับ ภาคีเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน
2. เพื่อช่วยเหลือบณัฑิตที่ว่างงานในพื้นที่เพื่อไปช่วยเหลือประชาชที่ได้รับ
ผลกระทบด้านอาชีพ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 
ที่มีศักยภาพช่วยเหลืองานของกระทรวงแรงงานได้ใหม้ีรายได้เพิ่มขึน้
3. เพื่อท าใหก้ารช่วยเหลือด้านอาชีพแก่แรงงานระดับพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มี
ประสิทธิภาพยิง่ขึน้
4. เพื่อเปน็กลไกในการส่ือสารตามนโยบายของกระทรวงแรงงานและ
รัฐบาลใหป้ระชาชน ได้เข้าถึงอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงและเปน็การ
ขยายบริการของกระทรวงแรงงานใหค้รอบคลุมทกุอ าเภอ

บณัฑิตที่ว่างงานในพื้นที่ 
1,682 คน (841 อ าเภอๆ ละ 
2 คน ยกเว้นพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนใต้ คือ จังหวัดยะลา 
ปตัตานี และนราธิวาส และ 4
 อ าเภอในจังหวัดสงขลาคือ 
อ าเภอเทพา สะบา้ย้อย จะนะ
 และนาทวี)

        480.4278 กรกฎาคม 2563 – 
กันยายน 2564

กรมการจัดหางาน        144.5400



โครงการ/มาตรการ
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สังคมภายใต้ พ.ร.ก.ฯ

วัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มเปา้หมาย
 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

โครงการจ้างงานระยะสั้นในชุมชนแก่
แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 
2019

3.2 แผนงานฟื้นฟเูศรษฐกิจ
ทอ้งถิน่และชุมชน ผ่านการด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงาน
 สร้างอาชีพฯ

1. เพื่อส่งเสริมการจ้างงาน ฟื้นฟเูศรษฐกิจทอ้งถิน่และชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใหม้ีงานท า 
มีอาชีพ และมีรายได้สามารถเล้ียงดูตนเองและครอบครัวในภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศที่ชะลอตัว
2. เพื่อส ารวจข้อมูลความต้องการท างานของผู้ว่างงานในพื้นที่ และความ
ต้องการจ้างงานของนายจ้าง/สถานประกอบการทกุประเภทกิจการในพื้นที่
3. เพื่อลดปญัหาการว่างงานในภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ชะลอตัวและ
ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
4. เพื่อประชาสัมพนัธ์ภารกิจและการด าเนินงานของกรมการจัดหางาน

ผู้ว่างงานทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ที่มีวุฒิการศึกษา
ต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.6) หรือเทยีบเทา่
หรือสูงกว่า 7,300 คน

        144.5400 กรกฎาคม – กันยายน 
2563



โครงการ/มาตรการ
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สังคมภายใต้ พ.ร.ก.ฯ

วัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มเปา้หมาย
 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน      1,280.2000

โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานใน
สถานประกอบกิจการที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติด
เชือ้ไวรัส
โคโรนา 2019

3.2 แผนงานฟื้นฟเูศรษฐกิจ
ทอ้งถิน่และชุมชน ผ่านการด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงาน
 สร้างอาชีพฯ

1. เพื่อช่วยเหลือ ฟิ้นฟ ูและบรรเทาปญัหาความเดือดร้อนของกลุ่ม
แรงงานในสถานประกอบกิจการ ตามมาตรา ๗๕ แหง่พระราชบญัญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2. เพื่อพฒันาทกัษะแรงงานในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและ
การลงทนุ ซ่ึงได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ใหม้ีทกัษะสูงขึน้ในสาขาที่ประกอบอาชีพอยู ่หรือสร้างทกัษะใหม่
ใหส้ามารถกลับเข้าสู่การท างานในสถานประกอบกิจการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงขึน้ รองรับเทคโนโลยี เศรษฐกิจดิจิทลัและตลาดแรงงาน
ในอนาคต

