การประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบาย
การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.30 น.

ณ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

25 พฤษภาคม 2563

การประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

1

แผนงาน/โครงการภายใต้บัญชีท้ายพระราชกาหนด (1 ล้านล้านบาท)
มิถุนายน - กันยายน

During Crisis

Interim Period

กันยายน/ตุลาคม+

Post COVID19

การสาธารณสุข 45,000 ลบ.
แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ปัญหา
การระบาดของโรคติดต่อ COVID-19

- เพื่อรองรับค่าใช้จ่าย ค่าเยียวยา ค่าชดเชย ค่าเสี่ยงภัยสาหรับบุคลากรทางการแพทย์
- เพือ่ จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสาธารณสุข ยารักษาโรค วัคซีน และ
ห้องปฏิบัติการ
- เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่จาเป็นต่อการบาบัดรักษา ป้องกัน และควบคุมโรค
- เพื่อการเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการรักษาและกักตัวผู้มีความเสี่ยง
- เพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เยียวยา 555,000 ลบ.
แผนงานหรื อ โครงการที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กั บ
ภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ
ซึ่ ง ได้ รั บ ผลกระทบจากสถานการณ์ ก าร
ระบาดของโรคติดต่อ COVID-19
- เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยา และชดเชย ให้ แ ก่
ประชาชน/เกษตรกร/ผู้ประกอบการที่ได้รับ
ผลกระทบ
- เพื่ อ แก้ ไ ข ปั ญ หา เยี ย วยา และชดเชย
ประชาชน เกษตรกร และผู้ ป ระกอบการ
เพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน
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3.1
3.2
3.3
3.4

ส

กรอบวงเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 400,000 ลบ.

ลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน
ส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน
สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิต

งปม. FY 64 และอื่นๆ
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พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ
พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลัง กู้เ งิน เพื่อแก้ไ ขปัญหา เยียวยา และฟื้น ฟูเ ศรษฐกิจและสังคม ที่ไ ด้ รั บผลกระทบจากการระบาดของโรคติ ดเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยมีการ
กาหนดแผนงาน/โครงการในบัญชีแนบท้ายพระราชกาหนด ดังนี้

1) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แผนงาน/โครงการ กลุ่มที่ 1)
2) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับ ภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แผนงาน/โครงการ กลุ่มที่ 2)
3) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แผนงาน/โครงการ กลุ่มที่ 3)
โดยแผนงานหรือโครงการกลุ่มที่ 3 ประกอบด้วย
3.1 แผนงานหรือโครงการลงทุน และกิจกรรมการพัฒ นาที่ส ามารถ พลิกฟื้นกิจกรรม ทางเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพ และยกระดับการค้า การผลิต และการบริ การ
ในสาขาเศรษฐกิจ ที่สาคัญของประเทศ โดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ
3.2 แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดาเนินโครงการหรือกิจกรรม เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสาหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของ
ธุรกิจชุมชน ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอานวยคว ามสะดวกที่จาเป็น
สาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และชุมชน รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพ และมูลค่าเพิ่ม ของสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน
3.3 แผนงานหรือโครงการเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน รวมถึงการลงทุนต่างๆ ของภาคเอกชน เพื่อให้สภาวะการบริโภคแ ละการลงทุน
กลับเข้าสู่ ระดับปกติได้โดยเร็ว
3.4 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้าง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุ นกระบวนการ
ผลิต เพื่อการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป
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แนวทางการบริหารประเทศ
New Normal

Globalization 
Self-sufficiency; protectionism
Global pandemic
Climate Change

การฟื้นฟูและสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศ

เศรษฐกิจไทย ได้รับผลกระทบจาก
- เศรษฐกิจโลก
- สงครามการค้า
- ภัยแล้ง
- การใช้จ่ายงบประมาณล่าช้า
- COVID 19
การส่งออกและ
การท่องเที่ยว
ต้องใช้เวลาในการ
Recovery
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มีความมั่นคง – อาหาร
เวชภัณฑ์ พลังงาน ดิจิทัล
logistics …..

