แบบฟอร์ม 1

แผนงานหรือโครงการกลุ่มที่ 1

ข้อเสนอโครงการ1ภายใต้แผนงานหรือโครงการ
ที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
โครงการ หมายความว่า แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามแผนงานหรือโครงการที่กาหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราช
กาหนด ทั้งนี้ กรณีหน่วยงานเสนอโครงการที่มีลักษณะเป็นแผนงานที่ประกอบด้วยโครงการย่อยๆ หลายโครงการ ให้กรอก
ข้อมูลตามแบบฟอร์มนี้ในระดับภาพรวมของแผนงาน (โดยข้ามข้อ 11 12 และ 14) สาหรับข้อเสนอระดับโครงการย่อยให้
กรอกตามแบบฟอร์มของโครงการย่อย

1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (หน่วยรับงบประมาณ) (กรม/จังหวัด/หน่วยงานรัฐ)____________________
กระทรวง______________________________________________________________________
2 ชื่อ (แผนงาน/โครงการ)__________________________________________________________
พื้นที่ดาเนินการ _______________________________________________________________
3 หลักการและเหตุผล โดยอาจระบุที่มา (มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนพัฒนาจังหวัด)
สภาพปัญหา ความต้องการและความจาเป็นเร่งด่วน
(โปรดอธิบาย)_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4 วัตถุประสงค์
(โปรดอธิบาย)__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ควรมีความเกี่ยวข้องหรือเป็นเหตุเป็นผลโดยตรงต่อวัตถุประสงค์โครงการ สามารถ
วัดค่าในเชิง ปริ มาณหรื อ คุณภาพได้ มี แหล่ ง ข้อมูล ที่น่าเชื่อถือ และมีก ารจัด เก็บข้ อมูล ดั งกล่ า วอย่า ง
ต่อเนื่อง)
5.1 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด (อาทิ จานวนยาที่สั่งซื้อ)

1



ผลผลิตของโครงการ (โปรดระบุ)



ตัวชี้วัด (โปรดระบุ)

ร่างระเบียบฯ ได้กาหนดให้โครงการ หมายถึงแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามแผนงานหรือโครงการที่กาหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชกาหนด
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5.2 ผลลัพธ์ของโครงการและตัวชี้วัด (อาทิ จานวนผู้ป่วยที่ป้องกันได้จากการใช้ยา)


ผลลัพธ์ของโครงการ (โปรดระบุ)



ตัวชี้วัด (โปรดระบุ)

5.3 ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่จะได้รับ และความคุ้มค่าของโครงการ
(โปรดอธิบายรายละเอียด อาทิ จานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินโครงการ) _______________________________________________________
_______________________________________________________________________
6 ระยะเวลาดาเนินงาน

ปี

เดือน (ปีงบประมาณ _____________________)

7 ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของ พ.ร.ก.
□

เป้าหมาย ระบบสาธารณสุขได้รับการยกระดับและมีความพร้อมรองรับการระบาดของโรค

8 ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของแผนงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขฯ
□

เป้าหมาย แก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

9 ความสอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมาย/วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนงานภายใต้ แ ผนงานด้ า นการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุขฯ
9.1 แผนงานหรือโครงการเพื่อรองรับค่าใช้จ่าย ค่าเยียวยา ค่าชดเชย และค่าเสี่ยงภัย สาหรับบุคลากร
ทางการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข รวมถึ ง ผู้ มี ห น้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนค่ า ใช้ จ่ า ย ในการจั ด หา
ผู้ชานาญการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
□

เป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์ทุกสังกัดได้รับสิทธิประโยชน์ที่เพียงพอ มีขวัญกาลังใจใน
การปฏิบัติงาน

9.2 แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ยารักษาโรค วัคซีน
ป้องกันโรค และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (เลือกเป้าหมายที่เกี่ยวข้องได้เพียง 1 เป้าหมาย)
□

เป้าหมาย ครุภัณฑ์/ยา/วัคซีนที่จาเป็นมีใช้อย่างเพียงพอ

□

เป้าหมาย ห้องปฏิบัติการมีขีดความสามารถรองรับการตรวจคัดกรองเชิงรุก

9.3 แผนงานหรือโครงการเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่จาเป็นต่อการบาบัดรักษา ป้องกัน ควบคุมโรค รวมทั้ง
การวิ จั ย พั ฒ นาทางการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข เพื่ อ การฟื้ น ฟู ด้ า นสาธารณสุ ข ของประเทศ
(เลือกเป้าหมายที่เกี่ยวข้องได้เพียง 1 เป้าหมาย)
□