กลุ่มแรงงานตามมาตรา 75 
แหง่พระราชบญัญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 จ านวน 622,112 คน 
ประมาณการผู้ที่ประสงค์จะ
รับการพฒันาทกัษะ จ านวน 
62,000 คน

        170.2000 กรกฎาคม – กันยายน 
2563

โครงการ พัฒนาผู้ประกอบกิจการราย
ย่อยรองรับเศรษฐกิจชุมชน

3.2 แผนงานฟื้นฟเูศรษฐกิจ
ทอ้งถิน่และชุมชน ผ่านการด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงาน
 สร้างอาชีพฯ

1. เพื่อช่วยเหลือ ฟื้นฟ ูและบรรเทาปญัหาความเดือดร้อนของกลุ่ม
แรงงานนอกระบบ ผู้ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2. เพื่อพฒันาทกัษะและเพิ่มศักยภาพกลุ่มแรงงานนอกระบบ ผู้ถูกเลิกจ้าง
 ว่างงาน สู่การเปน็ผู้ประกอบกิจการรายย่อยรองรับเศรษฐกิจชุมชนและ
เศรษฐกิจแบบแบง่ปนั (Sharing Economy) ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพยีง และความปกติใหม่ (New Normal)  
3. เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพใน
ชุมชนและเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขันใหก้ับกลุ่มแรงงานนอกระบบ 
ผู้ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน และรองรับแรงงานส่วนเกินที่อพยพกลับทอ้งถิน่ 
และชุมชน

ผู้ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน ผู้ขอรับ
ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน
จากการได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 จ านวน 
200,000 คน

      1,110.0000 กรกฎาคม – กันยายน 
2563



โครงการ/มาตรการ
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สังคมภายใต้ พ.ร.ก.ฯ

วัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มเปา้หมาย
 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

ระยะเวลาด าเนินการ



โครงการ/มาตรการ
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สังคมภายใต้ พ.ร.ก.ฯ

วัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มเปา้หมาย
 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

ระยะเวลาด าเนินการ



รวมงบประมาณ ล้าบาท

โครงการ/มาตรการ
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สังคมภายใต ้พ.ร.ก.ฯ

วัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มเปา้หมาย
 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

ส านักงานส านักงานปลัดกระทรวง
 การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

-   

โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคม
รายต าบลแบบบรูณาการ (1 ต าบล 1
 มหาวิทยาลัย)
ครอบคลุมพ้ืนที ่3,000 ต าบลทัว่
ประเทศ

3.2 แผนงานฟืน้ฟูเศรษฐกจิ
ทอ้งถิ่นและชุมชน ผ่านการด าเนนิ
โครงการหรือกจิกรรมเพือ่สร้างงาน
 สร้างอาชีพฯ

1. เพือ่ยกระดับเศรษฐกจิและสังคมรายต าบลแบบบรูณาการ โดยมี
มหาวิทยาลัยในพืน้ทีเ่ปน็ System Integrator
2. เพือ่ใหเ้กดิการจ้างงานประชาชนทัว่ไป บณัฑิตจบใหม่ และนกัศึกษา
ใหม้ีงานท าและฟืน้ฟูเศรษฐกจิชุมชน
3. เพือ่ใหเ้กดิการพัฒนาทกัษะในการเสริมสร้างอาชีพใหม่ในชุมชน
4. เพือ่ใหเ้กดิการจัดท าข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big
Data)

กลุ่มเปา้หมายทีช่ัดเจน อาท ิ
ประชาชนผู้ตกงาน 
ผู้ประกอบการกลุ่มทอ่งเทีย่ว )
ประชาชน ในพืน้ทีต่ าบล
เปา้หมาย 3,000 ต าบล
บณัฑิต และนกัศึกษา ได้รับ
การจ้างงานเพือ่ปฏบิติังาน
ตามขอบเขตทีไ่ด้รับมอบหมาย
ในพืน้ทีต่ าบลเปา้หมาย 3,000
ต าบล

กรกฎาคม 2563 – มิถุนายน 
2564

สรุปข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ิอช่วยเหลือ เยยีวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการฯ

ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยยีวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม 
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 

