เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกู
ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
เสนอโดย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

การเปลี่ยนวิกฤต Covid 19 ใหเปนโอกาสสําหรับการเติบโตอยางมีคุณภาพ ทั่วถึง และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท
• ความต ้องการอาหาร
ปลอดภัย
• การท่องเทีย
# วทีป
# ลอดภัย
และ

การฟื3 นตัว และเติบโต
ุ ภาพ ทัว# ถึง และยั#งยืน
อย่างมีคณ

• สงครามการค ้า
• Digital Technology

• การท่องเทีย
# วเชิงสุขภาพ
• สภาพความปลอดภัยที#
เอือ
3 ต่อการลงทุน

• ลดความเข ้มข ้นของโลกาภิวต
ั น์
• การปรับเปลีย
# นห่วงโซ่อป
ุ ทาน
โลก

สถานการณ์โลกและผลกระทบ
ของ Covid19
ต่อบริบทโลก และประเทศ
• ธุรกิจการส่งออกและการ
ท่องเทีย
# วชะงัก เกิดภาวะตลาด
หดตัวอย่างรุนแรง
• เกิดภาวะ





3 Low: ระดับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อัตราเงินเฟ้ อ และอัตรา
ดอกเบีย
3 ทีต
# ํา#
3 High: ระดับอัตราการ
ว่างงาน หนีส
3 าธารณะ และ
หนีภ
3 าคเอกชน ทีส
# งู

กระจายความเจริญสู่
ศูนย์กลางความ
เติบโตในภูมภ
ิ าค

เศรษฐกิจฐานราก
ท ้องถิน
# ชุมชน

เกษตร
ทฤษฎี
ใหม่

การจ ้าง
งานใน
ชุมชน

กิจกรรม
กองทุน
หมูบ
่ ้าน

ยกระดับ
มูลค่าสินค ้า
บริการ

เกษตร
สมัยใหม่

Bioeconomy

ท่องเทีย
# ว
สร ้างสรรค์ และ
เน ้นคุณภาพ

# มการผลิต/ชุมชนตลาด
• Logistics-Digital platform เชือ
• ยกระดับโครงสร้างพืนฐานและสนับสนุนกระบวนการผลิต

กระตุ ้นการบริโภค - ท่องเทีย
# ว
แนวทางการกลน
 ั กรองเงินกูร้ อบแรก

NEC
NeEC
CWEC
SEC

โอกาส ความได้เปรียบ และ
จุดแข็งของประเทศ
• ระบบสาธารณสุขทีเ# ข ้มแข็ง
• ความหลากหลายของ
ทรัพยากร
• เสถียรภาพทางเศรษฐกิจที#
มั#นคง
• ความพร ้อมทางด ้านโครงสร ้าง
พืน
3 ฐานและพืน
3 ทีเ# ศรษฐกิจ
หลักในระดับภูมภ
ิ าค
• ความเข ้มแข็งของเครือข่าย
ชุมชนท ้องถิน
# และ
• ความเป็ น “คนไทย” มีความ
โอบอ ้อมอารีและมิตรไมตรี
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กรอบแนวคิดแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงคเพือ่ ฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม (400,000 ลานบาท)
“สร างฐานรากให มั่ นคง เปลี่ ยนวิ กฤต Covid-19
เป นโอกาสในการสร างความมั่ นคง
ของประเทศโดยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและกระจายความเจริญไปสูภูมภิ าคอยางยั่งยืน ผาน
ทางภาคเกษตร เกษตรแปรรูป สรางมูลคา BCG และทองเที่ยวแบบเนนคุณภาพ”

เศรษฐกิจฐานราก
(Local Economy)

กระจายความเจริญสูภูมิภาค
เพื่อสรางการเติบโตสูอนาคตอยางยั่งยืน
(Future Sustainable Growth)
เกษตรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิ
ผต
ผลิ
เกษตรสมัยใหม เกษตรอัจฉริยะ
เกษตรแมนยํา เกษตรแปลงใหญ

เกษตรทฤษฎีใหม
สินคาและบริการชุมชน
สน
OTOP

อาหารแหงอนาคต ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ และยา พลาสติกชีวภาพ พลังงาน
ชีวภาพ

ทองเที่ยวชุมชน

การทองเที่ยวคุณภาพสูง

เกษตรเพิ่มมูลคา เศรษฐกิจฐานชีวภาพ

การทองเที่ยวเชิงคุณภาพ
Hospitality Industry
เศรษฐกิจสรางสรรค

ยกระดับโครงสรางพืน้ ฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิต
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ขอเสนอโครงการที่ผา นการวิเคราะหเบือ้ งตนในรอบแรก
กรอบวงเงินฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม 400,000 ลานบาท
รวมวงเงินจากการวิเคราะห รอบที่ 1 = 92,400 ลานบาท
แผนงานสรางความเขมแข็ง
เศรษฐกิจรากฐาน (50,000)
1) เกษตรทฤษฎีใหม 14,650
2) การสรางงาน 5,300
3) กองทุนหมูบาน 15,920
4) ยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตําบล 13,590