เป้าหมาย ระบบการบาบัดรักษา ป้องกันควบคุมโรคมีศักยภาพรองรับการระบาด

□

เป้าหมาย งานวิจัยสามารถสนับสนุนการควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ

9.4 แผนงานหรื อ โครงการเพื่ อ การเตรี ย มความพร้ อ มด้ า นสถานพยาบาล และค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
รั ก ษาพยาบาล และค่ า ใช้ จ่ า ยในการกั ก ตั ว ผู้ มี ค วามเสี่ ย งในการติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(เลือกเป้าหมายที่เกี่ยวข้องได้เพียง 1 เป้าหมาย)
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□

เป้าหมาย สถานพยาบาลมีศักยภาพในการรักษาโรค COVID-19

□

เป้าหมาย สถานที่กักแยกมีความพร้อมรองรับกลุ่มผู้มีความเสี่ยง

9.5 แผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน อันเนื่องมาจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เลือกเป้าหมายที่เกี่ยวข้องได้เพียง 1 เป้าหมาย)
□

เป้าหมาย ความร่วมมือกับภาคีต่างๆ ในระดับพื้นที่ในการคัดกรองโรคเชิงรุก

□

เป้าหมาย ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโรคที่เหมาะสม

□

เป้าหมาย ระบบบริการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนารองรับการระบาดระลอกใหม่

(โปรดอธิบายให้เห็นว่าโครงการที่เสนอสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์แผนงานเพื่อการแพทย์และ
สาธารณสุขภายใต้ พ.ร.ก. อย่างไร)__________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
10 วงเงิ น งบประมาณและรายละเอี ย ดประมาณการค่ า ใช้ จ่ า ย รวมของแผนงาน/โครงการ
(หน่วย :ล้านบาท) กรณีที่การดาเนินโครงการจาเป็นต้องใช้จ่ายจากแหล่งเงินอื่นๆ ที่นอกเหนือเงินกู้ภายใต้
พระราชกาหนด โปรดระบุแหล่งที่มาและความพร้อมของแหล่งเงินดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย
งบรายจ่าย*
1
2.
...

หมวดรายจ่าย
ย่อย**

ประเภท
รายการ

รายละเอียด

วงเงิน (ล้านบาท)
เงิน
เงินนอก
ชื่อรายการ จานวน เงินกู้ภายใต้
งบประ งบประมาณ
(หน่วยนับ)
พ.ร.ก.
มาณ

รวม

* งบรายจ่าย หมายถึง (งบบุคลากร/งบดาเนินงาน/งบลงทุน/งบเงินอุดหนุน/งบรายจ่ายอื่น)
** หมวดรายจ่ายย่อย แยกตามหลักการเดียวกันกับการจัดทางบประมาณรายจ่าย ของสานักงบประมาณ ดังนี้
(1) เงินเดือน (2) ค่าจ้างประจา (3) ค่าจ้างชั่วคราว (4) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (5) ค่าตอบแทน (6) ค่าใช้สอย (7) ค่าสาธารณูปโภค
(8) ค่าวัสดุ (9) ค่าครุภัณฑ์ (10) ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (11) เงินอุดหนุน (12) รายจ่ายอื่น

(โปรดอธิบายสมมติฐาน และวิธีการที่ใช้ในการประมาณการค่าใช้จ่าย/การประมาณการค่าใช้จ่าย
ต่อหน่วย)_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ทั้งนี้ กรณีที่มีความจ าเป็ น ต้องใช้วัส ดุจ ากต่างประเทศ (โปรดระบุเหตุผ ลความจาเป็น พร้อมทั้งระบุ
ประมาณการค่าใช้จ่ายจากการนาเข้าวัสดุจากต่างประเทศ)__________________________________
_____________________________________________________________________________
11 สถานะของโครงการ (กรณีเป็นแผนงาน ให้ข้ามข้อนี้)
11.1 ดาเนินการได้ทันที
11.2 อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม
11.3 ความพร้อมของโครงการ

รวม
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1) ความพร้อมของสถานที่ดาเนินการ (ลักษณะโครงการตามข้อ 9.1 และ 9.3-9.5 สามารถ
ข้ามได้)
มีแล้วและได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมาย

ต้องจัดหาใหม่

มีแล้วและอยู่ระหว่างการขออนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมาย
(โปรดอธิบาย)________________________________________________________
___________________________________________________________________
2) ความพร้อมของแบบรูปรายการ(ลักษณะโครงการตามข้อ 9.1 และ 9.3-9.5 สามารถข้ามได้)
มีแล้วและสมบูรณ์

มีแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์

ไม่มี

(โปรดอธิบาย) ________________________________________________________
___________________________________________________________________
3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิค (ลักษณะโครงการตามข้อ 9.1 และ 9.3-9.5
สามารถข้ามได้)
มีพร้อมและสามารถดาเนินการได้ทันที
ไม่มีและต้องจัดหาเพิ่มทั้งหมด

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่ม

(โปรดอธิบาย) ________________________________________________________
___________________________________________________________________
4) ความพร้อมในการบริหารจัดการ (การใช้งาน/ให้บริการ การบารุงรักษา) ภายหลังดาเนิน
โครงการแล้วเสร็จ
พร้อม

ไม่พร้อม

(โปรดอธิบายเพื่อให้เห็นถึงความพร้อมของงบประมาณและบุคลากรที่จะใช้ในการบริหาร
จัดการ) _____________________________________________________________
___________________________________________________________________
5) การสนับสนุนงบประมาณ
ไม่ซ้าซ้อนกับงบประมาณอื่นๆ
มีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันโดยเร็ว แต่
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้แล้วแต่มีจานวนไม่เพียงพอ
6) การกาหนดรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอยู่ในเกณฑ์ราคามาตรฐานของทางราชการ
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอยู่ในเกณฑ์ราคามาตรฐานของทางราชการ
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12 ขอบเขตการดาเนินงาน
(โปรดอธิบายให้เห็นถึงกิจกรรม-วิธีการดาเนินงาน)__________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
13 กลุ่มเป้ า หมายที่ค าดว่า จะได้ รั บประโยชน์จากการดาเนิน แผนงาน/โครงการโดยตรง (โปรดระบุ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน) ______________________________________________________
14 วิธีการดาเนินงาน
14.1 ดาเนินการเอง
14.2 จัดจ้าง
15 แผนการดาเนินงาน ที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมหลักตามข้อ 12 ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด
การดาเนินแผนงาน/โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
พ.ค.
มิ.ย.
....
....
...
....
....
...
....
1....
รวม
16 แผนการใช้จ่ายเงิน (รายเดือน) (หน่วย: ล้านบาท) ที่แสดงให้เห็นถึงแผนการเบิกจ่ายตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง
สิ้นสุดการดาเนินแผนงาน/โครงการ
รูปแบบการเบิกจ่ายเงิน
กิจกรรม
หลัก
1....
รวม

พ.ค.

รายวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มิ.ย.
....
....

รายเดือน
...

....

ตามงวดงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
....
...
....

รวม

หมายเหตุ: โปรดประมาณการแผนการใช้จ่ายโครงการ/แผนงาน เป็นรายเดือน เมื่อโครงการ/แผนงาน ได้รบั อนุมัติจาก ครม. ให้หน่วยงาน
รับผิดชอบจัดส่งแผนการใช้จ่ายตามรูปแบบที่กาหนด

17 การด าเนิ น โครงการจะก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ มเพื่ อ ให้ ภ าครั ฐ ยั ง คงขี ด
ความสามารถในการช าระหนี้ อาทิ การดาเนินโครงการจะช่ว ยลดภาระงบประมาณรายจ่ายด้า น
สวัสดิการทางสาธารณสุข ประมาณ xx ล้านบาท เนื่องจากการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์จะเพิ่มความ
พร้อมทางสาธารณสุข (Public Health Readiness) ซึ่งจะช่วยลดภาระงบประมาณอาทิ
(โปรดอธิบาย) _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
18 แนวทางการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในการดาเนินโครงการ
(โปรดอธิบายให้เห็นถึงกลไกการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต) ______________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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19 เงื่อนไขที่จะนาไปสู่ความสาเร็จของโครงการและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ(โปรดระบุ
ปัจจัยสู่ความสาเร็จ/ความเสี่ยงที่ชัดเจน)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
ขอรับรองว่าข้อมูลของโครงการถูกต้องและได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองของหน่วยงาน รวมทั้ง
ขอยืนยันว่าสามารถดาเนินโครงการได้ตามแผนงานที่กาหนดไว้ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว
(ลงชื่อ)........................................................
(.................................................................)
ตาแหน่ง (หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า) ....................................
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ
1 ชื่อ-สกุล ______________________________________________________________________
ตาแหน่ง____________________________ กอง/สานัก _________________________________
โทรศัพท์ (สานักงาน/มือถือ) ______________________________โทรสาร____________________
E-mail __________________________________ Line ID______________________________
2 ชื่อ-สกุล ______________________________________________________________________
ตาแหน่ง____________________________ กอง/สานัก _________________________________
โทรศัพท์ (สานักงาน/มือถือ) ______________________________โทรสาร____________________
E-mail __________________________________ Line ID______________________________