แผนงานหรือโครงการกลุ่มที่ 3

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



โครงการ/มาตรการ
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สังคมภายใต ้พ.ร.ก.ฯ

วัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มเปา้หมาย
 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

โครงการพัฒนาและยกระดบั
ผู้ประกอบการเพ่ือรองรับเศรษฐกิจ
ชมุชน 
ครอบคลุมพ้ืนที ่76 จังหวัด

3.2 แผนงานฟืน้ฟูเศรษฐกจิ
ทอ้งถิ่นและชุมชน ผ่านการด าเนนิ
โครงการหรือกจิกรรมเพือ่สร้างงาน
 สร้างอาชีพฯ

1. ช่วยเหลือและสนบัสนนุผู้ประกอบการธุรกจิ ผู้ประกอบการชุมชนใน
พืน้ที ่ใหส้ามารถฟืน้ฟูใหธุ้รกจิใหส้ามารถด าเนนิการต่อไปได้
2. บรรเทาปญัหาและสร้างรากฐานทีเ่ข้มแข็งในการด าเนนิธุรกจิแก่
ผู้ประกอบการ ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยแีละนวัตกรรม ผ่านการ
เคล่ือนยา้ยบคุลากรผู้มีศักยภาพจากสถาบนัอุดมศึกษาไปปฏบิติังานใน
ภาคเอกชนและวิสาหกจิชุมชน พร้อมส่งเสริมโอกาสการจ้างงานแก่
นกัศึกษาทีก่ าลังจะจบการศึกษา และบณัฑิตจบใหม่ในสถานประกอบการ 
รวมทัง้ส่งเสริมใหส้ถานประกอบการคงสถานการณ์จ้างงาน
3. เพือ่ช่วยเหลือและแกป้ญัหาการว่างงานของบณัฑิต และประชาชนที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19
4. เพือ่พัฒนาและยกระดับทกัษะการประกอบอาชีพแกป่ระชาชน บณัฑิต
ว่างงาน ผู้ประกอบการและชุมชนทีไ่ด้รับผลกระทบในการประกอบอาชีพ
จาก COVID-19

กลุ่มเปา้หมายทีช่ัดเจน อาท ิ
ประชาชนผู้ตกงาน 
ผู้ประกอบการกลุ่มทอ่งเทีย่ว )
-ประชาชน ผู้ตกงาน 
- ผู้ประกอบการ 
ผู้ประกอบการทีต้่องการ
ก าลังคนทีม่ีทกัษะเฉพาะทาง/
กลุ่มทอ่งเทีย่วชุมชน
และกลุ่มผู้ประกอบการชุมชน
ในทอ้งถิ่น/ผู้ประกอบการที่
ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
-บณัฑิตว่างงานทีจ่บการศึกษา
ไม่เกนิ 5 ป/ีนกัศึกษาและ
บณัฑิตจบใหม่มีโอกาสได้รับ
การจ้างงานจากสถาน
ประกอบการ

 มิถุนายน 2563 – พฤษภาคม 
2564



โครงการ/มาตรการ
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สังคมภายใต ้พ.ร.ก.ฯ

วัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มเปา้หมาย
 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน้ า 
(องค์การมหาชน) กระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม

โครงการส่งเสริมบริหารจัดการน้ า 
เพ่ิมความมัน่คงเศรษฐกิจของชมุชน
ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ

3.2 แผนงานฟืน้ฟูเศรษฐกจิ
ทอ้งถิ่นและชุมชน ผ่านการด าเนนิ
โครงการหรือกจิกรรมเพือ่สร้างงาน
 สร้างอาชีพฯ