แผนงานสรางความเจริญเติบโต
อยางยั่งยืน (20,000.00)

แผนงานกระตุนอุปโภคบริโภค
(22,400.00)

เกษตรแปลงใหญและเกษตรสมัยใหม
15,950

กระตุนการทองเที่ยว 22,400*
* โครงการที่ ครม. มีมติอนุมัติแลว

เศรษฐกิจชีวภาพ /BCG
1,850
ทองเที่ยวเนนคุณภาพ
2,200

5) อุตสาหกรรมเศรษฐกิจฐานราก
6) Digital platform/Logistics

โครงการที่เสนอในครั้งนี้
4
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แผนงานสร
นงานสรางความเขมแขงเศรษฐ
างความเขมแข็งเศรษฐกิ
ฐ จรากฐานให
ฐ มีความเขมแข็งยงยน
ยั่งยืน (วงเงน
(วงเงิน 50,000 ลานบาท)
ลานบาท)
เกษตรทฤษฎี
ฤ ฎใหม (2.4
( แสนไร)
การจางงาน ((70,343
การจางงาน
70,343 ราย)

3
3 โคก หนอง นา โมเดล

1 ตําบล
1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม

Big Data เพื่อแกไขปญหาความเหลื่อมล้ํา/ยากจน
ระดั
บตําบล (14,510
ร ดบตาบล
( ,510 ราย)
พัฒนาปาไม สรางงาน สรางรายได
(31,148 ราย)

อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นเพื่อดูแลผูสูงอายุ (15,548
ราย)
ย
เฝาระวังสรางแนวกันไฟ
สรางรายไดชุมชน (9,137 ราย)

โครงการตาม
ความตองการของ
ชุมชน
(กองทุนหมูบาน)

โ
โครงการอื
่ืนๆ จากพืื้นทีี่
แผนงานสรางความเจริญเติบโตอยางยั่งยืน (วงเงิน 20,000 ลานบาท)
เศรษฐกิจชีวภาพ / BCG
พื้นที่

เกษตรแปลงใหญ/
สมัยใหม

ตนน้ํา

SEC
(ใต)

โลจิสติกสและ
Digital Platform
เพื่อเชื่อมโยงชุมชน
กับตลาด

ทองเที่ยวเนนคุณภาพ
ปลายน้ํา

พื้นที่ทองเที่ยว
ตนแบบคุณภาพ

เพิ่มมูลคาการ
ทองเที่ยว

ผลิตภัณฑเชื่อมโยง
ทองเที่ยว

- ยกระดับนวัตกรรม
แหลงทองเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสรางสรรค
สูตลาด
- เสนทางทองเที่ยว
ทางประวัติศาสตร
และวัฒนธรรม
- จางงานเพื่อการ
ทองเที่ยวชุมชนเชิง
สรางสรรค

- ยกระดับ
นวัตกรรมเพื่อการ
สรางสรรคและ
ยกระดับ
ผลิตภัณฑสิ่งทอ
อัตลักษณชุมชน
เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยว

พัฒนากลุมเกษตรกรเพื่อการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร

NEC
(เหนือ)

NeEC
(อีสาน)

กลางน้ํา

อุตสาหกรรม
เศรษฐกิจฐานราก
/โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและ
สังคมรายตําบล

- เกษตรแปลงใหญ/
สมัยใหม
- ศูนยขาวชุนชน
- การผลิตพืชพันธุดี
สนับสนุนใหกับ
เกษตรกรและ
แรงงานคืนถิ่น
- บริการดินและปุย
เพื่อชุมชน
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การพัฒนานวัตกรรม - พัฒนากลไก
การผลิตสินคาเกษตรสู เพื่อ
ตลาดอยางยั่งยืน
สนับสนุนเขา
สูเศรษฐกิจ
ชีวภาพ
(ศู
นย
สงเสริมการรวมกลุม
นวั
ตกรรม
เพื่อการผลิตปุยอินทรีย
ผลิตหัวเชื้อ
จุลินทรีย)
Smart Farm ผูปลูก
ไมผลในพื้นที่
ภาคตะวันออก

- Bio refinery
- นวัตกรรมการผลิตกาซชีวภาพ
- ใชโปรตีนจากแมลงใน อุตสาหกรรม
อาหารสัตว
- อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันสู
Oleo chemical แบบครบวงจร

