แ ผ น ก า ร ฟื้ น ฟู เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
จ า ก ผ ล ก ร ะ ท บ ข อ ง ไ ว รั ส โ ค วิ ด - 1 9 แ ล ะ
โครงการภายใต้กรอบวงเงิน 4 แสนล้านบาท ตาม พ.ร.ก.กู้เงินฯ 1 ล้านล้านบาท
(รอบที่ 1)

โดย
คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19
และ โครงการภายใต้กรอบวงเงิน 4 แสนล้านบาทตาม พ.ร.ก.กู้เงินฯ 1 ล้านล้านบาท
(รอบที่ 1)
สารบัญ
หน้า
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
1
2
3

หลักการในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19
แนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในช่วงต่อไป
ขอบเขตแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

3
4
9

4
5
6

กระบวนการกลั่นกรองแผนงานโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
แผนงาน/โครงการ Flagship เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม (รอบที่ 1)
ผลที่ประชาชนจะได้รับจากแผนงาน รอบที่ 1

10
12
19

ภาคผนวก
1 รายละเอียดข้อเสนอแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนงาน 3 กรอบวงเงินฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคม 400,000 ลบ.
2 สรุปแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนงาน 3 กรอบวงเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
400,000 ลบ. รวมวงเงินกลั่นกรองรอบที่ 1
3 สรุปโครงการรายจังหวัด

21
22
25

สรุปสาหรับผู้บริหาร
การแพร่ระบาดของเชื้ อ ไวรัส โควิ ด -19 ส่ ง ผลกระทบให้ ร ายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วและ
การส่งออก ซึ่งเป็นรายได้สําคัญของประเทศหายไปอย่างฉับพลัน ผู้ประกอบการรายย่อยขาดกําลัง
ทุน และประชาชนขาดกําลังซื้อ ซึ่งเมื่อปัจจัยภายนอกเหล่านี้ไม่อาจเป็นที่พึ่งได้ดังที่เคยเป็นมา
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจึงต้องหันกลับมาสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศอันเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ หรือก็คือ การสร้างฐานรากให้มั่นคง ด้วยการเปลี่ยนวิกฤตไวรัสโควิด-19 ให้เป็น
โอกาสในการสร้างเศรษฐกิ จฐานราก ในระดับท้องถิ่นและชุมชน ควบคู่ไปกับ การกระจายความ
เจริญไปสู่ภูมิภาคในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจใหม่ทั้ง 4 แห่งเพื่อให้เติบโตอย่างยั่งยืนผ่านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรหรือปรับเข้าสู่เกษตรแปลงใหญ่ และเกษตรสมัยใหม่ การแปรรูป
เพื่อสร้างมูลค่า อุตสาหกรรมอาหารและเศรษฐกิจบนฐานชีวภาพ BCG รวมทั้งการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและบริการเชิงสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพสูง โดยมีการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และ
สนับสนุนกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ภายใต้กรอบวงเงิน 4
แสนล้านบาท ตาม พ.ร.ก.กู้เงินฯ 1 ล้านล้านบาท (รอบที่ 1) จะมุ่งตอบโจทย์เป้าหมายสําคัญ 3
ประการ ได้แก่ 1) การสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก โดยเน้นการจ้างงาน เกษตรทฤษฎี
ใหม่ ท่องเที่ยวชุมชน กองทุนหมู่บ้าน และโลจิสติกส์ 2) เน้นการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค
ด้วยการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจใหม่ ที่มีศักยภาพ (Nec, NeEC, CWEC, SEC) เพื่อรองรับ
การเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต เน้นเกษตรสมัยใหม่ เศรษฐกิจชีวภาพ ท่องเที่ยวคุณภาพ และ 3) เน้น
กระตุ้นอุปสงค์ และการท่องเที่ยวในประเทศเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคบริการ และเศรษฐกิจ
ภาพรวมของประเทศ
ผลการพิจารณากลั่นกรองการใช้เงินกู้รอบที่ 1 ประกอบไปด้วย 3 แผนงานหลัก คือ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก จํานวนเงิน 49,463.03 ล้านบาท
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งประเทศ ซึ่งให้ความสําคัญกับการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสนับสนุนให้เกิด
ความเข้มแข็งของธุรกิจภาคเกษตรและเกษตรกร รวมถึงการแก้ไขปัญหาความยากจน ความ
เหลื่อมล้ํา และยกระดับคุณภาพชีวิต ในระดับพื้นที่ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อม
ทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพ และมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน เกษตร
ทฤษฎีใหม่ ท่องเที่ยวชุมชน กองทุนหมู่บ้าน โลจิสติกส์ และดิจิทัลแพลตฟอร์ม
แผนงานสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อกระจายความเจริญไปสู่ส่วนภูมิภาคใน
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจใหม่ทั้ง 4 แห่ง จํานวนเงิน 20,340.57 ล้านบาท ซึ่งให้ความสําคัญกับ
แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมที่ครอบคลุมต้นน้ํา -กลางน้ํา-ปลายน้ํา ที่สามารถพลิกฟื้น
กิจกรรมทางเศรษฐกิ จ เพิ่ มศั กยภาพ และยกระดับ การค้ า การผลิ ต และการบริ การในสาขา

ข

เศรษฐกิจ ที่สําคัญของประเทศ โดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการ
ลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ
แผนงานกระตุ้นการอุปโภคบริโภค และการท่องเที่ยวในประเทศ เพื่อกระตุ้นภาคการ
ท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ โครงการเราไปเที่ยวกัน และโครงการกําลังใจ รวมมูลค่า
22,400 ล้านบาทโดยใช้หลักร่วมจ่าย (co-pay) 60:40 โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางท่องเที่ยวบางส่วนให้ประชาชน ได้แก่ ค่าโรงแรมที่พัก ค่าอาหารและค่าแหล่งท่องเที่ยว
ค่าตั๋วเครื่องบิน และอุดหนุนค่าแพ็คเกจทัวร์ แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)
และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) เป็นต้น
การใช้เงินกู้ฯ 400,000 ล้านบาทนี้ จะช่วยประคองไม่ให้ GDP ของประเทศไทยหดตัว
มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ขณะเดียวกันก็จะช่วยขับเคลื่อนให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ กลับมาฟื้น
ตัวและเดินหน้าได้ต่อไป โดยมีผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ดังนี้
 ช่วยให้เกิดการจ้างงานใหม่กว่า 410,415 ราย
 เกษตรกรสามารถเลี้ยงตนเอง กว่า 95,000 ราย จากการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้าน
อาหารและน้ํา
 เกษตรกรได้ รับ ประโยชน์ จ ากการยกระดับ เกษตรแปลงใหญ่ 5,450 แปลง จํ า นวน
262,500 ราย และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่า 11,000 ล้านบาทต่อปี
 เกิดพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 2.4 แสนไร่
 เกษตรสมัยใหม่เพิ่มขึ้นจํานวนมากกว่า 5 ล้านไร่
 พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นกว่า 1.7 แสนไร่
 พื้นที่กักเก็บน้ํา 7,900 ล้านลูกบาศก์เมตร
 พัฒนาต้นแบบสําหรับการท่องเที่ยวเชิ งคุณภาพระหว่างและหลังวิกฤติโควิด -19 กว่า 6
พื้นที่
 กระตุ้น การท่ องเที่ ยวภายในประเทศ จํ า นวนกว่ า 2.0 ล้ า นคน/ครั้ ง และคาดว่ า จะ
สามารถเพิ่มรายได้ทางตรงให้แก่ผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวได้ไม่น้อยกว่า 50,000 ล้านบาท