1. เพือ่สร้างอาชีพและทกัษะความรู้ด้านการจัดการน้ าชุมชนใหค้นว่างงาน
 บณัฑิตจบใหม่ และผู้แทนชุมชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื น าความรู้
ไปลงมือปฏบิติั จัดท าแผนทีน่้ าระดับหมู่บา้น มีข้อมูลแหล่งน้ าเชิงพืน้ที่
ครบถ้วน สามารถสนบัสนนุการปฏบิติังานภาคสนาม และการวางแผน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ าในพืน้ทีร่่วมกบัชุมชนได้ สามารถท าอาชีพ
เกษตรกรรมในทอ้งถิ่นของตนเองภายหลัวสถานการณ์ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2. เพือ่สร้างตัวอยา่งความส าเร็จในการน าหลักปรัญญาเศรษฐกจิพอเพียง
ด้านบริหารจัดการน้ าชุมชนด้วย วทน. ทีส่ามารถเพิม่ขีดความสามารถให้
ชุมชน ลดความส่ียง แกป้ญัหาความยากจน จนสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกจิของชุมชน เกดิเศรษฐกจิหมุนเวียน
3. เพือ่ใหเ้กดิการด าเนนิงานร่วมกบัมหาวิทยาลัย หนว่ยงานทอ้งถิ่น และ
ชุมชน ในการแกไ้ขปญัหาน้ าเชิงพืน้ที ่น าไปสู่การส้รางงานและสร้างอาชีพ

กลุ่มเปา้ทีช่ัดเจน อาท ิ
ประชาชนผู้ตกงาน 
ผู้ประกอบการกลุ่มทอ่งเทีย่ว
- ประชาชนผู้ตกงาน
- เกษตรกร จ านวน 4800 คน
- ผู้แทนกองทพัภาคที ่2 
จ านวน 100 คน 
- อาจารยม์หาวิทยาลัย 
จ านวน 200 คน

กรกฎาคม 2563 – กนัยายน 
2564



โครงการ/มาตรการ
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สังคมภายใต ้พ.ร.ก.ฯ

วัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มเปา้หมาย
 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

 สถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) 
กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

การบรูณาการการบริหารจัดการน้ าใน
พืน้ทีลุ่่มน้ าชีและลุ่มน้ ามูลด้วย
เทคโนโลยนีวิเคลียร์เพือ่แกป้ญัหาความ
แหง้แล้งอยา่งยัง่ยนื

3.2 แผนงานฟืน้ฟูเศรษฐกจิ
ทอ้งถิ่นและชุมชน ผ่านการด าเนนิ
โครงการหรือกจิกรรมเพือ่สร้างงาน
 สร้างอาชีพฯ

1. ศึกษาแหล่งทีม่า พืน้ทีเ่ติมน้ าของน้ าบาดาล น้ าในแม่น้ าชี แม่น้ ามูล
และแม่น้ าสายยอ่ย เพือ่นา้ไปใช้ในการ บริหารจัดการ การอนรัุกษ์พืน้ที่
ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า
2. ประเมินความสัมพันธ์ของระบบน้ าบาดาล และน้ าผิวดิน ในบริเวณ
พืน้ทีต้่นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า เพือ่ใหผู้้ทีเ่กีย่วข้องนา้ไปใช้เปน็
แนวทางในการสร้างระบบการเติมน้ า ในพืน้ทีเ่พือ่กกัเกบ็น้ าในแม่น้ า
ในช่วงน้ าหลากไว้ใช้ในช่วงหนา้แล้ง

กลุ่มเปา้หมายทีช่ัดเจน อาท ิ
ประชาชนผู้ตกงาน 
ผู้ประกอบการกลุ่มทอ่งเทีย่ว )
-ประชาชน 1,706,600 คน

มิถุนายน 2563 – พฤษภาคม 
2564

ส านักงานการวิจัยแห่งชาต ิ(วช.)
 กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

-   

โครงการติดตามข้อมูลสุขอนามัยใน
ชุมชนเพือ่การบริหารสถานการณ์การ
ควบคุมโรคในระดับพืน้ที ่ตามแนวทาง
ปฏบิติั หลักเกณฑและวิธีการปฏบิติั 
เพือ่ผอนคลายการบงัคับใช้มาตรการ
ของประเทศ และขององค์การอนามัย
โลกว่าด้วยการจัดการน า้ สุขาภบิาล 
สุขอนามัย และขยะ จากสถานบริการ
สุขภาพ
พืน้ทีด่ าเนนิการ 77 จังหวัด