พื้นที่ทองเที่ยว
3- ปลอดภั
ย (Safety
Zone)
- พื้นที่ตนแบบสําหรับ
- สงเสริม
การทองเที่ยวหลัง
อัตลักษณสินคา
วิกฤตโควิด-19 ของ
และเพิ่มขีด
โลก
ความสามารถ - พัฒนาศักยภาพ
ทางการคา
แหลงทองเที่ยว
เรียนรูดานสัตวปา
- Carrying Capacity
เมืองตนแบบ
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CWEC
- ยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียง
(กลางเศรษฐกิจพิเศษภาคกลางตะวันตก
หมายเหตุ* โครงการตัวเอียงอยูระหวางคณะทํางานเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณากลั่นกรอง
ตะวัน
ดวย BCG โมเดล
ตก)
- ขับเคลื
น Agro Innopolis
โครงการเราเที่ยวดวยกัน
โครงการกําลังใจ
แผนงานกระตุ
นการอุปโภคบริโภค กระตุนการทองเที่ยว (วงเงิน 22,400
ลา่อนบาท)
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ผลที่คาดวาจะไดรับในภาพรวม
การจางงาน

การเกษตร

• เกษตรทฤษฎีใหม เพิ่มขึ้นกวา 2.4 แสนไร
• เกษตรแปลงใหญ/เกษตรสมัยใหม เพิ่มขึ้น 5,450 แปลง 5 ลานไร
(เกษตรกรไดรับประโยชน 262,500 ราย)
• เศรษฐกิจชีวภาพ เกษตรกรพัฒนานวัตกรรมกวา 40,000 ราย
เพิ่มยอดขายกวารอยละ 10 ลดตนทุนกวา 1.2 แสนลานบาทตอป
สรางมูลคาเพิ่มกวา1,000 ลานบาทตอป

เเพิ่มขึ้น 410,415 ราย
มีฐานขอมูลพื้นฐานชุมชน สําหรับการพัฒนา
และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่

พื้นที่ปาไม แหลงน้ําชุมชน
ผูสูงอายุ 710,518 คน ไดรับการดูแล

สรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชน/ตําบล
• 79,604 หมูบาน
• 3,000 ตําบล

สรางมูลคาผลผลิตใหมประมาณ
1.8-2.0 เทาของมูลคาโครงการ

พื้นที่ปาไมเพิ่มขึ้นกวา 1.7 แสนไร
พัฒนาแหลงน้ําชุมชน 7,915 ลาน ลบ.ม.

ดิจิทัลแพลตฟอรมและระบบโลจิสติกส
• ดิจิทัลแพลตฟอรมดานการทองเที่ยว
• ดิจทิ ัลแพลตฟอรมดานสินคา

การทองเที่ยว

•
•
•
•
•

พื้นที่ตนแบบไมนอยกวา 7 แหง
ผูประกอบการและแรงงานไดรับการพัฒนากวา 11,000 ราย
บริษัทนําเที่ยวไดประโยชน 13,000 ราย
การเขาพัก 5,000,000 หอง/คืน
การเดินทาง 2,000,000 คน/ครั้ง
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ผลการพิจารณากลั่นกรองขอเสนอโครงการเบือ้ งตน
ขอเสนอโครงการเบื้องตน ณ วันที่ 11 มิ.ย. 63
(45,174 โครงการ วงเงิน 641,973 ลบ.)

*ณ วันที่ 30 มิ.ย. 63
(46,411 โครงการ วงเงิน 1,448,474 ลานบาท)

กลั่นกรองโครงการผานกรอบแนวคิดการเปลี่ยนวิกฤต COVID - 19 ใหเปนโอกาส
สําหรับการเติบโตอยางมีคุณภาพ ทั่วถึง และยั่งยืน จํานวน 186 โครงการ* วงเงินประมาณ 92,400 ลบ.

ผานการเห็นชอบเบื้องตน/ใหไปปรับปรุง
เสนอ ครม. เพื่ออนุมัติในครั้งนี้
และจะเสนอ ครม. ตอไป
จํานวน 5 โครงการวงเงิน 15,520 ลบ.
จํานวน 179 โครงการวงเงิน 54,480 ลบ.
•
โครงการ
1
ตํ
า
บล
1
กลุ
ม