--------------------------------------------------

แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19
ภายใต้กรอบวงเงิน 4 แสนล้านบาท ตาม พ.ร.ก.กู้เงินฯ 1 ล้านล้านบาท (รอบที่ 1)
นั บ ตั้ ง แต่ ใ นช่ ว งต้ น ปี 2563 สถานการณ์ก ารแพร่ ร ะบาดของติ ด เชื้ อ ไวรั ส โควิ ด -19 ได้
ทวีความรุนแรงและขยายขอบเขตไปในหลายประเทศทั่วโลกอย่างรวดเร็ว จนทาให้เมื่อวันที่ 11
มีนาคม 2563 องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้เป็นการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ (Pandemic)
ซึ่งได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจโลกในภาพรวมและก่อให้เกิดความผันผวนรุนแรงในตลาด
การเงินโลก ทาให้เศรษฐกิจในหลายประเทศในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 หดตัวต่อเนื่องจนเข้า
สู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยและหลายประเทศขยายตัวต่าสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่วิกฤตการเงิน
โลกในปี 2552 สาหรับเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่
รุนแรงมากขึ้น เช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก ดังจะเห็นได้จากเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรก
ของปี 2563 ลดลงร้อยละ 1.8 ตามการลดลงของจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลงร้อยละ 38.0
ส่ ง ผลให้ ภ าคบริ ก ารท่ อ งเที่ ย วและธุ รกิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งได้ รั บ ผลกระทบรุ น แรงจากการด าเนิ น
มาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวดและจากัดการเดินทางระหว่างประเทศ ในขณะเดียวกัน
ภาคการส่งออกยังได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสาคัญ
รวมทั้งการปิดเส้นทางขนส่งในบางประเทศและการหยุดชะงักของห่วงโซ่การผลิต โดยผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเนื่องทาให้สภาพคล่องทางธุรกิจ
ประสบปัญหา การผลิตและการลงทุนลดลง และส่งผลกระทบต่อภาคการจ้างงานและรายได้ของ
ครั ว เรื อ น ซึ่ ง ท าให้ ก าลั ง ซื้ อ ภายในประเทศปรั บ ตั ว ลดลง ในขณะเดี ย วกั น การใช้ จ่ า ย
ภายในประเทศยั ง ได้ รั บ ผลกระทบอี ก ทางจากการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โ ภคและ
มาตรการควบคุ ม และป้ อ งกั น การระบาดโดยการปิ ด สถานประกอบการต่ า ง ๆ นอกจากนี้
เศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มที่ต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงซ้าเติมจากสถานการณ์ภัยแล้งที่มีแนวโน้ม
รุนแรงและส่งผลกระทบต่อผลผลิตและรายได้ภาคเกษตร
จากผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาค
เศรษฐกิจสาคัญ ๆ ส่งผลให้รัฐบาลได้เร่งรัดออกมาตรการที่สาคัญต่าง ๆ เพื่อเยียวยาและบรรเทา
ผลกระทบให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดย่อม ภายใต้มาตรการ
ดูแลและเยียวยาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อเศรษฐกิจไทย ระยะที่ 1 (ตามมติ
คณะรัฐมนตรี ณ วั นที่ 10 มี นาคม 2563) และระยะที่ 2 (ตามมติค ณะรัฐมนตรี ณ วั นที่ 24
มีนาคม 2563) ซึ่งครอบคลุมมาตรการที่สาคัญในหลายด้าน อาทิ มาตรการด้านการเงินทั้งการให้
สินเชื่อดอกเบี้ยต่า การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ มาตรการด้านการคลังทั้งการเพิ่มวงเงินหักลดหย่อน
ภาษี การเลื่อนการชาระภาษี รวมทั้งมาตรการเงินโอนเพื่อชดเชยรายได้ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ
มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายโดยการลดค่าไฟฟ้าและน้าประปา และการลดอัตราเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมของผู้ประกอบการและลูกจ้าง เป็นต้น
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อย่างไรก็ดี สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงมีความไม่แน่นอนสูงและ
มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบในวงกว้างและมีความรุนแรงยืดเยื้อมากขึ้นกว่าที่คาด แม้ว่ารัฐบาลจะ
ได้ดาเนินมาตรการเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่เพียง
พอที่จะช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ครอบคลุมทุกภาคส่วน ในขณะเดียวกัน แนวทางการ
จัดหางบประมาณรายจ่ายในกระบวนการงบประมาณปกติจะต้องอาศัยระยะเวลาดาเนินการซึ่ง
อาจจะไม่ทันต่อการรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นและ
ยังคงมีความไม่แน่นอนสูงมากโดยเฉพาะภายใต้ภาวะที่ยังไม่สามารถคิดค้นวัคซีนหรือยารักษาโรค
ได้ในระยะเวลาอันใกล้ ดังนั้น จึงมีความจาเป็นเร่งด่วนที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้เป็นกรณีฉุกเฉินที่
จะต้องเร่งดาเนินมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อ
เศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ในระยะที่ 3 (ตามมติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 7 เมษายน
2563) โดยการออกพระราชก าหนด 3 ฉบั บ ประกอบด้ ว ย (1) พระราชก าหนดให้ อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 วงเงินไม่ เกิน 1 ล้านล้ านบาท
(ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2563) เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้ง
กลุ่มประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกร และกลุ่มเปราะบาง การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม และการ
ยกระดับระบบสาธารณสุขเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรั บสถานการณ์การระบาดที่ยังคง
มีค วามไม่แ น่ นอนสู งได้ (2) พระราชกาหนดการให้ ความช่ว ยเหลือ ทางการเงิน แก่ผู้ ประกอบ
วิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงินไม่เกิน 5 แสน
ล้านบาท (ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2563) เพื่อให้ความช่วยเหลือเพิ่ มเติมแก่ผู้ประกอบ
วิสาหกิจซึ่งเป็นภาคธุรกิจที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและเป็นแหล่งจ้างงานที่สาคัญของ
ระบบเศรษฐกิจ โดยการให้สินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อเสริมสภาพคล่อง รวมถึงการชะลอการชาระหนี้
และ (3) พระราชกาหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ พ.ศ.2563 วงเงินไม่เกิน 4 แสนล้านบาท (ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2563) เพื่อ
รักษาเสถียรภาพและสภาพคล่องของตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนซึ่งถือเป็นช่องทางระดมทุนที่
สาคัญในการประกอบธุรกิจ การลงทุน และการออมของประชาชน ซึ่งจะเป็นการช่วยลดความผัน
ผวนและบรรเทาความเสียหายที่อาจจะนาไปสู่ความเสี่ยงที่จะกระทบต่อเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจและระบบการเงินของประเทศ
ในส่วนของการดาเนินงานของรัฐบาลเพื่อลดผลกระทบและเยียวยาของประชาชนและ
ผู้ประกอบการในช่วงที่ผ่านมานั้น รัฐบาลได้เยียวยาประชาชน ครอบคลุมจานวนทั้งสิ้นประมาณ
43.9 ล้านคน แบ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระผ่านโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” 16 ล้านคน เกษตรกร
10 ล้านคน และกลุ่มเปราะบาง 6.9 ล้านคน รวมทั้งแรงงานในระบบประกันสังคม 11 ล้านคน
ในขณะเดียวกันรัฐบาลได้ดาเนินการด้านงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดาเนินมาตรการ
ต่างๆ มาเป็นลาดับ โดยจัดทาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 เพื่อใช้
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สาหรับรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติและสถานการณ์อื่น ๆ ที่ยังคงมีความไม่แน่นอนในช่วงครึ่ง
หลังของปีงบประมาณ 2563 และปรับปรุงสาระของงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564
ให้สามารถรองรับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่รุนแรงครอบคลุมไปทุกภาคส่วน ทาให้มีความจาเป็นต้องดาเนิน
มาตรการที่เข้มข้นกว่าปกติ ทั้งในเรื่องของการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุข การเยียวยาผู้
ได้รับผลกระทบ รวมทั้งการฟื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมให้เข้าสู่ภาวะปกติและสามารถ
เติบโตได้อย่างต่อเนื่องภายใต้บริบทใหม่หลังจากวิกฤติการณ์ไวรัสโควิด-19 (New Normal) ที่มี
ลักษณะสาคัญ ได้แก่
 การเร่งขึ้นของกระบวนการปรับเปลี่ยนเข้าสู่โลกดิจิทัลที่เทคโนโลยีจะมีบทบาทกับชีวิตของ
ประชาชนและภาคธุรกิจมากขึ้น ทั้งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค แนวทางการประกอบ
ธุรกิจ และรูปแบบการทางาน
 การลดความเข้มข้นของกระแสโลกาภิวัตน์ และแนวโน้มการปรับเปลี่ยนห่วงโซ่การผลิต
โลกให้เป็นลักษณะเฉพาะกลุ่มพื้นที่มากขึ้น
 ความตระหนักของทุกภาคส่วนที่ให้ความสาคัญมากขึ้นต่อความมั่นคงทางสาธารณสุข
อาหาร และพลังงาน
 สถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคที่แปรปรวนและมีข้อจากัดสูง (Growth Limits) ภายหลัง
วิกฤติการณ์ไวรัสโควิด-19 ซึ่งได้แก่
- ระดับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ย ที่ต่า (3 Low)
- ระดับอัตราการว่างงาน หนี้สาธารณะ และหนี้ภาคเอกชน ที่สูง (3 High)

1.

หลักการในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19

ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2563 รัฐบาลได้ดาเนินการเยียวยาประชาชนที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด โดยใช้มาตรการลดค่าใช้จ่ายประจาของประชาชน
อาทิ ค่าน้าประปา ค่าไฟฟ้า และใช้มาตรการด้านการคลังในการช่วยเหลือเยียวยาค่าใช้จ่ายให้แก่
ประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบผ่านโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มเปราะบาง
ซึ่งช่วยบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม
มาตรการดังกล่าว จะสิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายน 2563 ประกอบกับในขณะนี้ สถานการณ์การ
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ปรับตัวดีขึ้น โดยประเทศไทยไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อภายในประเทศ
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 36 วัน (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563) และรัฐบาลเริ่มผ่อนคลายมาตรการ
เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจสามารถเริ่มเคลื่อนตัวได้เป็นลาดับ
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จากสถานการณ์การระบาดที่ปรับตัวดีขึ้นเป็นอย่างมากดังกล่าว ประกอบกับมาตรการด้าน
การคลังในการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบในช่วงแรกจะสิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายน 2563
ทาให้ช่วงเวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นไปเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสาหรับการเริ่มต้น
ดาเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อย่างไรก็ตาม การระบาดซ้าของเชื้อไวรัสโควิด19 ซึ่งยังคงมีความไม่แน่นอนสูง เป็นปัจจัยเสี่ยงสาคัญที่จะส่งผลต่อความต่อเนื่องในการฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะต่อไป ดังนั้น การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ในช่วงตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 ควรกาหนดหลักการสาคัญในการดาเนินการ ดังนี้
1.1 ยึดการดาเนินการในระดับพื้นที่ เป็นหลัก โดยมุ่งเน้นให้เกิดการจ้างงานเพื่อสร้าง
รายได้ และสร้างอาชีพของประชาชน ชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ การสร้างมูลค่าเพิ่มของ
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน และผลผลิตทางการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม
1.2 ยกระดับการพัฒนาในสาขาที่ ประเทศไทยมีความได้เปรียบและมีศักยภาพในการ
พัฒนาเพื่อกระจายผลประโยชน์ไปสู่ประชาชนในระดับฐานราก โดยมุ่งเน้นการพัฒนาภาคเกษตร
สมัยใหม่ที่เชื่อมโยงไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมชีวภาพ
และมุ่งเน้นการพัฒนาภาคท่องเที่ยวไปสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
1.3 ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามช่วงเวลาที่สอดคล้องกับสถานการณ์การ
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

2.

แนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในช่วงต่อไป

การแพร่ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โควิ ด -19 ส่ ง ผลกระทบให้ ร ายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วและ
การส่งออก ซึ่งเป็นรายได้สาคัญของประเทศหายไปอย่างฉับพลัน ผู้ประกอบการรายย่อยขาดกาลัง
ทุน และประชาชนขาดกาลังซื้อ ซึ่งเมื่อปัจจัยภายนอกเหล่านี้ไม่อาจเป็นที่พึ่งได้ดังที่เคยเป็นมา
การฟื้ นตั ว ของเศรษฐกิ จไทยจึ งต้ องกลับ มาสร้ า งความเข้ มแข็ง ภายในประเทศอั นเป็ นไปตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยการสร้างฐานรากให้มั่นคง ด้วยการเปลี่ยนวิกฤตโควิด -19 ให้เป็นโอกาสใน
การสร้างเศรษฐกิจฐานราก ในระดับท้องถิ่นและชุมชน ควบคู่ไปกับกระจายความเจริญไปสู่
ภู มิ ภ าคในพื้ น ที่ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ ใหม่ ทั้ ง 4 แห่ ง เพื่ อ ให้ เติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น ผ่ า นการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรหรือปรับเข้าสู่เกษตรแปลงใหญ่ และเกษตรสมัยใหม่ การแปรรูป
เพื่อสร้างมูลค่า อุต สาหกรรมอาหารและเศรษฐกิ จบนฐานชี วภาพ BCG (Bio-Circular-Green
Economy) รวมทั้งการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการเชิงสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพสูง ยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางการบริหารเศรษฐกิจ
ในช่วงต่อไป ดังนี้
2.1 ควบคุมการระบาด เยียวยา ฟื้นฟู และยกระดับการพัฒนา ขณะนี้ อาจกล่าวได้ว่า
ประเทศไทยสามารถตอบโต้สถานการณ์และเอาชนะปัญหาการแพร่กระจายของไวรัส โควิด-19 ได้
ในระดับหนึ่ง โดยไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อภายในประเทศเป็นเวลาต่อเนื่องถึง 36 วัน (ประกาศ
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563) ทาให้รัฐบาลสามารถผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ที่กาหนดขึ้นเพื่อ
จากัดการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ได้มากขึ้น มีการผ่อนคลายมาตรการที่เป็นการจากัด
การเดินทางและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็นระยะๆ ในช่วงที่ผ่านมา ทาให้เศรษฐกิจและธุรกิจ
ภายในประเทศค่อยๆ ทยอยกลับมาเริ่มดาเนินการได้อีกครั้งหนึ่ง รวมไปถึงเตรียมการเพื่อเปิดให้มี
การท่องเที่ยวในประเทศ และเปิดให้ชาวต่างชาติบางส่วนสามารถเดินทางเข้ามาในประเทศได้
จะเห็นได้ว่า สถานการณ์วิกฤติยังคงมีอยู่ในระดับหนึ่งที่ยังมีความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาด จึ ง ยั ง มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งเฝ้ า ระวั ง และเตรี ย มความพร้ อ มด้ า นสาธารณสุ ข ต้ อ งมี
การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความทั่วถึง ต้องมีการดาเนินมาตรการ
ต่างๆ เพื่อ ฟื้น ฟูแ ละกระตุ้น เศรษฐกิจ ให้ เศรษฐกิจ ในทุกระดั บทั้ง ในระดับฐานรากและสาขา
การผลิตและบริการหลัก สามารถก้าวข้ามระยะเปลี่ยนผ่ านไปสู่ภาวะปกติและสามารถเติบโตได้
อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้บริบทและโอกาสที่เกิดขึ้นใหม่ด้วย
แผนภาพที่ 1: ความต่อเนื่องในการบริหารและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ความต่อเนื่องในการบริหารและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ระยะแรก: ควบคุมและเยียวยา
• มาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อ
การควบคุมและปองกันการ
แพร่ระบาดของโควิด 19
• มาตรการด้านการเงินและการ
คลัง เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่
ได้รับผลกระทบ ทั้งภาค
ครัวเรือนและภาคธุรกิจ

ระยะเปลี่ยนผ่าน: ฟื้นฟูและกระตุน้ เศรษฐกิจ
• การช่วยเหลือด้านแรงงาน ผ่านการสร้างงานสร้าง
อาชีพ และการพัฒนาทักษะฝีมือของแรงงาน
(Upskill/reskill)
• การยกระดับกาลังการผลิต การค้าและการลงทุน
เพื่อรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภาค
อุตสาหกรรม บริการที่มีศักยภาพ อาทิ เกษตรมูลค่า
สูง เกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมอาหาร เศรษฐกิจ
ชีวภาพ (Bio-Economy) และการท่องเที่ยวคุณภาพ
• การลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนและ SMEs และ
สร้างความเข้มแขงให้เศรษฐกิจฐานราก
• การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานระดับท้องถิ่นและ
ชุมชน
• การกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศ อาทิ การส่งเสริม
การท่องเที่ยวภายในประเทศ การเร่งรัดการใช้จ่ายและ
การลงทุนภาครัฐ และการเสริมสร้างความเชื่อมั่นของ
ประชาชนและภาคเอกชน

ระยะต่อไป: สร้างความมั่นคงและ
ยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจ
• การเพิ่มศักยภาพและยกระดับผลิตภาพ
การผลิต ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม
และบริการ ให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์โลก
และประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการ
ระบาดของโควิด 19 สิ้นสุดลง
• การส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่
เศรษฐกิจดิจิทัล ผ่านการวิจัยและพัฒนา
ด้านเทคโนโลยี และการนานวัตกรรมมา
ประยุกต์ใช้ในสาขาการผลิตทีม่ ีศักยภาพ
เพื่อยกระดับโครงสร้างการผลิตให้เข้าสู่ยุค
สมัยใหม่
• การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ เพื่อรองรับภูมิทัศน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

