
 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       