เกษตรทฤษฎี
ใ
หม
วงเงิ
น
ประมาณ
9,805
ลบ.
• โครงการเราเที่ยวดวยกัน วงเงิน 20,000 ลบ.
• โครงการพัฒนาพื้นที่ตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม
• โครงการกําลังใจ วงเงิน 2,400 ลบ.
ประยุกตสู “โคก หนอง นา โมเดล” วงเงินประมาณ 4,787 ลบ.
โครงการจากสวน
โครงการจากสวน
• โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุยเพื่อชุมชน (One Stop Service)
ราชการ
จังหวัด
วงเงินประมาณ 169 ลบ.
จํานวน 24 โครงการ จํานวน 155 โครงการ
• โครงการพื้นที่ทองเที่ยวปลอดภัยสําหรับนักทองเที่ยว (Safety Zone)
วงเงินประมาณ
วงเงินประมาณ
วงเงินประมาณ 15 ลบ.
53,480 ลบ.
1,000 ลบ.
• โครงการพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวเรียนรูดานสัตวปา วงเงินประมาณ
7
741 ลบ.
ผานการพิจารณาแลว
จํานวน 2 โครงการ วงเงิน 22,400 ลบ.

งบประมาณ 9,805 ลานบาท

โครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมชลประทาน กรมสงเสริมการเกษตร
กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมปศุสัตว สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วััตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่ อ ส ง เสริ ม การเรี ย นรู แ ละน อ มนํ า หลั ก ทฤษฎี ใ หม และหลั ก ของปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงดวยการพัฒนาพื้นที่จุดเรียนรูในรูปแบบกลุมเกษตรทฤษฎี
ใหม 1 ตําบล 1 กลุมทฤษฎีใหม
2. เพื่ อ เพิ่ ม พื้ น ที่ เ ก็ บ กั ก น้ํ า สํ า หรั บ ทํ า การเกษตรตลอดจนพั ฒ นาระบบบริ ห าร
จัดการน้ําดวยระบบและวิธีการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
3. เพื่ อ ฟ น ฟู ภ าคการเกษตร ภายหลั ง การแพร ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา 2019 โดยมุงเนนเกษตรกรใหพึ่งพาตนเองได

1
2
3
4

ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม เพิ่มขึ้น 192,432 ไร
เกษตรกรไดรับการพัฒนาใหมีความมั่นคงในอาชีพ 64,144 คน
แปลงพื้นที่ตนแบบเพื่อการเรียนรูดานเกษตรทฤษฎีใหม 64,144 แหง
เกิดการจางงาน สรางงาน สรางรายไดในพื้นที่ 4,009 ตําบล
จํานวนรวม 32,072 คน มูลคา 3,463.776 ลานบาท

การดําเนินงาน
1

แตงตั้ง
คณะกรรมการ
บริหาร
โครงการ
8

ประโยชนที่จะไดรับจากโครงการ
3

2

กําหนด
คุณสมบัติ
เกษตรกรที่จะ
เขารวม
9

สงเสริมองคความรูและ
สนับสนุนปรับปรุง
สงเสริม
คุณภาพดิน ปลูกพืชฯ การตลาด

5

4

จัดทําคูมือการ
การ
ปฏิบัติงาน

10

รับสมัครเกษตรกร
พรอมจัดทํา
เอกสารเผยแพร
ทําความเขาใจ

เพิ่มชองทางในการ
ใ
สื่อสารของเกษตรกร
(Call Center)

11

ตรวจสอบ
คุณสมบัติ
เกษตรกร

ใหความรูแแกก
เกษตรกรอยาง
ตอเนื่อง

6

ฝกอบรม
เกษตรกร
หลักสูตร
4 วัน 3 คืน
12

จางแรงงาน
าน
เกษตรทฤษฎีใหม
ระดับตําบล

7

ปรับปรุงแปรง
เกษตรทฤษฎีใหม
ขุดสระน้ํา ปน
โคก ปนหัวคันนา
13

ติดตามและ
ประเมินผล

เกษตรกรมีอาชีพ มีรายได
คุณภาพชีวิตดีขึ้น
เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
ทางการเกษตร
พัฒนาความมั่นคงทางน้ําและเกษตร
เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ําฝน
และเพิ่มพื้นที่ปาปลูกใหม

มีแปลงตนแบบเพื่อการเรียนรู

8

งบประมาณ 4,787 ลานบาท

โครงการพัฒนาพื้นที่ตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม ประยุกตสู “โคก หนอง นา โมเดล”

วัตถุประสงคของโครงการ
1.
2.
3.