3.2 แผนงานฟืน้ฟูเศรษฐกจิ
ทอ้งถิ่นและชุมชน ผ่านการด าเนนิ
โครงการหรือกจิกรรมเพือ่สร้างงาน
 สร้างอาชีพฯ

1. เพือ่จัดเกบ็ข้อมูลสุขอนามัยในชุมชน โดยเฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบั
มาตรการปอ้งกนัและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ตามแนวทาง
ปฏบิติั หลักเกณฑ์และวิธีการปฏบิติั เพือ่ผ่อนคลายการบงัคับใช้มาตรการ
ของประเทศ และแนวทางปฏบิติัขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการ
จัดการน า้ สุขาภบิาล สุขอนามัย และขยะจากสถานบริการสุขภาพ
2. เพือ่สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) โดยเฉพาะที่
เกีย่วข้องกบัมาตรการปอ้งกนัและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการใหก้บัชุมชน ทอ้งถิ่น
3. ใช้ข้อมูลสุขอนามัยในชุมชน โดยเฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบัมาตรการปอ้งกนั
และควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ตามแนวทางปฏบิติั หลักเกณฑ์
และวิธีการปฏบิติั เพือ่ผ่อนคลายการบงัคับใช้มาตรการของประเทศ และ
แนวทางปฏบิติัขององค์การอนามัยโลก น าเสนอหนว่ยนโยบายการควบคุม
โรค, การจัดการปจัจัยและสภาพแวดล้อม

กลุ่มเปา้หมายทีช่ัดเจน อาท ิ
บณัฑิต ซ่ึงครอบครัวได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด-19 
และหนว่ยงานระดับนโยบาย
ของประเทศ คณะรัฐมนตรี 
สภาพัฒน ์กรรมาธิการ 
หนว่ยงานนโยบาย กระทรวง 
จังหวัด

มิถุนายน 2563 – พฤษภาคม 
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โครงการ/มาตรการ
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สังคมภายใต ้พ.ร.ก.ฯ

วัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มเปา้หมาย
 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ(สวทช.)  
กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.)

                                     -   

โครงการ แผนทีข่อ้มลูสังคมและ
เศรษฐกิจชมุชนเพ่ือการพัฒนาทีย่ัง่ยนื
พ้ืนทีด่ าเนินการ จ านวน 10 จังหวัด 
150 อ าเภอ

3.2 แผนงานฟืน้ฟูเศรษฐกจิ
ทอ้งถิ่นและชุมชน ผ่านการด าเนนิ
โครงการหรือกจิกรรมเพือ่สร้างงาน
 สร้างอาชีพฯ

1. พัฒนาข้อมูลและแพลตฟอร์มการวิเคราะหข์Jอมูลทีเ่ปน็โครงสร้าง
พืน้ฐานของประเทศไทย เพือ่สนบัสนนุด้านนโยบายเศรษฐกจิ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อมชุมชน โดยสามารถใช้งานทัง้ผู้บริหารระดับประเทศ ผู้บริหาร
ระดับทอ้งถิ่น เปน็ข้อมูลเปดิส าหรับภาคเอกชน ทีช่่วยสนบัสนนุใหเ้กดิธุรกจิ
ใหม่ในชุมชน
2. พัฒนาแพลตฟอร์มการบรูณาการข้อมูลตาม SDGs ทีเ่กีย่วขJองกบัการ
ลดความเหล่ือมล้ า และแกป้ญัหาความยากจน และน าไปสู่ดัชนชีี้วัด SDGs
 ในระดับพืน้ที่
3. พัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ เช่น ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการน าเข้าและใช้ข้อมูลทีม่ีอยูใ่นการ
วางแผนและด าเนนิการเพือ่แกป้ญัหาความยากจนในชุมชน และสร้าง
นวัตกรรมบนระบบนเิวศข้อมูลทีพ่ัฒนาขึ้น

กลุ่มเปา้หมายทีช่ัดเจน อาท ิ
ประชาชนผู้ตกงาน เนน้การ
จ้างงานประชาชนในพืน้ที ่
ยวุชนอาสา บณัฑิตอาสา
และเกษตรกรในพืน้ที่
เปา้หมาย 10 จังหวัด 150 
อ าเภอ