Restructuring ตนเอง –
ลดการพึ่งพิงการส่งออก หรือ
อาศัยนักท่องเที่ยวจานวน
มากจากต่างประเทศ

แนวทางขับเคลื่อน - หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
• เกษตรมูลค่าสูง เกษตรแปรรูป อาหาร Bioeconomy
• ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ Hospitality Industry
• เศรษฐกิจชุมชน
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการท่องเที่ยว
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้า รองรับการเกษตร
 การพัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy
 การฝึกอบรม เพิ่มทักษะระยะสั้น การจ้างงานระยะสั้น

การประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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Covid 19 พลิกวิกฤตเป็นโอกาสของประเทศไทย

COVID-19 พลิกวิกฤตเป็นโอกาสของประเทศไทย
การปรับภาพลักษณ์ของประเทศไทย : สถานที่ปลอดภัย และ ปลอดโรค
ซื้อผลผลิตเกษตรและ
อาหารปลอดภัย
จากประเทศไทย

โอกาสของประเทศไทย

รักษา/ต่อยอดไว้
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เกษตรสมัยใหม่
เกษตรแปรรูป
เศรษฐกิจฐานชีวภาพ
(Bio Economy)

มาเที่ยว
มาฟื้นฟูสุขภาพ
ในประเทศไทย
ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
ประเภทต่างๆ อาทิ
เชิงสุขภาพ (Health)
และเชิงวัฒนธรรมอาหาร
(Gastronomy Tourism)

มาทางาน
มาลงทุน
ในประเทศไทย
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC)
หรือ การกาหนดหลักเกณฑ์การ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI)

จุดแข็งของประเทศไทย (+)
 ความน่าเชื่อถือในระบบสาธารณสุขของประเทศไทย
 ความเป็น “คนไทย” โอบอ้อมอารี
 อื่นๆ

จุดอ่อนของประเทศไทย (-)
 ความล่าช้าของระบบราชการ
 กฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรค
 ทุจริตคอรัปชั่น
 อื่นๆ
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กรอบแนวคิดการดาเนินกลยุทธ์
Keep
on
going

STRATEGIC FRAMEWORK
EEC

Business as usual

Future Sustainable Growth

เสื้อผ้า/เครื่องแต่งกาย
กระดาษ/เคมีภัณฑ์
ยางและพลาสติก
ยานยนต์
อุปกรณ์ขนส่ง
เฟอร์นิเจอร์
ฯลฯ

เกษตรมูลค่าเพิ่ม
อาหาร/อุตสาหกรรม
ชีวภาพ
ท่องเที่ยวคุณภาพ
เศรษฐกิจชุมชน

Education

Health
Infrastructure
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More emphasis
Area-based Development

Strengthening

Foundation
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กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ

ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แผนงาน/โครงการที่ 3 : 400,000 ล้านบาท)

2. แนวทางดาเนินการ

1. หลักการ
•เน้นการฟื้นฟูและสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศ
หลั ง Covid19 โดยให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ สาขา
เศรษฐกิจของประเทศที่ยังคงมีความได้เปรียบ และ
ต่างประเทศยังมีความต้องการ เช่น เกษตรมูลค่าสูง /
เกษตรแปรรู ป / อุ ต สาหกรรมอาหาร / Bioeconomy / แหล่งและบริการท่องเที่ยวที่เน้ น
คุ ณ ภาพและยั่ ง ยื น อุ ต สาหกรรมการให้ บ ริ ก าร
(Hospitality Industry) รวมทั้งให้ความสาคัญต่อ
กิจกรรมและธุรกิจชุมชนที่มีศักยภาพและโอกาส
•เน้นกิจกรรมที่ ก่ อให้เกิดการสร้ างงานและสร้าง
อาชีพ สามารถรองรับแรงงานส่วนเกินที่อพยพกลับ
ท้องถิ่นและชุมชน
• เน้ น การบู ร ณาการระหว่ า งหน่ ว ยงานทั้ ง ใน

ด้านกาลังคน แผนงานโครงการและการลงทุน
•เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่และ
ภาคส่วนอื่นๆ เช่น ภาคเอกชน มูลนิธิ ภาควิชาการ
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การใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกาหนดฯ มีวัตถุประสงค์ในการพยุงเศรษฐกิจในภาวะวิกฤต และฟื้นฟูเศรษฐกิจให้
กลับสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การระบาดในประเทศ และในระดับโลกยังมีความ
ไม่แน่นอนของการสิ้นสุดการระบาด และยังคงมีความเสี่ยงที่ประเทศไทยอาจเกิดการระบาดซ้า ดังนั้น การใช้

จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกาหนดฯควรต้องดาเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจและการแพร่ระบาดในแต่ละช่วงเวลา โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ขับเคลื่อนการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างการมี
ส่วนร่วมในการฟื้นฟูเศรษฐกิจระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชน
สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้สามารถรองรับผลกระทบจากการระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 และความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกในระยะต่อไป อาทิ การสร้างความมั่นคงทาง
อาหาร เวชภัณฑ์ พลังงาน ดิจิทัล ระบบโลจิสติกส์
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศเพื่อลดการพึ่งพาการส่งออกและนักท่องเที่ยวต่างประเทศในเชิง
ปริมาณไปสู่การผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพมากขึ้น
สร้างระบบการเรียนรู้สาหรับประชาชนในการพัฒนา/ปรับเปลี่ยนทักษะ ให้สอดรับกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานในอนาคต

การประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ
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4. หลักเกณฑ์

3. กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนทั่วไป

ชุมชน /
วิสาหกิจชุมชน

เกษตรกร /
สถาบันเกษตรกร
(สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร)

ผู้ประกอบการ
นิสิตนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการเรียน
ผู้ที่จบการศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน
แรงงานในระบบและนอกระบบ
ผู้ว่างงาน

25 พฤษภาคม 2563

เป็นโครงการที่ต้องมีลักษณะ ดังนี้ ...
ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 13 ของระเบียบ นร ว่าด้วยการดาเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้
พระราชกาหนด ดังนี้
1. เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับแผนงานหรือโครงการตามที่กาหนดไว้ในบัญชี
ท้ายพระราชกาหนด
2. เป็นโครงการที่มีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันโดยเร็วแต่ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ หรือได้รับจัดสรรงบประมาณไว้แล้วแต่มีจานวนไม่เพียงพอ
3. เป็นโครงการที่มีความพร้อม สามารถดาเนินการได้ทันทีภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติโครงการ
จากคณะรัฐมนตรี
4. เป็นโครงการที่มีความคุ้มค่าในการดาเนินงานและก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชกาหนด
5. ลักษณะอื่นใดตามที่คณะกรรมการกาหนด

ทั้งนี้ การจัดทารายละเอียดโครงการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่คณะกรรมการกาหนด

การประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ

ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แผนงาน/โครงการที่ 3 : 400,000 ล้านบาท)

New Normal
แผนงาน

แผนงาน

Future
Sustainable
Growth

เศรษฐกิจฐานราก
เศรษฐกิจชุมชน

เกษตรอัจฉริยะ
(เกษตรแม่นยา เกษตรแปลงใหญ่
การเกษตรที่มีมูลค่าสูง)
อุตสาหกรรมอาหาร
Bioeconomy
ท่องเที่ยวเน้นคุณภาพ
Hospitality Industry
เศรษฐกิจสร้างสรรค์

เกษตรพอเพียง/
ผสมผสาน
สินค้าและบริการชุมชน
OTOP
ท่องเที่ยวชุมชน

แผนงาน
กระตุ้น
การบริโภค
ภาคครัวเรือนและ
เอกชน

แผนงาน
สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
และสนับสนุนกระบวนการผลิต
25 พฤษภาคม 2563

การประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมของแผนงาน/โครงการที่ 3
เป็นโครงการที่ต้องมีลักษณะ ดังนี้ ...
1. ลักษณะโครงการโดยทั่วไป
1.1 เป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
1.2 เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการดาเนินโครงการ หรือสร้างโอกาสในการ ประกอบ
ธุรกิจเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะนาไปสู่ความปกติใหม่ (New Normal) หรือการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
 เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดรายจ่ายให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการดาเนินโครงการ
 เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการดาเนินงานให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการดาเนินโครงการ
 เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการจ้างงานหรือรักษาระดับการจ้างงานให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการดาเนินโครงการ