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

เพื่อสงเสริมการเรียนรูการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต
สูการปฏิบัติ ในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล
เพื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่ เ รี ย นรู ชุ ม ชนต น แบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับตําบล และระดับครัวเรือน
เพื่อฟนฟูเศรษฐกิจท องถิ่นและชุมชนผานการสร างงานสร างรายได ให แก
เกษตรกร แรงงานและบัณฑิตจบใหม กลุมแรงงานที่อพยพกลับทองถิ่นและ
ชุมชน ที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณในชวงวิกฤตการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1
2
3

ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
เกิดแกนนําการพัฒนา เปนครูกระบวนการ ครูกสิกรรม ครูประจําฐาน
เรียนรูการพึ่งพาตนเอง และครูพาทํา จํานวน 34,367 คน
เกิดพื้นที่เรียนรูชุมชนตนแบบ ระดับตําบล จํานวน 337 ตําบล และ
ระดับครัวเรือน จํานวน 24,842 ครัวเรือน
เกิดการจางงานสรางงาน สรางรายไดในพื้นที่ 3,246 ตําบล จํานวนรวม 9,188 คน มูลคา
992.304 ลานบาท

ประโยชนที่จะไดรับจากโครงการ

การดําเนินงาน
1
ฝกอบรม
เพิ่มทักษะระยะสั้น
การพัฒนากสิกรรม
สูระบบเศรษฐกิจ
พอเพียง รูปแบบ
โคก หนอง นา
โมเดล

2
สรางพื้นที่
เรียนรู

3
สรางงานสราง
รายได

ชุมชนตนแบบการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ระดับตําบล
และระดับ
ครัวเรือน

รายเดือน ใหแก
เกษตรกร บัณฑิตจบ
ใหม กลุมแรงงานที่
อพยพกลับทองถิ่น
และชุมชน

4
กระตุนการบริโภค
ภาคครัวเรือนและ
เอกชน ผานกิจกรรม
การพัฒนาและ
สนับสนุนพื้นที่ครัวเรือน
ตนแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตรับ
ครัวเรือน

5
บูรณาการ
รวมพัฒนา
พื้นที่ระดับ
ตําบล

6
พัฒนาสรา ง
มาตรฐาน
ผลผลิต
การแปรรูปและ
การตลาดตาม
มาตรฐาน

7
สรางระบบ
โปรแกรมและระบบ
ฐานขอมูล พัฒนา
ระบบ Digital
รองรับ

เพิ่มการจางงาน
และเพิ่มรายไดครัวเรือน
เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ําฝน
และเพิ่มพื้นที่ปาปลูกใหม
ฟนฟูทรัพยากรดิน
สรางความมั่นคงทางอาหาร
ใหกับชุมชน
ชุมชนมีศูนยเรียนรูตนแบบฯ

9

งงบประมาณ
บ
169.8854 ลานบาท

โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุยเพื่อชุมชน
(One Stop Service)

วัตถุประสงคของโครงการ

ศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) มีศักยภาพในการทําธุรกิจบริการวิเคราะหดิน
และจําหนายปุย เพื่อสรางความเขมแข็งและพึ่งพาตนเองใหชุมชนอยางยั่งยืน

1. ขยายผลองค ความรู เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมในการตรวจ
วิเคราะหดินและใชปุยตามคาวิเคราะห โดยมีเปาหมายไปยัง
พื้นที่เกษตรแปลงใหญ ที่ปลูกพืชเศรษฐกิจสําคัญ ไดแก ขาว
ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง ออย ยางพารา ปาลมน้ํามัน
ไม ผ ล พื ช ผั ก ใน 394 ศู น ย / อํ า เภอ 63 จั ง หวั ด จํ า นวน
ประมาณ 107,000 ราย

ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด

1
2
3
4

2. สนับสนุน ศดปช. ที่มีศักยภาพเพื่อเตรียมรองรับการดํ าเนิน
ธุรกิจ

การดําเนินงาน
1

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
พัฒนา
เทคนิคและ
การ
บริหารธุรกิจ

2

จัดเวที
เชื่อมโยง
เครือขาย
ศดปช.
ศพก. และ
แปลงใหญ

3

จัดหาวัสดุ
อุปกรณ และ
ครุภัณฑ อาทิ
ชุดตรวจ
วิเคราะหดิน
แมปุย เครื่อง
ผสมปุย

4

จัดทํา
Platform /
Web &
Mobile
Application
ใหคําแนะนํา
การใชปุย

5

ชุมชนบริหาร
กิจการและจัดการ
ทุนหมุนเวียนใน
รูปวิสาหกิจชุมชน
โดยมีเงื่อนไขให
เกษตรกร
รวมลงหุน

เกษตรกร 107,000 ราย จาก 394 อําเภอ 63 จังหวัด ลดตนทุนการใช
ปุยเคมี รอยละ 20 มูลคา 252.99 ลานบาท
ลดปริมาณการใชปุยเคมี 18,000 ตัน ในพื้นที่1.6 ลานไร (ขาว ขาวโพด
ออย พืชผัก มันสําปะหลัง ปาลมน้ํามัน ยางพารา ไมผล)
ผลผลิตเพิ่มขึ้น รอยละ 10
ศดปช. 394 แหง เปนหนวยธุรกิจวิเคราะห แนะนํา จัดหาปุยที่มีคุณภาพ
ใชในชุมชน เพื่อการใชปุยอยางแมนยํา ยั่งยืน
การใชปุยตามคาวิเคราะหดินขยายผลครอบคลุม
พื้นที่เกษตรแปลงใหญ 6 ลานไร ในป 2566