ตุลาคม 2563 – กนัยายน 2564



โครงการ/มาตรการ
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สังคมภายใต ้พ.ร.ก.ฯ

วัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มเปา้หมาย
 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

โครงการพัฒนาทักษะการใช้
นวัตกรรมการดแูลสุขภาพให้กับ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมูบ่า้น

3.2 แผนงานฟืน้ฟูเศรษฐกจิ
ทอ้งถิ่นและชุมชน ผ่านการด าเนนิ
โครงการหรือกจิกรรมเพือ่สร้างงาน
 สร้างอาชีพฯ

1. พัฒนาหลักสูตรการอบรมการใช้นวัตกรรมการดูแลสุขภาพประชาชน
ในชุมชน จานวน 40 ชั่วโมง
2. จัดอบรมพัฒนาเพิม่ทกัษะใหก้บัอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 
จ านวน 4,000 คน และบคุลากรทางการแพทยข์องโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล จ านวน 4,000 คน แบบออนไลน์
3. จัดจ้างอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บา้น จ านวน 4,000 คน โดยมี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเปน็ผู้ดูแลเปน็เวลา 5 เดือน
4. เกบ็ข้อมูลสุขภาพจากการใช้เคร่ืองมือวัดสุขภาพ เพือ่น ามาวิเคราะห์
ข้อมูลสุขภาพรายบคุคล

กลุ่มเปา้หมายทีช่ัดเจน อาท ิ
อบรมเพิม่ทกัษะใหก้บั อสม . 
แบบออนไลน ์รวมทัง้จากงาน
 อสม. จ านวน 4,000 คน 
แบง่เปน็ ปงีบประมาณ 2563 
จ านวน 1,000 คน และ
ปงีบประมาณ 2564 จ านวน 
3,000 คน

มิถุนายน 2563 – พฤษภาคม 
2564

สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.)

                                     -   



โครงการ/มาตรการ
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สังคมภายใต ้พ.ร.ก.ฯ

วัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มเปา้หมาย
 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

โครงการ Smart Farming ยกระดบั
เกษตรสู่ New Normal

3.2 แผนงานฟืน้ฟูเศรษฐกจิ
ทอ้งถิ่นและชุมชน ผ่านการด าเนนิ
โครงการหรือกจิกรรมเพือ่สร้างงาน
 สร้างอาชีพฯ

1) เพือ่ช่วยบรรเทาปญัหาการว่างงานจากสถานการณ์ COVID-19 ในการ
เพิม่ทกัษะ พัฒนาอาชีพใหก้บัประชาชน บณัฑิตอาสาและยวุชน
2) แกป้ญัหาการสูญเสียผลิตผลทางการเกษตรด้วยนวัตกรรมการเกษตร
อยา่งครบวงจร ในการจัดการการปลูกและเกบ็รักษาผลิตผลทางการ
เกษตรทีค่รอบคลุมทัง้ด้านเทคโนโลยกีอ่นการเกบ็เกีย่วและหลังการเกบ็
เกีย่ว ตามมาตรฐานเกษตรปลอดภยัและเกษตรอินทรีย ์เพือ่การพัฒนา
ภาคการเกษตรอยา่งยัง่ยนื
3) ยกระดับและสร้างมูลค่าเพิม่ใหก้บัผลิตภณัฑ์ชุมชนด้วยการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ตามอัตลักษณ์ทอ้งถิ่น โดยผ่านโครงสร้างพืน้ฐานทาง วทน. ที่
ได้มาตรฐานในพืน้ที่
4) เชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต การบรรจุภณัฑ์ และการขนส่ง รวมทัง้
เครือข่ายช่องทางตลาดทัง้การขายตรงและออนไลน ์เครือข่ายการ
ทอ่งเทีย่ว เพือ่สร้างโอกาสและเพิม่รายได้ใหก้บัผู้ประกอบการ ลดความ
เหล่ือมล้าเศรษฐกจิฐานราก