2.2 ก าหนดจุ ด เน้ น ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ศั ก ยภาพและโอกาสในบริ บ ทใหม่ เพื่ อ สร้ า ง
การเติบโตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และยั่งยืน
ศักยภาพ เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในช่วงต่อไปมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดในระยะยาว การดาเนินแผนงาน/โครงการในระยะต่อไปจึงควรเป็นการต่อ
ยอดจากจุดแข็งที่ประเทศไทยมีอยู่ ซึ่งได้แก่ ความสาเร็จในการควบคุมโรคระบาดจากไวรัสโควิด
19 และความน่าเชื่อถือในระบบสาธารณสุข ความหลากหลายของทรัพยากรที่สามารถต่อยอดไปสู่
ภาคการผลิตและธุรกิจภาคบริการ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่มั่นคง ความพร้อมทางด้าน
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โครงสร้างพื้นฐานและพื้นที่เศรษฐกิจหลักในระดับภูมิภาค ความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชน
ท้องถิ่น และความเป็น “คนไทย” มีความโอบอ้อมอารีและมิตรไมตรี
โอกาส ที่ เป็น แนวโน้ม เดิม ของเศรษฐกิ จ โลก และที่ เกิด จากสถานการณ์ก ารแพร่
ระบาด และการเปลี่ยนวิกฤตไวรัสโควิด-19 ให้เป็นโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจที่สาคัญ ได้แก่
การให้ค วามสาคั ญกั บความปลอดภั ยเชิง สุ ขภาพของกิจ กรรมในชี วิ ตประจาวั น ซึ่ง จะน าไปสู่
แนวโน้มการบริโภคอาหารปลอดภัยและแนวโน้มการเติบโตของตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
รวมทั้งการได้รับความยอมรับในระดับสากลว่ามีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว
ทาธุรกิจ และการลงทุน
การเติบโตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และยั่งยืน การขับเคลื่อนเศรษฐกิ จในช่วงต่อไป
นอกจากคานึงถึงศักยภาพจากฐานเดิมที่มีอยู่และโอกาสภายใต้บริบทใหม่ แล้ว ยังต้องสอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในระยะยาวที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มี
ความเหลื่ อ มล้ าน้ อ ย และควรเป็ น การด าเนิ น แผนงาน/โครงการที่ ต่ อ ยอดหรื อ ยกระดั บ จาก
แผนงาน/โครงการตามระบบงบประมาณภายใต้สถานการณ์ปกติที่มีอยู่ ให้เป็นโอกาสในการสร้าง
เศรษฐกิจฐานราก กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืน และยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
สนับสนุนภาคการผลิตและการเติบโตไปสู่อนาคตของสาขาเศรษฐกิจหลัก โดยมีจุดเน้น ดังนี้
1) สร้างความเข้ม แขงแก่เศรษฐกิจฐานราก โดยเน้นการจ้างงาน เกษตรทฤษฎีใหม่
สินค้าและบริการชุมชนสินค้าโอทอป และท่องเที่ยวชุมชน
2) กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค เพื่อสร้างการเติบโตสู่อนาคตอย่างยั่งยืน โดยเน้น (1)
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร อาทิ เกษตรสมัยใหม่ เกษตรอัจฉริยะ
เกษตรแม่ น ย า และเกษตรแปลงใหญ่ (2) เกษตรเพิ่ ม มู ล ค่ า และเศรษฐกิ จฐาน
ชีวภาพ อาทิ อาหารแห่งอนาคต ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และยา พลาสติกชีวภาพ และ
พลังงานชีวภาพ รวมทั้ง (3) การท่องเที่ยวคุณภาพสูง อาทิ การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
Hospitality Industry เศรษฐกิจสร้างสรรค์
3) ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตและการเติบโตไปสู่อนาคต
ของสาขาเศรษฐกิจหลัก อาทิ โครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด
การบริหารจัดการทรัพยากรน้าเพื่อการผลิตและการบริโภค หรือโครงสร้างพื้นฐานที่
ช่วยยกระดับความสามารถในการสร้างนวัตกรรมเพื่อการค้า
4) กระตุ้ นธุ รกิ จท่ องเที่ ยวเพื่อ ขับ เคลื่อ นเศรษฐกิจภาคบริ การ ในฐานะที่เป็น สาขา
เศรษฐกิจหลักที่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการในทุกระดับ
โดยสรุป การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลกระทบให้รายได้จากการท่องเที่ยว
และการส่งออก ซึ่งเป็นรายได้สาคัญของประเทศหายไปอย่างฉับพลัน ผู้ประกอบการรายย่อยขาด
กาลังทุน และประชาชนขาดกาลังซื้อ ซึ่งเมื่อปัจจัยภายนอกเหล่านี้ไม่อาจเป็นที่พึ่งได้ดังที่เคย
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เป็นมา การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจึงต้องหันกลับมาการสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศ
อันเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ หรือก็คือ การสร้างฐานรากให้มั่นคง ด้วยการเปลี่ยนวิกฤตไวรัส
โควิด-19 ให้เป็นโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจฐานราก ในระดับท้องถิ่นและชุมชน ควบคู่ไปกับ
กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจใหม่ทั้ง 4 แห่งเพื่อให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ผ่านการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรหรือปรับเข้าสู่เกษตรแปลงใหญ่ และเกษตรสมัยใหม่
การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่า อุตสาหกรรมอาหารและเศรษฐกิจบนฐานชีวภาพ BCG รวมทั้ง
การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการเชิงสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพสูง โดยมีการยกระดับโครงสร้าง
พื้นฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง

•

•

3 Low:

3 High:





• Logistics-Digital platform
•

-

Bioeconomy

SEC

CWEC

•

•

•

•

•

•

•

•

19

•

•

NeEC

•

•

NEC

•

•

การเปลี่ยนวิกฤตไวรัสโควิด 19 ให้เป็นโอกาสสาหรับการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และยั่งยืน

แผนภาพที่ 2: การเปลี่ยนวิกฤตไวรัสโควิด 19 ให้เป็นโอกาส
โครงการ
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3. ขอบเขตแผนงาน โครงการ และเปาหมายของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
จากแนวทางการบริหารเศรษฐกิจในช่วงต่อไป ที่จะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องในการ
ควบคุม เยียวยา ฟื้นฟู และยกระดับ และกาหนดจุดเน้นที่สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสใน
บริบทใหม่ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และยั่งยืน รัฐบาลจึงได้ออก พ.ร.ก. ให้
อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 วงเงินไม่เกิน 1 ล้านล้าน
บาท โดยหนึ่งในแผนงานที่ระบุใน พ.ร.ก. ฉบับนี้ คือ แผนงานที่ 3 กรอบวงเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสั ง คม 400,000 ล้ านบาท ซึ่ ง เป็ นการอั ด ฉีด เม็ ด เงิ น โดยภาครั ฐเข้ าสู่ ร ะบบเศรษฐกิจ ใน
ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ก่อนเริ่มปีงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2564 ในเดือนตุลาคม 2563 และเพื่อให้
เกิ ด ความต่ อ เนื่ อ งจากมาตรการช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยาประชาชนในขั้ น ต้ น ที่ จ ะสิ้ น สุ ด ลงในเดื อ น
มิถุนายนนี้จึงกาหนดได้เป็น กรอบนโยบายและขอบเขตแผนงาน/โครงการเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคม มีสาระสาคัญ สรุปได้ตามแผนภาพ ที่ 3 โดยการใช้จ่ายเงินกู้ฯ 400,000 ล้านบาท จะมี
ขอบเขตดาเนินการ ใน 4 แผนงาน ประกอบด้วย
แผนงาน 3.1 พลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการ
พัฒนาที่สามารถ พลิกฟื้นกิจกรรม ทางเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพ และยกระดับการค้า การผลิต
และการบริ ก ารในสาขาเศรษฐกิ จ ที่ ส าคั ญ ของประเทศ โดยครอบคลุ ม ภาคเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ
แผนงาน 3.2 ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดาเนินโครงการหรือกิจกรรม เพื่อ
สร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสาหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชน ที่
เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหา
ปัจจัยการผลิตและสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นสาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และชุมชน
รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพ และมูลค่าเพิ่ม
ของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน
แผนงาน 3.3 ส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน รวมถึงการลงทุน
ต่างๆ ของภาคเอกชน เพื่อให้สภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ ระดับปกติได้โดยเร็ว และ
แผนงาน 3.4 พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ผ่ า นการด าเนิ น โครงการหรื อ กิ จ กรรมเพื่ อ
สร้าง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิต เพื่อ
การพัฒนาประเทศในระยะต่อไป
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แผนภาพที่ 3: ขอบเขตแผนงาน/โครงการ
แผนงาน โครงการภายใต้บัญชีท้ายพระราชกาหนด (1 ล้านล้านบาท)
มิถุนายน - กันยายน

During Crisis

Interim Period

กันยายน/ตุลาคม+

Post COVID19

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

เยียวยา 555,000 ลบ.
แผนงานหรื อ โครงการที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่ อช่ ว ยเหลือ เยี ยวยา และชดเชยให้ กั 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 ขป ญหา เยี ย วยา แล ะชดเชย
ประชาชน เกษตรกร และผู้ ป ระกอบการ
เพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน

- เพื่อรองรับค่าใช้จ่าย ค่าเยียวยา ค่าชดเชย ค่าเสี่ยงภัยสาหรับบุคลากรทางการแพทย์
- เพือ่ จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสาธารณสุข ยารักษาโรค วัคซีน และ
ห้องป ิบัติการ
- เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่จาเป็นต่อการบาบัดรักษา ปองกัน และควบคุมโรค
- เพื่อการเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการรักษาและกักตัวผู้มีความเสี่ยง
- เพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กรอบวงเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 400,000 ลบ.
ลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ส3.1
3.2 ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน
3.3 ส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน
3.4 สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุน
กระบวนการผลิต

+ งปม. ปี 2564 และอื่นๆ

แผนงาน/โครงการเหล่านี้ จะต้องตอบโจทย์เป้าหมายสาคัญ 3 ประการ ได้แก่
1) สร้า งความเข้ ม แข งแก่ เ ศรษฐกิ จฐานราก เน้ น การจ้ า งงาน เกษตรทฤษฎี ใ หม่
ท่องเที่ยวชุมชน กองทุนหมู่บ้าน และโลจิสติกส์
2) กระจายความเจริญไปสู่ ภูมิภ าคด้ว ยการลงทุน ในพื้นที่ เศรษฐกิ จที่ มีศักยภาพ
(Nec, NeEC, CWEC, SEC) เพื่อรองรับการเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต เน้นเกษตร
สมัยใหม่ เศรษฐกิจชีวภาพ ท่องเที่ยวคุณภาพ และ
3) กระตุ้นอุปสงค์ และการท่องเที่ยวในประเทศ