2. การดาเนิ น โครงการที่ยึดหลัก ธรรมาภิ บาลของการบริหารกิจการบ้า นเมืองที่ดี โดยค านึ งถึงประสิทธิ ภ าพ (Effectiveness) ประสิทธิ ผล
(Efficiency) การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) ของประชาชนและชุมชนในพื้นที่ การกระจายทรัพยากรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
ทั้งในระดับพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย(Equity) ความยั่งยืนของการดาเนินการ (Sustainability) ความโปร่งใส (Transparency) การป้องกันการ
ทุจริตคอรัปชั่นและการตรวจสอบได้ (Accountability) โดยจะต้องมีการรายงานผลการดาเนินงานที่เปิดเผยต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง
3. เป็นโครงการที่สามารถดาเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2564
4. เป็นโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบยืนยันว่าสามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
25 พฤษภาคม 2563
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1. ลักษณะสาคัญของโครงการภายใต้แผนงานที่ 3.1 แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจการการพัฒนาทีส่ ามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เพิ่มศักยภาพ และยกระดับการค้า การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศ โดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ
1) มีการประยุกต์ใช้วิทยาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือความคิดสร้างสรรค์ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต /บริการ หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ
ในด้านใดด้านหนึ่ง ดังนี้
1.1) เกษตรที่มีประสิทธิ ภาพการผลิต และมีมูลค่า เพิ่ม โดยประยุกต์ใ ช้เ ทคโนโลยีแ ละนวัตกรรมในหลากหลายรู ปแบบเพื่อจะช่วยเพิ่มประสิทธิ ภ าพใน
หลายๆ ด้าน เป็นเกษตรสมัยใหม่ /เกษตรอัจฉริยะ เช่น (1) ข้อมูลหรือระบบสารสนเทศสาหรับจัดการการเกษตร (Farm Management Information
System) เพื่อการจัดการแบบเกษตรแม่นยาสูง (Precision Agriculture) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการใช้ทรัพยากรช่วยประหยัดทรัพยากรวัตถุดิบและ
ลดการสูญเสียพลังงาน น้า และปุ๋ย (2) การเกษตรด้วยเทคโนโลยีช่วยควบคุมปัจจัยแวดล้อม เช่น เรือนกระจกอัจฉริยะ การตรวจวัดและพยากรณ์สภาพอากาศ
เพื่อลดความเสี่ยง และเพิ่มคุณภาพผลผลิตและผลตอบแทนจากการลงทุน (3) การลดต้นทุนการผลิตโดยการทาเกษตรแปลงใหญ่ และใช้เครื่องจักรกลเกษตร
(Motor Pool) รวมทั้งการใช้หุ่นยนต์และโดรนเพื่อการเกษตร และ (4) การเพิ่มโอกาสและลดต้นทุนการเข้าถึงตลาดโดยใช้ตลาดดิจิทัล เป็นต้น
1.2) อุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพและมูลค่าสูง โดยเน้นการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio economy) เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบ
ทางการเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มน้อย ไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมฐานชีวภาพที่ต่อยอดจากฐานการผลิตเดิม และ
ประเทศไทยมีศักยภาพสูง เช่น อาหารแห่งอนาคต ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ พลังงานชีวภาพ วัสดุพลาสติกชีวภาพ สารชีวเคมี และยาหรือ ชีวเภสัชภัณฑ์ที่มี
แนวโน้มความต้องการของตลาด เพิ่มขึ้น เป็นต้น
1.3) การบริการและการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ (Responsible Tourism) อุตสาหกรรมการให้บริการ (Hospitality Industry) และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
โดยให้ความสาคัญกับมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัย และ Carrying capacity ของพื้นที่ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยว โดยประยุกต์ใช้
วิทยาการด้านการออกแบบ สร้างสรรค์ ความปลอดภัย สาธารณสุข และการปรับการท่องเที่ยวเป็นดิจิทัล
2) สนับสนุนการพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (BCG) บนพื้นฐานจุดแข็งที่มีศักยภาพของสาขาธุรกิจหรือพื้นที่
3) คานึงถึงการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา ซึ่งได้แก่ ภาคเอกชน ภาควิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรไม่แสวงหากาไร และภาคประชาชนสนับสนุน
ให้เกิดการพัฒนาอาชีพ และสร้างงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น
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2. ลักษณะสาคัญของโครงการภายใต้ แผนงานที่ 3.2 แผนงานฟื้ นฟู เศรษฐกิ จท้ องถิ่ นและชุ มชน ผ่า นการด าเนิ นโครงการหรื อกิจ กรรมเพื่อสร้างงาน

สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสาหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน
การจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นสาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางกา รตลาด พร้อมทั้ง
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน
1) สนับสนุนให้เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้ในท้องถิ่นและชุมชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาทักษะอาชีพด้านเกษตรและอาหาร
ด้านการจัดการน้าชุมชน ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวชุมชน และด้านการจัดการข้อมูลชุมชนขนาดใหญ่ รวมถึงการพัฒนาทักษะอาชี พเพื่อรองรับสังคม
ในอนาคต
2) สนับสนุนการนาแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวชุมชนมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชนบนฐานศักยภาพของพื้นที่ โดยใช้ความรู้
ทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม ภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้ าและบริการ หรือยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และการท่องเที่ยวชุมชน รวมถึงการพัฒนาด้านการตลาดให้ทันสมัย
3) สนับสนุนชุมชนท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการปรับตัวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวตามวิถีใหม่ (New Normal) ทั้งการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก และ
การให้บริการต่าง ๆ ที่คานึงถึงมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย ความสะอาดและมาตรฐานด้านสาธารณสุข โดยคานึงถึงศักยภ าพของท้องถิ่น
สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจ SMEs สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกร ในท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความมั่นคงของเศรษฐกิจ
ฐานราก
4) สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งประสานการดาเนินงานและบริหารจัดการร่วมกันเพื่อให้เกิดความยั่งยื น โดยให้
ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา ได้แก่ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร/สถาบัน/กลุ่มเกษตรกร องค์กรไม่แสวงหากาไร
และภาคประชาชน
5) ให้ความสาคัญกับการดาเนินกิจกรรมเพื่อลดช่องว่างหรือสร้างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่คุณค่า เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์
การแปรรูป การตลาด เป็นต้น
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3. ลักษณะสาคัญของโครงการภายใต้แผนงานที่ 3.3 แผนงานหรือโครงการเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน
รวมถึงการลงทุนต่างๆ ของภาคเอกชน เพื่อให้สภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับปกติโดยเร็ว
1) เป็นมาตรการด้านภาษีและที่ไม่ใช่ภาษีที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการบริโภคและการใช้จ่ายภายในประเทศ
2) สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการซื้อและใช้สินค้าและบริการจากผู้ประกอบการรายย่อยภายในประเทศ
3) สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
4) เป็นมาตรการที่กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย
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4. ลักษณะสาคัญที่ควรเน้นของแผนงาน/โครงการ ที่ 3.4 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิตเพื่อการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป
เป็นการลงทุนพัฒนาแหล่งเก็บกักน้าและระบบชลประทาน ระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ดิจิทัล ที่ช่วยสนับสนุนการดาเนินการภายใต้แผนงานที่
3.1 และ 3.2 ให้เป็นไปอย่างสะดวก ปลอดภัย มีมาตรฐาน บนต้นทุนที่แข่งขันได้
1. กรณีที่เป็นการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้าและระบบชลประทาน จะต้องเป็นการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้าทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก น้าบาดาลที่มีความพร้อม
ในการดาเนินการ รวมทั้งจะต้องแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับแผนการพัฒนาจัดการทรัพยากรน้าของประเทศ และต้องผ่านความเห็นชอบจากสานั กงาน
ทรัพยากรน้าแห่งชาติ (สทนช.)
2. กรณีที่เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ จะต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่ง
สินค้าจากชุมชน/ท้องถิ่นสู่ประตูการค้าหลักภายในประเทศ หรือจุดต้นทางการเดินทางที่สาคัญของประเทศ อาทิ สถาบันการศึกษา แหล่งท่องเที่ยว นิคม
อุตสาหกรรม เพื่อลดต้นทุนการเดินทางและการขนส่งสินค้าโดยอยู่บนเงื่อนไขของการกาหนดให้ระบบขนส่งทางรางได้รับการพัฒนาเป็นโครงข่ายหลั กในการ
เดินทางและขนส่งสินค้าของประเทศ
3. กรณีที่เป็นการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก จะต้องแสดงให้เห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนให้สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ และสามารถช่วยลดต้นทุน หรือก่อให้เกิดการสร้า ง
มูลค่าเพิ่มของผลผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรม
4. กรณีที่เป็นการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม จะต้องเป็นการดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาครัฐและภาคเอกชนเกิดการวิจัยและพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มของประเทศในลักษณะบูรณาการ ทั้งในส่วนของการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตการประกอบอาชีพของประชาชนทั้งในระดับครัวเรือน วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รว มถึง
รองรับการประกอบธุรกิจในภาคการผลิตและภาคบริการในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร 5G เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตในอนาคต ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานของทุกภาคส่วน ครอบคลุมและทั่วถึง
4.2 พัฒนาระบบการค้าออนไลน์ภายในประเทศที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบโลจิสติกส์ภายในประเทศ เพื่อให้ประชาชน ผู้ประกอบการ ชุมชนหรือวิสาหกิจ
ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ในการเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรงและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของชุมชน
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*

*กาหนดระยะเวลาพิจารณาโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็นและเหมาะสมของสถานการณ์

ภายในวันที่

ภายในวันที่

ภายในวันที่

229 มิ.ย. 2563

24 มิ.ย. 2563

2 ก.ค. 2563

7 ก.ค. 2563

รูปแบบข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการ กลุ่มที่ 3
ประกอบไปด้วย 2 รูปแบบ คือ
แบบฟอร์ม 1 ข้อเสนอแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (แผนงานหรือโครงการกลุ่มที่ 3)
กรณีข้อเสนอมีลักษณะ
เป็นโครงการ