ประโยชนที่จะไดรับจากโครงการ
ลดการนําเขาปุยเคมี คิดเปนมูลคากวา 1,000 ลานบาท
โดย กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ

10

งบประมาณ 15 ลานบาท

โครงการพื้นที่ทองเที่ยวปลอดภัยสําหรับนักทองเที่ยว (Safety Zone)

เปาหมายของโครงการ

โดยมุงเนนการดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยใหแกนักทองเที่ยว รวมถึงยกระดับ
การบริหารจัดการและคุณภาพการใหบริการ เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกนักทองเที่ยว

1 สรางตนแบบในการบริหารจัดการพื้นที่ทองเที่ยว ให
เปนพื้นที่ทองเที่ยวปลอดภัยสําหรับนักทองเที่ยว

ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด

2 สรางองคความรูเ กี่ยวกับความปลอดภัยและ

1

สุขอนามัยใหแกผูประกอบการทองเที่ยวและชุมชน
3 ประชาสัมพันธพื้นที่ทองเที่ยวปลอดภัยตนแบบ
ใหเปนที่รูจักแกนักทองเที่ยวทั้งไทยและตางประเทศ
เทศ
4 สรางความเชื่อมั่นดานการทองเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว

การดําเนินงาน
กา
1

2

ทําหลักเกณฑ
ลงพื้นที่
บัติดาน
ทองเที่ยวทั้ง 5 แนวปฏิ
ความปลอดภัย
ประเภท
ขอนามัย ใน
- ทองเที่ยวทาง และสุ
พื้นที่ อางอิง
ธรรมชาติ
- มาตรฐานทอง
เทียวไทย
- ทองเที่ยวที่
มนุษยสราง - Clean
Together
ขึ้น
- SHA
- ชุมชน
- มาตรฐานการ
- เขตเมือง
ทองเที่ยว
- ยานการคา
อาเซียน

3
ทําคูมือ
แนวปฏิบัติ
สําหรับพื้นที่
ทองเที่ยว
ปลอดภัย
ตนแบบ
พรอมแนวทาง
การบริหารและ
จัดการความ
เสี่ยง
ใน 5 พื้นที่

4
จัดอบรมผูประกอบการ
ดานการทองเที่ยว ชุมชน
และหนวยงานเจาของ
พื้นที่ใน 5 พื้นที่ โดยมี
หัวขอในการอบรม
เบื้องตน
- การบริหารจัดการดาน
ความปลอดภัย
– ประโยชนและความเปน
ธรรม ในเรื่องของราคา
ตอนักทองเที่ยว
– สุขอนามัย การดูแล
รักษาความสะอาด
– ในการใหบริการแก
นักทองเที่ยว

5
ใหคําปรึกษา
แกพื้นที่ทองเที่ยว
ตนแบบทั้ง 5
พื้นที่ ในการ
ดําเนินการจัดทํา
ใหเปนพื้นที่
ทองเที่ยว
ปลอดภัยตนแบบ

6
ประชาสัมพันธ
- จัดแถลงขาว
- จัดประชาสัมพันธ
สัญจรใหแก
สื่อมวลชน
- ประชาสัมพันธผาน
ทางสื่อออนไลน
เว็บไซต
- จัดทําวิดีโอ

พื้นที่ทองเที่ยวตนแบบไดรับการพัฒนา จํานวน 5 แหง
ในพื้นที่แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ/ แหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึน้
พื้นที่ชุมชน/พื้นที่เขตเมือง และยานการคา
ผูประกอบการดานการทองเที่ยวไดรับการอบรมใหมีความรู
ในการบริหารจัดการพื้นที่ทองเที่ยวใหเปนพื้นที่ทองเที่ยว
2
ปลอดภัย
รวมไมนอยกวา 500 คน ใน 5 พื้นที่
คูมือแนวปฏิบัติสําหรับพื้นที่ทองเที่ยวปลอดภัยตนแบบ
พรอมแนวทางการบริหารและจัดการความเสี่ยง
3
ในพื้นที่ทองเที่ยวตนแบบ จํานวน 5 แหง
A
++

เปนการสราง
การยกระดับพื้นที่

สรางความปลอดภัย
และความเชื่อมั่น

ประโยชนที่จะไดรับจากโครงการ
เพิ่มรายได
จากนักทองเที่ยว

กระจายรายไดและ
ลดความเหลื่อมล้ํา

โดย กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

11

โครงการพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวเรียนรูดานสัตวปา
พื้นที่เปาหมาย