4. กระบวนการกลั่นกรองแผนงานโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เนื่องจากมีข้อเสนอแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานต่างๆเป็นจานวนมาก ประกอบกับ
การดาเนินการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจภายใต้สถานการณ์ที่ยังมีความเสี่ยงของการแพร่ระบาด
จาเป็นต้องมีความต่อเนื่องของการเฝ้าระวัง และมีมาตรการสารองสาหรับการใช้งบประมาณเพื่อ
กระตุ้นและฟื้นฟูกรณีที่มีการแพร่ระบาดรอบที่ 2 ดังนั้น กระบวนการกลั่นกรอง จึงต้องมีการแบ่ง
การพิจารณากลั่นกรองเพื่ออนุมัติให้ใช้เงินกู้ฯ ออกเป็น 2-3 รอบ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องใน
การกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยรอบแรกจะเริ่มดาเนินการในเดือนกรกฎาคม 2563 โดยใน
การกลั่นกรองมีกระบวนการดาเนินการอย่างเป็นขั้นตอน ผ่านคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ และ
คณะกรรมการกลั่ น กรองฯ เป็ น ล าดั บ โดยการพิ จ ารณาจะต้ อ งเป็ น ไปตาม กรอบนโยบาย
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การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ ที่ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แผนงาน/โครงการที่ 3 : 400,000 ล้านบาท) ดังนี้
4.1 จุดเน้นของแผนงานโครงการเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
 เน้ น การฟื้ น ฟู แ ละสร้ า งเศรษฐกิ จ ภายในประเทศหลั ง ไวรั ส โควิ ด -19 โดยให้
ความส าคั ญ ต่ อ สาขาเศรษฐกิ จ ของประเทศที่ ยั ง คงมี ค วามได้ เ ปรี ย บ และ
ต่ า งประเทศยั ง มี ค วามต้ อ งการ เช่ น เกษตรมู ล ค่ า สู ง /เกษตรแปรรู ป /
อุตสาหกรรมอาหาร / Bio-economy / แหล่งและบริการท่องเที่ยวที่เน้น
คุณภาพและยั่งยืน อุตสาหกรรมการให้บริการ (Hospitality Industry) รวมทั้ง
ให้ความสาคัญต่อกิจกรรมและธุรกิจชุมชนที่มีศักยภาพและโอกาส
 เน้นกิจกรรมที่ก่อให้เกิด การสร้างงานและสร้างอาชีพ สามารถรองรับแรงงาน
ส่วนเกินที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน
 เน้นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งในด้านกาลังคน แผนงานโครงการและ
การลงทุน
 เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่และภาคส่วนอื่นๆ เช่น ภาคเอกชน
มูลนิธิ ภาควิชาการ
 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการต้องเป็นไปตามแผนงานหรือโครงการที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่กาหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชกาหนดอย่าง
เคร่งครัด
4.2 แนวทางดาเนินการ
การใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกาหนดฯ มีวัตถุประสงค์ในการพยุงเศรษฐกิจในภาวะ
วิกฤต และฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนของสถานการณ์
การระบาดในประเทศ และในระดับโลกยังมีความไม่แน่นอนของการสิ้นสุดการระบาด และยังคงมี
ความเสี่ยงที่ประเทศไทยอาจเกิดการระบาดซ้า ดังนั้น การใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกาหนดฯ
ควรต้องดาเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดในแต่ละช่วงเวลา
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
 ขับเคลื่อนการฟื้นฟูเศรษฐกิ จภายในประเทศบนหลั กปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพี ย งและสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มในการฟื้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ ระหว่ า งภาครั ฐ
ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชน
 สร้างความมั่ นคงทางเศรษฐกิ จและสั งคมภายในประเทศให้ สามารถรองรับ
ผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 และความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลก
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ในระยะต่อไป อาทิ การสร้างความมั่นคงทางอาหาร เวชภัณฑ์ พลังงาน ดิจิทัล
ระบบโลจิสติกส์
 ปรั บ โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ของประเทศเพื่ อ ลดการพึ่ ง พาการส่ ง ออกและ
นักท่องเที่ยวต่างประเทศในเชิงปริมาณไปสู่การผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม
ขึ้นและการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพมากขึ้น
 สร้างระบบการเรียนรู้สาหรับประชาชนในการพัฒนา ปรับเปลี่ยนทักษะ ให้
สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต
4.3 กลุ่มเปาหมาย
ประชาชนทั่ ว ไป เกษตรกร / สถาบั น เกษตรกร (สหกรณ์ กลุ่ ม เกษตรกร)
ผู้ประกอบการ ชุมชน / วิสาหกิจชุมชน และ นิสิตนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการเรียน ผู้ที่จบการศึกษา
ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานแรงงานในระบบและนอกระบบ ผู้ว่างงาน
4.4 หลักเกณฑ์
ยึดตามหลักเกณฑ์ ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 13 ของระเบียบ ว่าด้วยการดาเนินการตาม
แผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกาหนด ดังนี้
 เป็นโครงการที่มี วัตถุ ประสงค์สอดคล้องกับแผนงานหรือโครงการตามที่กาหนดไว้
ในบัญชีท้ายพระราชกาหนด (4 แผนงาน)
 เป็นโครงการที่มีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันโดยเร็วแต่ไม่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ หรือได้รับจัดสรรงบประมาณไว้แล้วแต่มีจานวนไม่เพียงพอ
 เป็นโครงการที่มีความพร้อม สามารถดาเนินการได้ทันทีภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติ
โครงการจากคณะรัฐมนตรี
 เป็นโครงการที่มีความคุ้มค่าในการดาเนินงานและก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
หรือสังคมตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชกาหนด
 มีการดาเนินโครงการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5. แผนงาน โครงการสาคัญ (Flagship)
(รอบที่ 1)

เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

การดาเนินแผนงาน/โครงการที่จะใช้เงินกู้ฯ 400,000 ล้านบาทในช่วงแรก นอกจากจะ
คานึง ถึงจุด เน้นที่ มีพื้น ฐานบนศักยภาพและโอกาสของประเทศ ตอบโจทย์ค วามต้ องการของ
ประชาชนในระดั บ พื้ น ที่ แ ล้ ว ยั ง ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การขั บ เคลื่ อ นอย่ า งบู ร ณาการเพื่ อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่ากับข้อกาหนดของการใช้เงินกู้ ดังแผนภาพที่ 4
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แผนภาพที่ 4 : การบูรณาการแผนงาน/โครงการ ทั้งในมิติของห่วงโซ่การผลิตและพื้นที่
1. แผนงานสร้างความเข้มแขงเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแขงยั่งยืน (วงเงิน 0 000 ล้านบาท)
เกษตรทฤษฎีใหม่ (2.4 แสนไร่)
การจ้างงาน (70 343 ราย)
อตสาหกรรม
โครงการตาม
โลจิสติกและ
เศร กิจ าน
อาสาสมั
ค
รบริ
บ
าลท้
อ
งถิ
น
่
เพื
อ
่
ดู
แ
ลผู
ส
้
ง
ู
อายุ
Big
Data
เพื
อ
่
แก้
ไ
ขปั
ญ
หาความเหลื
อ
่
มล้
า/
ความต้
อ
งการ
1 ตาบล
Digital Platform
ราก
โครงการ
(15,548 ราย)
ของชมชน
ยากจน ระดับตาบล (14,510 ราย)
1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
ยกระดับ
เพื่อเชื่อมโยงชมชน
กองทน
เศร กิจสังคม
เฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟ
พัฒนาปาไม้ สร้างงาน สร้างรายได้
กับตลาด
หมู่บ้าน
รายตาบล
โคก หนอง นา โมเดล
สร้างรายได้ชุมชน (9 137 ราย)
(31 148 ราย)
โครงการอื่นๆ จากพื้นที่
หมายเหตุ* ครงการตวเอียงอยู่ระหว่างคณะทางานเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณากลั่นกรอง
2. แผนงานสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน (วงเงิน 20 000 ล้านบาท)
เศรษฐกิจชีวภาพ / BCG
ท่องเที่ยวเน้นคุณภาพ
เกษตรแปลง
ผลิตภัณฑ์
พื้นที่
พื้นที่ท่องเที่ยว
เพิ่มมูลค่าการ
ใหญ่ สมัยใหม่
ต้นน้า
กลางน้า
ปลายน้า
เชื่อมโยง
ต้นแบบคุณภาพ
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
NEC
พั นากล่มเก ตรกรเพื่อการแปรรูป
(เหนือ)
ผลผลิตทางการเก ตร
พั
นา
- พื้นที่ท่องเที่ยว
NeEC
การพั นา
- ยกระดับนวัตกรรม - ยกระดับ
กลไกเพื่อ - Bio refinery
(อีสาน) - เก ตรแปลง
ปลอดภัย (Safety
นวั
ต
กรรมการผลิ
ต
ก
า
ชี
ว
ภาพ
นวั
ต
กรรมการผลิ
ต
- นวัตกรรมการ Zone)
แหล่งท่องเที่ยวโดย
นวัตกรรม
ใหญ่/สมัยใหม่
สนับสนน
สินค้าเก ตรสู่ตลาด
เพื่อการ
ผลิ
ต
สิ
น
ค้
า
ใช้
โ
ปรตี
น
จากแมลงใน
ช
มชนเชิ
ง
เข้าสู่
- ศูนย์ข้าวชนชน
- พื้นที่ต้นแบบสาหรับ
อย่างยั่งยืน
สร้างสรรค์
เก
ตรสู
ต
่
ลาด
อ
ตสาหกรรมอาหารสั
ต
ว์
สร้
า
งสรรค์
ส
ต
่
ู
ลาด
เศร กิจ
การท่องเที่ยวหลัง
- การผลิตพืชพัน ์
และ
อย่
า
งยั
ง
่
ยื
น
SEC
วิกฤตโควิด-19 ของ
ชีวภาพ - อตสาหกรรมปาล์มน้ามันสู่
ส่งเสริมการ
เส้
น
ทางท่
อ
งเที
ย
่
ว
ยกระดับ
ดี
ส
นั
บ
สน
น
(ใต้)
โลก
ส่
ง
เสริ
ม
อั
ต
รวมกล
ม
่
เพื
อ
่
การ
ผลิตภัณ ์
ศู
น
ย์
ทางประวัติศาสตร์
ให้กับเก ตรกร
Oleo chemical แบบครบวงจร ลัก ณ์สินค้า
สิ่งทอ อัต
ผลิ
ต
ป
ยอิ
น
ทรี
ย
์
นวัตกรรม
- พัฒนาศักยภาพแหล่ง
และวั น รรม
และแรงงานคืน
และเพิ
ม
่
ขี
ด
ลัก ณ์
ท่องเที่ยวเรียนรู้ด้าน
ผลิตหัว - ยกระดับเศร กิจในพื้นที่ระเบียง
CWEC
ถิ่น
Smart Farm ผู้
จ้
า
งงานเพื
อ
่
การ
ชมชน เพื่อ
ความสามารถ
สัตว์ปา
(กลางเชื้อ
ปลู
ก
ไม้
ผ
ลในพื
น
้
ที
่
เศร
กิ
จ
พิ
เ
ศ
ภาคกลางตะวั
น
ตก
บริ
ก
ารดิ
น
และ
ส่งเสริมการ
ทางการค้
า
ท่
อ
งเที
ย
่
วช
มชนเชิ
ง
ตะวัน
จลินทรีย์
- Carrying Capacity
ภาคตะวันออก
ด้วย BCG โมเดล
ท่องเที่ยว
ตก)
ปุยเพื่อชุมชน
สร้างสรรค์
เมืองต้นแบบ
- ขับเคลื่อน Agro Innopolis
3. แผนงานกระตุ้นอุปโภคบริโภค กระตุ้นการท่องเที่ยว (วงเงิน 22 400.00 ล้านบาท)