 หน่วยงานจาเป็นต้องกรอกข้อมูลของโครงการที่เสนอตามแบบฟอร์ม 1

กรณีข้อเสนอเป็นแผนงาน
ประกอบไปด้วยหลาย
โครงการ (แผนงาน)

 หน่วยงานจาเป็นต้องกรอกข้อมูลของแผนงานที่เสนอตามแบบฟอร์ม 1
 หน่วยงานจาเป็นต้องกรอกข้อมูลของโครงการย่อยที่เสนอตามแบบฟอร์ม 2

แบบฟอร์ม 2 ข้อเสนอระดับโครงการย่อยภายใต้ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการบัญชีแนบตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (ข้อเสนอระดับ
โครงการย่อยกลุ่มที่ 3)

รูปแบบข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการ กลุ่มที่ 3
1. ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย 6 คาถาม ประกอบด้วย
1.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ / กระทรวง
1.2 ชื่อแผนงาน/โครงการ และพื้นที่ดาเนินการ
1.3 หลักการและเหตุผล
1.4 วัตถุประสงค์
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.6 ระยะเวลาดาเนินงาน

2. ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของ พ.ร.ก. ประกอบด้วย 3 คาถาม
2.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของ พ.ร.ก. : รักษาแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในช่วง 2 ปี
2.2 มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมในช่วง 2 ปี : สร้างแรงขับเคลื่อนภาคการผลิตและการบริการ
2.3 ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ พ.ร.ก.

ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ พ.ร.ก.ฯ
แผนงานที่ 3.1 : สร้างรายได้จากภาค
การผลิตและภาคบริการที่ทันสมัย
ในพื้นที่เป้าหมาย

 ภาคเกษตรกรรม
 ภาคอุตสาหกรรม การค้า/การลงทุน
 ภาคการท่องเที่ยวและบริการ

แผนงานที่ 3.2 : กระตุ้น เศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างงานสร้างรายได้
 พัฒนาสินค้าและบริการของชุมชน
 พัฒนาการตลาดและสิ่งอานวยความสะดวก
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมสาธารณะประโยชน์
ระดับชุมชน
 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
 เกิดการฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิน่ ของตนเอง

แผนงานที่ 3.3 : กระตุ้นเศรษฐกิจ
ด้วยการบริโภคและการใช้จ่าย
ภายในประเทศ
 ส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภค
 ส่งเสริมและกระตุ้นการลงทุน

แผนงานที่ 3.4 : สร้ า งระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐานเพื่ อ
สนั บ สนุ น ภาคการผลิ ต และบริ ก ารที่ ทั น สมั ย และ
เศรษฐกิจฐานราก

 การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้าและระบบชลประทาน
 การพัฒนา/ปรับปรุงโครงข่ายคมนาคม
 การพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก
 การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม

รูปแบบข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการ กลุ่มที่ 3
3. วงเงินงบประมาณ
4. สาระสาคัญของโครงการ ประกอบด้วย 4 คาถาม
4.1 สถานะโครงการ
4.1.1 ความพร้อมในการดาเนินการ
4.1.2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี)
4.1.3 ความพร้อมของแรงงาน บุคลากร และเทคโนโลยี
4.1.4 การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
4.1.5 ความพร้อมในการบริหารจัดการ
4.1.6 การสนับสนุนงบประมาณ
4.1.7 การกาหนดรายละเอียดค่าใช้จ่าย
4.2 ขอบเขตการดาเนินงาน
4.3 กลุ่มเป้าหมาย
4.4 วิธีการดาเนินงาน
4.5 แผนการดาเนินงาน

รายละเอียดของแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับวงเงินงบประมาณ

แนวทางการจัดทาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief)
ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ชื่อโครงการ
ความสอดคล้องกับกรอบนโยบายการฟืน้ ฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
พื้นที่เป้าหมาย
กิจกรรมที่สาคัญของโครงการ
หน่วยงานรับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินงาน
วงเงินลงทุน
ผลผลิต (Output)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)

Q&A
ติดต่อฝ่ายเลขาฯ
สาหรับแผนงาน 3.1 ติดต่อ 022804085 ต่อ 5601
สาหรับแผนงาน 3.2 ติดต่อ 022804085 ต่อ 6207
สาหรับแผนงาน 3.3/3.4 ติดต่อ 022804085 ต่อ 6309