กลุ่มเปา้หมายทีช่ัดเจน อาท ิ
ประชาชน จ านวน 12,000 คน
เกษตรกร จ านวน 3,000 คน
ผู้ประกอบการ จ านวน 200 คน
ยวุชนอาสา,บณัฑิตอาสา 
จ านวน 13,000 คน

กรกฎาคม 2563  – มิถุนายน 
2564



โครงการ/มาตรการ
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สังคมภายใต ้พ.ร.ก.ฯ

วัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มเปา้หมาย
 งบประมาณ 
(ล้านบาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โครงการ เพ่ิมทักษะ สร้างอาชพี 
พลิกฟ้ืนเศรษฐกิจฐานราก

3.2 แผนงานฟืน้ฟูเศรษฐกจิ
ทอ้งถิ่นและชุมชน ผ่านการด าเนนิ
โครงการหรือกจิกรรมเพือ่สร้างงาน
 สร้างอาชีพฯ

เพือ่ใหเ้กดิการเรียนรู้ทกัษะใหม่ (Reskill) และเพิม่ทกัษะ (Upskill) ของ
กลุ่มแรงงานทีอ่พยพกลับทอ้งถิ่น แรงงานทีว่่างงาน นกัศึกษาจบใหม่ 
ผู้ประกอบการ OTOP/SME วิสาหกจิชุมชนและชุมชน ใหส้ามารถสร้าง
อาชีพและเพิม่รายได้ในทอ้งถิ่น ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มเปา้หมายทีช่ัดเจน อาทิ
ผู้ประกอบการ จ านวนไม่นอ้ย
กว่า 200 ราย

ตุลาคม 2563 – กนัยายน 2564



รวมงบประมาณ 55,000.0000 ล้าบาท

โครงการ/มาตรการ
ความสอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์

แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สงัคมภายใต ้พ.ร.ก.ฯ

วตัถุประสงค์ของโครงการ กลุม่เปา้หมาย
 งบประมาณ 
(ลา้นบาท)

ระยะเวลาด าเนินการ

          55,000

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสรา้งไทย 3.2 แผนงานฟืน้ฟเูศรษฐกจิ
ทอ้งถิน่และชมุชน ผ่านการด าเนนิ
โครงการหรือกจิกรรมเพือ่สร้างงาน
 สร้างอาชพีฯ

1 เพือ่สนบัสนนุความรู้ในการด าเนนิชวีติและการประกอบอาชพี เพือ่สร้างความมัน่คงทาง
อาหารด้วยการท าเกษตรกรรมยัง่ยนื
2 เพือ่สนบัสนนุวสิาหกจิชมุชนด าเนนิการปรับ เปล่ียน การผลิต และการจดัการการตลาด 
อยา่งเปน็รูปธรรม การพฒันาปจัจยัพืน้ฐานการผลิตในชมุชน การเชือ่มโยงเครือขา่ยตลาด 
เพือ่ยกระดับเศรษฐกจิฐานรากใหม้ัน่คง และยัง่ยนื
3 เพือ่สนบัสนนุใหส้ถาบนัเกษตรกร และผู้ประกอบการเกษตร เปน็หวัขบวนตลอดหว่งโซ่
การผลิตการเกษตร การใหบ้ริการทางการเกษตร การทอ่งเทีย่วชมุชน และบริการอืน่ๆ 
พร้อมทัง้ยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพและมลูค่าเพิม่ของสินค้าและผลิตภณัฑ์ทอ้งถิน่ของชมุชน

ประชาชน เกษตรกร 
ผู้ประกอบการ ผู้ทีไ่ด้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)

            55,000 กรกฎาคม – กนัยายน 
2563

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร (ธ.ก.ส.)

สรปุข้อเสนอโครงการภายใตแ้ผนงานหรอืโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ิอช่วยเหลอื เยยีวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการฯ
ตามบญัชีท้ายพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลงักู้เงินเพ่ือแก้ไขปญัหา เยยีวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสงัคม 

ที่ไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 
แผนงานหรอืโครงการกลุม่ที่ 3

กระทรวงการคลัง