โครงการเราเที่ยวด้วยกัน

โครงการกาลังใจ
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จากข้อเสนอในรอบแรกที่หน่วยงานต่างๆเสนอมา ณ ขณะนี้ มีโครงการสาคัญ (Flagship
Projects) ที่ผ่านและยังอยู่ระหว่างการพิจารณากลั่นกรอง เช่น
.1 แผนงานสร้างความเข้มแขงแก่เศรษฐกิจฐานราก กรอบวงเงินประมาณ 50,000
ล้านบาท ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งให้ความสาคัญกับแผนงานหรือโครงการลงทุนและ
กิจกรรมที่มีจุดเน้น ดังนี้ (1) การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
(2) การสร้างงาน สร้างอาชีพ (3) การสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของธุรกิจภาคเกษตรและ
เกษตรกร (4) การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลโดยพัฒนามาตรฐานคุณภาพ และ
มูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน เกษตรทฤษฎีใหม่ ท่องเที่ยวชุมชน พร้อมทั้ง
(5) การเพิ่ม โอกาสการเข้าถึง ช่อ งทางการตลาด โดยการพั ฒนาดิ จิทัล แพลตฟอร์ม และระบบ
โลจิสติกส์ โดยจากการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการเบื้องต้นรอบที่ 1 มีตัวอย่างโครงการที่
มีความสอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว ได้แก่
 โครงการพั นาพื้นที่ต้นแบบการพั นาคณภาพชีวิตตามหลักทฤ ฎีใหม่ประยกต์สู่

“โคก หนอง นา โมเดล” เป็นการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา
โมเดล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน
เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ เกิดการ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งดาเนินการในพื้นที่
337 ตาบล มูลค่า 4,790 ล้านบาท คาดว่าจะจ้างงานเกษตรกรราว 9,188 คน
 โครงการพั นาตาบลแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นการจ้างงานเพื่อจัดเก็บข้อมูลบันทึก
ข้อมูลในระบบ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสาหรับหมู่บ้าน/ชุมชน ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา
ความต้ อ งการ ศั ก ยภาพของพื้ น ที่ และวางแผนการพั ฒ นาให้ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับต่างๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลสาคัญให้หน่วยงาน
ต่างๆสามารถใช้ข้อมูลในการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ดาเนินการใน
พื้นที่ 16 จังหวัด จานวน 7,255 ตาบล วงเงิน 2,710 ล้านบาท โดยคาดว่าจะจ้าง
งานประชาชนในพื้นที่ ราว 14,510 คน
 โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายที่มีภาวะพึ่งพิง ให้ปลอดจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อหรือได้รับเชื้อ จากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยคาดว่า
จะช่วยให้เกิดการจ้างแรงงานกระจายในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่ว
ประเทศ ส่ ง เสริม อาชี พ และรายได้ ใ ห้ แ ก่ ประชาชนในพื้ น ที่ ลดปั ญ หาทางด้ าน
สาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม และการดารงชีวิตประจาวันของประชาชนในพื้นที่
ทาให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้มากขึ้นและสามารถขยายฐานเศรษฐกิ จในระดับ
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พื้ น ที่ และรั ก ษาฐานรายได้ ข องครอบครั ว ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะพี่ ง พิ ง จ้ า งงาน
ประชาชนราว 15,548 คน และดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจานวน 710,518 คน
 โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ อื่นๆ เช่น จัดจ้างอาสาสมัครเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟ
ชุมชนและดูแลปาไม้ จัดเก็บข้อมู ลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อประโยชน์ใน
การพัฒนาชุมชน โครงการสนับสนุนกิจกรรมกองทุนหมู่บ้านตามความต้องการของ
ประชาชน โครงการให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ รวมทั้งโครงการ
พั ฒ นาดิ จิ ทั ล แพลตฟอร์ ม และระบบโลจี ส ติ ก ส์ เ พื่ อ เชื่ อ มโยงการค้ า การลงทุ น
ระหว่างชุมชนกับตลาดภายนอก
แผนภาพที่ 5: ตัวอย่างโครงการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก
ตัวอย่าง การสร้างความเข้มแขงเศรษฐกิจฐานราก : เกษตรทฤษ ีใหม่

ขั้นที่ 4

ขายในเชิงพาณิชย์

ขั้นที่ 3

แปรรูป

ขั้นที่ 2

แบ่งปนในชุมชน

ขั้นที่ 1

สร้างความมั่นคงในชีวิต

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
• สร้างงานในพื้นที่ 41,260 ราย
• มีพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่เพิ่มขึ้น 240,021 ไร่

• มีพื้นที่เก็บน้าเพิ่มขึ้น 867 ลบ.ม.
• มีพื้นที่ปาเพิ่มขึ้น 43,799 ไร่

• โครงการ โคก หนอง นา โมเดล
• โครงการ 1 ตาบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษ ใี หม่