พื้นที่อนุรักษสัตวปา 125 แหง 50 จังหวัด

งบประมาณ 741.59 ลานบาท

วัตถุประสงค

• พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหม แหลงเรียนรูดานสัตวปา 125 แหง
• เพิม่ การจางงาน/เพิ่มรายได สรางอาชีพใหกับคนในชุมชนทองถิ่นรอบ
พื้นที่อนุรักษสัตวปาใหเปนมัคคุเทศกนําดูนกระดับทองถิ่น 1,250 คน
• พัฒนามาตรฐานกิจกรรมทองเที่ยวดูนก
• สรางจิตสํานึกและตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษ

เปดโลกสีสันแหงการดูนก
เพลิดเพลินกับการสองกลองทองไพร
กับนกในเมืองไทย กวา 1,078 ชนิด
ในพื้นที่อนุรักษสัตวปา 125 แหง 50 จังหวัด

นักทองเที่ยวทั้งไทยและตางชาติเพิ่มขึ้น 10 %
จาก 2.76 ลานคน เพิ่มเปน 3.0 ลานคน

การดําเนินการ
1 จางงาน 1,250 อัตรา

ใหบริการทองเที่ยว ควบคูกับฝกเปนมัคคุเทศกนําดูนกระดับทองถิ่น
2 พัฒนามาตรฐานกิจกรรมดูนก
จัดหาอุปกรณในการใหบริการ เชนกลองสองทางไกล คูมือดูนก ฯลฯ
3 จัดสรางสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานรองรับนักทองเที่ยว
หองน้ํา ศูนยบริการ หอดูนก ลานกางเต็นท บานพัก ฯลฯ

ผล
ตอบแทน

ประเมินผลตอบแทนเชิงมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจเบื้องตน
ไดเปนเงิน 4,208,919,017 บาท
โดย กรมอุทยานฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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สํานักงานฯ ขอเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกูในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563 ตามมาตรา 8 (1) แหง
พระราชกําหนด ดังนี้
1. เห็นชอบกรอบแนวคิดการจัดทําแผนงานหรือโครงการเพื่อขอใชจายเงินกูภายใตวงเงินในแผนงานหรือโครงการที่ 3 ตามบัญชีทายพระราช
กําหนดรอบที่ 1 และรับทราบผลการพิจารณากลั่นกรองขอเสนอโครงการเบื้องตนในรอบที่ 1 กรอบวงเงินรวมประมาณ 92,400 ลานบาท
(รวมโครงการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการทองเที่ยว จํานวน 2 โครงการ วงเงิน 22,400 ลานบาทที่คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติเมื่อวันที่ 30 มิ.ย.
2563 แลว)
2. มอบหมายให ห น ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบที่ จ ะเสนอแผนงาน/โครงการภายใต แ ผนฟ น ฟู เ ศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศตามกรอบแนวคิ ด ฯ
ตองดําเนินการตามหลักการดังตอไปนี้
2.1 แผนงาน/โครงการทีเ่ สนอจะตองมีวัตถุประสงคที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของแผนงานภายใตแผนฟน ฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามบัญชีทา ย
พระราชกําหนดอยางชัดเจน โดยมีผลลัพธในการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนรูปธรรม
2.2 ในกรณีการจางงาน ที่มีการอบรมในความรูกอนการจางงานตองเปนการพัฒนาทักษะหรือเพิ่มเติมความรูที่นําไปใชตอยอดไดหลังสิ้นสุดโครงการ รวมทั้งตอง
มีการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของกลุมเปาหมายในแตละโครงการไมใหมีความซ้ําซอนกับโครงการ/มาตรการตางๆ ของภาครัฐทั้งหมด ไมวาโครงการ/
มาตรการตางๆ ของภาครัฐดังกลาว จะใชจายเงินจากแหลงเงินกูหรือเงินงบประมาณก็ตาม ทั้งนี้ เห็นควรมอบหมายใหสวนราชการที่ไดรับการอนุมัติให
ดําเนินการจางงานโครงการตาง ๆ ภายใตแผนฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมเชื่อมโยงขอมูลการจางงานกับแพลตฟอรมแรงงาน (Labor Platform) ซึ่งขณะนี้อยู
ระหวางการพัฒนานําโดยกระทรวงแรงงาน รวมกับ สํานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี ธปท. สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และหนวยงานที่
เกี่ยวของ โดยคาดวาแพลตฟอรมดังกลาวจะพัฒนาแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2563
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2.3 กรณีการจายคาจาง หรือคาตอบแทน ตองดําเนินการจายโดยตรงใหกับผูเขารวมโครงการผานระบบอิเล็กทรอนิกส โดยดําเนินการใหเปนไป
ตามหลักเกณฑการเบิกจายเงินของกระทรวงการคลัง (ว75) และกฎหมายที่เกี่ยวของ
2.4 ภายหลังจากที่ดําเนินการแผนงาน/โครงการแลวตองไมกอใหเกิดภาระงบประมาณรายจายในปตอๆไป
2.5 กรณีการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ หากครุภัณฑใดไมมีราคามาตรฐานตามที่สํานักงบประมาณกําหนด หนวยงานเจาของโครงการจะตองมีหลักฐานการ
สืบราคาจากผูคาจํานวน 3 ราย ประกอบการพิจารณา และเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหดําเนินการแลว ตองดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตาม
กฎหมายและระเบี ย บของทางราชการโดยเคร ง ครั ด ทั้ ง นี้ เมื่ อ ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ หรื อ จั ด จ า งแล ว เสร็ จ และมี ว งเงิ น เหลื อ จ า ยให ส ง คื น ให
กระทรวงการคลังโดยทันที
2.6 เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหดําเนินการแลว ตองเรงดําเนินการบันทึกขอมูลรายละเอียดโครงการลงระบบ eMENSCR ใหแลวเสร็จโดยเร็ว
2.7 หนวยงานเจาของโครงการตองติดตามประเมินผลโครงการและรายงานใหสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะอยางตอเนื่องตามชวงเวลาที่ สบน. กําหนด
เพื่อใหสามารถตรวจสอบการใชจายเงินกูและตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.8 ทุกโครงการที่เกี่ยวกับการรวบรวมและจัดทําขอมูลตองใชสถาปตยกรรมแบบ Open API และตองไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลใหนําขอมูล
ที่รวบรวมและจัดทําไว เพื่อใชประโยชนในดานการจัดทํานโยบายและการจัดทําบริการสาธารณะของหนวยงานราชการ
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3. อนุมัติแผนงานหรือโครงการเพื่อขอใชจายเงินกูภายใตแผนฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามบัญชีทายพระราชกําหนด รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1)
จํานวน 5 โครงการ โดยเห็นควรใหหนวยงานรับผิดชอบและกระทรวงเจาสังกัด รับความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการฯ ไป
ดําเนินการอยางเครงครัดตามขั้นตอนตอไป ดังนี้
กรอบวงเงิน (ลานบาท)
แผนงาน /โครงการ
1. โครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตร
ทฤษฎีใหม