5.2 แผนงานสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อกระจายความเจริญไปสู่ส่วนภูมิภาค
ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจใหม่ทั้ง 4 แห่ง ในด้านการค้า การผลิต และการบริการในสาขา
เศรษฐกิจหลักที่สาคัญของประเทศ โดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้า และ
การลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ ที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพ และ
ยกระดับ ซึ่งให้ความสาคัญกับแผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรม ดังนี้ (1) การพัฒนา
เกษตรแปลงใหญ่/สมัยใหม่ (2) การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพที่ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานทั้งในระดับ
ต้นน้า-กลางน้า-ปลายน้า (3) การท่องเที่ยวเน้นคุณภาพทั้งในส่วนพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบคุณภาพ
การเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงการท่องเที่ยว โดยจากการพิจารณา
กลั่นกรองข้อเสนอโครงการเบื้องต้นรอบที่ 1 มีตัวอย่างโครงการที่มีความสอดคล้องกับแนวทาง
ดังกล่าว ได้แก่
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 โครงการยกระดั บ แปลงใหญ่ ด้ ว ยเกษตรสมั ย ใหม่ แ ละเชื่ อ มโยงตลาด ซึ่ ง เป็ น
การสนับสนุนงบประมาณให้ก ลุ่มสมาชิก เกษตรแปลงใหญ่ ดาเนิ นการเองตาม
ความต้องการของกลุ่มฯ ในการต่อยอดการเกษตรสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีและ
เครื่อ งจักรกลเกษตร การพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน และการพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ รวมถึงการสร้าง Brand ให้สามารถเข้าสู่ตลาด online และ offline
เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ โดยดาเนินการในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ 5,250 แปลง
ใน 77 จังหวัด โดยคาดว่าจะช่วยให้เกษตรกรจะได้รับประโยชน์ 262,500 ราย
จานวน 5,250 แปลง สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ไม่น้อยกว่า 11,000 ล้านบาทต่อปี
 โครงการสร้างความเข้มแข็ง ศูนย์ข้าวชุ มชน ซึ่งเป็นการเพิ่ มศักยภาพและสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับศูนย์ข้าวชุมชน ด้วยการใช้เทคโนโลยีเกษตรแม่นยา ปัจจัย
การผลิตข้าว และเครื่องจักรกลทางการเกษตรภายใต้กรอบการมีส่วนร่วมของ
เกษตรกร พร้ อ มทั้ ง ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี แ ละองค์ ค วามรู้ ก ารเกษตรแม่ น ย าใน
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้เกษตรกรในศูนย์ข้าวชุมชน และเกษตรกรใน
พื้นที่ใกล้เคียง ดาเนินการในศูนย์ข้าวชุมชน 600 ศูนย์ที่แจ้งความประสงค์ โดยคาด
ว่าจะช่วยให้ศูนย์ข้าวชุมชนได้รับการเสริมสร้างความเข็มแข็งให้มีศักยภาพ 600
ศูนย์ เกษตรกรในศูนย์ข้าวชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และองค์ความรู้การเกษตรแม่นยา และ เกิดการจ้างงาน 600 คน
 โครงการยกระดับเศรษ กิจในพื้นที่ระเบียงเศรษ กิจพิเศษภาคกลางตะวันตก ด้วย
BCG โมเดล ซึ่ ง เป็ น การยกระดั บ การผลิ ต พื ช รู ป แบบเกษตรสมั ย ใหม่ โดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร
ตลอดห่วงโซ่การผลิตตามแนวทาง BCG โมเดล และเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต
การบรรจุภัณฑ์ และการขนส่ง รวมทั้งเครือข่ายช่องทางตลาดทั้งการขายตรงและ
ออนไลน์ และเครือข่ายการท่องเที่ยว ให้กับกลุ่มสินค้าเกษตร พืชไร่ (ข้าว อ้อย มัน
ส าปะหลั ง ข้ า วโพดหวาน) พื ช สวน (มะพร้ า วน้ าหอม ส้ ม โอ มะนาว) พื ช ผั ก
(หน่อ ไม้ฝ รั่ง) ซึ่ง ดาเนิ นการในพื้นที่ ระเบี ยงเศรษฐกิจ พิเศษภาคกลางตะวันตก
ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และนครปฐม โดยคาดว่า
จะช่วยให้เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 1,500 ราย มีต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปเพิ่มมูลค่าใหม่อย่างน้อย 5 ผลิตภัณฑ์ มีต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมสาหรับการส่งออกอาหารถึงที่ และอาหารแบบซื้อกลับบ้าน
อย่างน้อย 5 ต้นแบบ เพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตเกษตรด้วยบรรจุภัณฑ์ ร้อยละ 10
และ เพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตเกษตรด้วยนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นอาหาร
มูลค่าเพิ่มสูง (Functional Food / Functional ingredients) ร้อยละ 20
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 โครงการพั นาศักยภาพอุตสาหกรรมปาล์มน้ามันสู่ Oleochemical แบบครบ
วงจร ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มและ
อุตสาหกรรมปาล์มน้ามันเข้าสู่มาตรฐาน Roundtable on Sustainable Palm
Oil (RSPO) รวมทั้งพัฒนาต่อยอดจัดทาเครื่องต้นแบบผลิตภัณฑ์ Oleochemicals
จานวน 2 ผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นไปได้ ในเชิงพาณิชย์ และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ก ารบู ร ณาก าร ด าเนิ น ก ารพั ฒ นาอุ ต ส าหก รร มปาล์ ม สู่ อุ ต สา หก รร ม
Oleochemicals ดาเนินการในพื้นที่5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร
กระบี่ ระนอง และนครศรี ธรรมราช โดยคาดว่าจะช่ วยให้ เตรียมความพร้อมให้
เกษตรกรขอการรับรองมาตรฐาน RSPO ไม่น้อยกว่า 200 ราย มีกระบวนการผลิต
หรือเครื่องเครื่องต้นแบบผลิตภัณฑ์ Oleochemicals อย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์ที่ใน
เชิงพาณิชย์ และผู้ที่สนใจ (เกษตรกร นักวิชาการ นักศึกษา ฯลฯ) มีความรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ Oleochemicals ไม่น้อยกว่า 200 ราย
 โครงการ Biorefinery ชุมชนเพื่อนาไปสู่การพั นาผลิตภัณ ์ชุมชนมูลค่าสูงและ
ส่งเสริมการคืนถิ่นของผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่ง เป็นการสร้ างโรงงาน
Biorefinery ต้นแบบในชุมชน 25 แห่ง พร้อมทั้งส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและด้านการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงการจ้างงาน
ประชาชนในพื้นที่เพื่อดูแลบารุงรักษา และให้บริการงานโรงงาน ดาเนินการใน
พื้นที่ชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ไม่ต่ากว่า 25 ชุมชน โดย
คาดว่าจะช่วยให้ ชุมชนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้รับการ
ส่ ง เสริ ม องค์ ค วามรู้ ด้ า นการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากผลผลิ ต ทางการเกษตรด้ ว ย
กระบวนการ biorefinery และการทาการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อเป็น
การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ ชุ ม ชนในระยะยาว และชุ ม ชนสามารถพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยกระบวนการ biorefinery ทาให้สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 30 และ มีการจ้างงานในพื้นที่ 25
ชุมชน ชุมชนละ 20 คน รวมเป็น 500 คน
 โครงการ ศูน ย์นวั ตกรรมการผลิ ตหั วเชื้อจุ ลิน ทรีย์ เพื่ ออุต สาหกรรมการเกษตร
อาหารและการแพทย์ โครงการนี้ มีกิจกรรมหลัก คือ การอบรมและการติดตาม
ประเมินผลการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตจุลินทรีย์ 3 ประเภท คือ ชีวภัณฑ์
โพรไบโอติกสาหรับสัตว์ (Feed probiotic) และโพรไบโอติกสาหรับมนุษย์
(Human probiotic) มีการปฏิบัติงานในแปลงเกษตรกรเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้เป็นสารชีวภัณฑ์ ภัณฑ์ โพรไบโอติกสาหรับสัตว์
(Feed probiotic) และโพรไบโอติกสาหรับมนุษย์ (Human probiotic) และ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนมนุษย์ โดยดาเนินการในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
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กรุง เทพมหานครและปริ มณฑล อุ บ ลราชธานี และขอนแก่ น มี ก ลุ่ ม เป้ า หมาย
ประกอบด้วย ประชาชน 1,000 ราย เกษตรกรอย่างน้อย 500 ราย ผู้ประกอบการ
อย่างน้อย 7 ราย และยุวชนอาสาและบัณฑิตอาสาอย่างน้อย 1,500 ราย โดยคาด
ว่าจะช่วยให้เกิดการจ้างงาน จานวน 2,500 ราย (2) สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
เกษตร และเกษตรแปรรูปร้อยละ 20 ลดการนาเข้าสารเคมีทางการเกษตร อย่าง
น้อย 5 ล้านบาท/ปี ลดการนาเข้าสารเคมีและวัคซีน สัตว์ และต้นทุนการผลิตปศุ
สัตว์ร้อยละ 10 สร้างต้นแบบ Feed probiotic model และยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความเข้มแข็งอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร
และการแพทย์
แผนภาพที่ 6 : ตัวอย่าง การบูรณาการแผนงาน/โครงการ ในมิติห่วงโซ่การผลิตและพื้นที่
ตัวอย่าง การลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต: เศรษฐกิจชีวภาพ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงจากชีวมวลในเชิงพื้นที่
ต้นน้า

• ศูนย์นวัตกรรมการ

เกษตรกรและผู้ประกอบการ

• ได้รับการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมกว่า
40,000 ราย
• สามารถเพิ่มยอดขายได้กว่าร้อยละ 10
• ลดต้นทุนได้มากกว่า 1.2 แสนล้านบาทต่อปี
• สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้ไม่ต่ากว่า
1,000 ล้านบาทต่อปี

ผลิตหัวเชื้อจุลินทรี
เพื่ออุตสาหกรรม
การเกษตร อาหาร
และการแพทย์
• พัฒนานวัตกรรมการ
ผลิตสินค้าเกษตรสู่
ตลาดอย่างยั่งยืนใน
พื้นที่ภาคอีสาน
• Smart Farm ใน
พื้นที่ภาคตะวันออก
• ส่งเสริมการรวมกลุม่
เพื่อการผลิตปุย
อินทรีย์ ในภาคใต้

กลางน้า

ปลายน้า

• ศูนย์ถ่ายทอดนวัตกรรมการผลิตก๊าซชีวภาพ • นวัตกรรมการผลิต

จากของเหลือทิ้ง

• การผลิตและใช้โปรตีนจากแมลงใน

อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์

• Bio Refinery ชุมชน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์

ชุมชนมูลค่าสูงและส่งเสริมการคืนถิ่น

• Agro Innopolis ในพื้นที่ภาคกลาง
• BCG Model ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ

สินค้าเกษตรสู่
ตลาดอย่างยั่งยืน
• ส่งเสริมอัตลักษณ์
สินค้าและเพิ่มขีด
ความสามารถทาง
การค้า

พิเศษภาคกลางตะวันตก

• อุตสาหกรรมปาล์มน้ามันสู่

Oleochemical แบบครบวงจร

ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยเพิ่มขึ้น

5.3 แผนงานกระตุ้นการอุปโภคบริโภค และการท่องเที่ยวในประเทศ เพื่อกระตุ้นภาคการ
ท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน และโครงการกาลังใจ รวมมูลค่า
22,400 ล้ านบาท โดยคาดว่ า จะสามารถเพิ่ ม รายได้ ท างตรงให้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการในธุ ร กิ จ ที่
เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ไม่น้อยกว่า 50,000 ล้านบาท
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แผนภาพที่ 7: โครงการกระตุ้นอุปสงค์ในประเทศ และธุรกิจท่องเที่ยว
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6. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากแผนงาน โครงการ รอบที่ 1
การใช้เงินกู้ฯ 400,000 ล้านบาทนี้ จะช่วยประคองไม่ให้ GDP ของประเทศไทยหดตัว
มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ขณะเดียวกันก็จะช่วยขับเคลื่อนให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ กลับมาฟื้น
ตัวและเดินหน้าได้ต่อไป โดยมีผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ดังนี้
 ช่วยให้เกิดการจ้างงานใหม่กว่า 410,415 ราย
 เกษตรกรสามารถเลี้ยงตนเอง กว่า 95,000 ราย จากการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้าน
อาหารและน้า
 เกษตรกรได้ รับ ประโยชน์ จ ากการยกระดับ เกษตรแปลงใหญ่ 5,450 แปลง จ านวน
262,500 ราย และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่า 11,000 ล้านบาทต่อปี
 เกิดพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 2.4 แสนไร่
 เกษตรสมัยใหม่เพิ่มขึ้นจานวนมากกว่า 5 ล้านไร่
 พื้นที่ปาไม้เพิ่มขึ้นกว่า 1.7 แสนไร่
 พื้นที่กักเก็บน้า 7,900 ล้านลูกบาศก์เมตร
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 พัฒนาต้นแบบสาหรับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพระหว่างและหลังวิกฤติโควิด -19 กว่า 6
พื้นที่
 กระตุ้น การท่ องเที่ ยวภายในประเทศ จ านวนกว่ า 2.0 ล้ า นคน/ครั้ ง และคาดว่ า จะ
สามารถเพิ่มรายได้ทางตรงให้แก่ผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวได้ไม่น้อยกว่า 50,000 ล้านบาท