หนวยงาน แผนงาน
ขอเสนอของ
ผลการ
รับผิดชอบ
หนวยงาน
พิจารณา
กษ.
3.2
14,315.83 9,805.71

(ปรับลด)

ขอสังเกต

(4,510.12) มอบหมายให กษ. จํ า แนกกรอบวงเงิ น ของโครงการให กั บ
หนวยงานทั้ง 10 หนวยใหชัดเจน และให สํานักงานปลัด กษ. เปน
หนวยงานติดตามผลการเบิกจายและผลการดําเนินงานในภาพรวม
(2,395.42)
-

2. โครงการพัฒนาพื้นที่ตนแบบการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี
ใหมประยุกตสู “โคก หนอง นา
โมเดล
3. โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและ
ปุยเพื่อชุมชน (One Stop Service)

มท.

3.2

7,183.34

4,787.92

กษ.

3.1

241.76

169.89

4.โครงการพื้ น ที่ ท อ งเที่ ย วปลอดภั ย
สําหรับนักทองเที่ยว (Safety Zone)
5. พัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวเรียนรู
ดานสัตวปา
รวม

กท.

3.1

15

15

ทส.

3.1

2,241.23

741.59

(1,499.64)

-

23,997.17 15,520.11

(8,477.07)

-

(71.87) เห็นควรใหกรมฯ ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวมกันวิเคราะห
ประเภทของข อ มู ล ที่ มี ค วามจํ า เป น ต อ งเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ให
ครบถวนและครอบคลุม
-
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4. เห็นควรมอบหมายใหหนวยงานรับผิดชอบโครงการทั้ง 5 โครงการดําเนินการ ดังนี้
4.1 จัดทําประมาณการความตองการใชจายเปน รายเดือน เพื่อให สบน. สามารถจัดหาเงินกูเพื่อใชจายโครงการตามแผนการใชจายเงินที่เกิดขึ้นจริง
ซึ่งจะชวยลดคาใชจายทางการเงินของภาครัฐ
4.2

รายงานความกาวหนาในการดําเนินโครงการ และการใชจายเงินกู รวมถึงปญหาอุปสรรค โดยจัดสง ให สบน. ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กระทรวงการคลังกําหนดภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

16