----------------------------------------------
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ภาคผนวก 1
รายละเอียด
ข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) ภายใต้แผนงาน 3
แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม กรอบวงเงิน 400,000 ลบ.

http://thaime.nesdc.go.th
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ภาคผนวก 2
แผนงาน/โครงการภายใต้แผนงาน 3
แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม กรอบวงเงิน 400,000 ลบ.
รวมวงเงินการวิเคราะห์กลั่นกรองรอบที่ 1 = 92 400.00 ล้านบาท
(ผ่านการพิจารณากลั่นกรองแล้ว* 37,920.096 ล้านบาท + อยู่ระหว่างกล่นกรอง 54,479.904 ล้านบาท)
แผนงาน

หน่วยงาน

1. แผนงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแขงเศรษฐกิจ
ฐานราก
1.1 เกษตรทฤษ ีใหม่ เพื่อให้พึ่งพาตนเอง
- โครงการ 1 ตาบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
กส.*
- โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม มท.*
หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
- โครงการตามข้อเสนอจังหวัด
1.2 การสร้างงาน สร้างอาชีพ
- โครงการพัฒนาตาบลแบบบูรณาการ
มท.
- โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มี
มท.
ภาวะพึ่งพิง
- โครงการพัฒนาปาไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้น
ทส.
เศรษฐกิจชุมชน
- โครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟสร้างรายได้ชุมชน
ทส.
- โครงการตามข้อเสนอของจังหวัด
1.3 ความต้องการของชุมชน (กองทุนหมู่บ้าน)
- โครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยการสร้างงาน สร้าง สทบ.
อาชีพและสร้างรายได้ เพื่อบรรเทาผลกระทบทาง
เศรษฐกิจจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019
1.4 ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบล
- โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบ
อว.
บูรณาการ (1 ตาบล 1 มหาวิทยาลัย)
- โครงการตามข้อเสนอของจังหวัด
1.5 การพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจฐานราก
1.6 พัฒนา Digital Platform และ โลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมโยง
ชุมชนกับตลาด
2. แผนงานสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

วงเงิน จานวน
(ล้านบาท) โครงการ
50,000.00
101
14,652.00
9,805.71
4,787.92

13

90.00
5,316.00

11
72

277.00
16,000.00

68
1

13,601.00

15

133.00

14

535.85**

Na.

20,000.00

83
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แผนงาน

หน่วยงาน

2.1 เศรษฐกิจชีวภาพ BCG
- ศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทร์เพื่ออุตสาหกรรม
อว.
การเกษตร อาหารและการแพทย์
- Biorefinery ชุมชนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์
อว.
ชุมชนมูลค่าสูงและส่งเสริมการคืนถิ่นของผู้ได้รับ
ผลกระทบจากโควิด-19
- จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดนวัตกรรมการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูล อว.
โคนม สุกร ของเหลือทิ้งทางการเกษตร และขยะจาก
ครัวเรือนเพื่อเป็นพลังงานในครัวเรือนและชุมชนเพื่อการ
พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างยั่งยืน (Circular
Economy)
- โครงการยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
อว.
พิเศษภาคกลางตะวันตกด้วย BCG โมเดล
- โครงการขับเคลื่อน Agro Innopolis ในพื้นที่ภาคกลาง
อว.
เพื่อส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม ให้
ผลิตภัณฑ์สินค้า- เกษตรและอาหารมูลค่าสูง”
- โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมปาล์มน้ามันสู่
อว.
Oleochemical แบบครบวงจรภายหลังผลกระทบ
Covid-19
- พัฒนาการผลิตและใช้โปรตีนจากแมลงเพื่อเป็นแหล่ง
อว.
วัตถุดิบใน อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์
- โครงการตามข้อเสนอของจังหวัด
2.2 เกษตรแปลงใหญ่ และเกษตรสมัยใหม่
- โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และ
กษ.
เชื่อมโยงตลาด
- โครงการสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชน
กษ.
- โครงการผลิตพืชพันธุ์ดีสนับสนุนให้กับเกษตรกรและ
กษ.
แรงงานคืนถิ่น
- โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุยเพื่อชุมชน (One กษ.*
Stop Service)
- โครงการการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนา
อว.
นวัตกรรมการผลิตสินค้าเกษตรสู่ตลาดอย่างยั่งยืน ใน
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยเทคโนโลยี
อว

วงเงิน จานวน
(ล้านบาท) โครงการ
1,800.00
13

45.00
16,000.00

169.89

6
49
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แผนงาน
smart farm ผู้ปลูกไม้ผลในพื้นที่ภาคตะวันออก
- โครงการตามข้อเสนอของจังหวัด
2.3 ท่องเที่ยวเน้นคุณภาพ
- โครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสาหรับนักท่องเที่ยว
(Safety Zone)
- โครงการพื้นที่ต้นแบบสาหรับการท่องเที่ยวหลังวิกฤต
โควิด – 19 ของโลก
- โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้าน
สัตว์ปา
- โครงการชุมชนท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
- โครงการยกระดับนวัตกรรมแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์สู่ตลาด ท่องเที่ยวคุณภาพตามวิถีนิวนอมอล
(Innovative CBT for New Normal)
- โครงการส่งเสริมการจ้างงานเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน
เชิงสร้างสรรค์
- โครงการ Gastronomy Tourism : LANNA
Gastronomy "คิดถึงเชียงใหม่"
- โครงการยกระดับนวัตกรรมเพื่อการสร้างสรรค์และ
ยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทออัตลักษณ์ชุมชน เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากในภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การท่องเที่ยวชุมชน
นวัตกรรม เส้นทางวัฒนธรรม "ผ้าซิ่นล้านช้าง
ผ้าพื้นเมืองล้านนา"
- โครงการตามข้อเสนอของจังหวัด
3. แผนงานกระตุ้นอุปโภค บริโภค และกระตุ้นการท่องเที่ยว
- โครงการกาลังใจ
- โครงการเราเที่ยวด้วยกัน
รวม

หน่วยงาน

กก.*

วงเงิน จานวน
(ล้านบาท) โครงการ
345.00
2,200.00
15.00

43
21

ททท.
ทส.*

741.59

มท.
อพท.
นร.
อว.
อว.

110.00
22,400.00
ททท.* 2,400.00
ททท.* 20,000.00
92,400.00

13
2

186

หมายเหตุ **สารองกรอบวงเงินสาหรับแผนงาน/โครงการที่มีจุดเน้นด้านดิจิทัลแพลตฟอร์มและระบบโลจิสติกส์ อยู่ระหว่างขั้นตอนการบูรณาการ
แนวทางการพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม และด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจฐานราก ยังไม่มีข้อเสนอโครงการเบื้องต้น
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ภาคผนวก 3
ตัวอย่างรายชื่อโครงการของจังหวัด ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
กรอบวงเงิน 400,000 ลบ. ที่ผ่านการกลั่นกรองเบื้องต้น

ตัวอย่างรายชื่อโครงการของจังหวัดภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม กรอบวงเงิน 400,000 ลบ. ที่ผ่านการกลั่นกรองเบื้องต้น
แผนงาน
1. แผนงานที่มีว ัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก

หน่ว ยงานเจ้าของโครงการ

1.1 เกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้พึ่งพาตนเอง

90.00

1 พัฒนาเพิ่มศัก ยภาพมัล เบอรี่วัล เล่ย ์
2 ส่ง เสริมการเลี้ย งสัตว์ปีก แบบยั่ง ยืน ตามหลัก เศรษฐกิจพอเพีย ง
3 ส่ง เสริมการพัฒนาอาชีพตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพีย ง
4 โครงการส่ง เสริมเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรผสมผสานโดยจัดระบบอนุรัก ษ์ดินและน้ำตามแนวเศรษฐกิจพอเพีย ง
5 โครงการส่ง เสริมการผลิตสินค้าเกษตรทางเลือกแก่เกษตรกรผู้ปลูก ปาล์มน้ำมันและยางพารา
6 โครงการโรงเรีย นต้นแบบเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวเศรษฐกิจพอเพีย ง
7 โครงการส่ง เสริมการเลี้ย งไก่ไข่เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน
8 โครงการจัดระบบอนุรัก ษ์ดินและน้ำเพื่อปลูก พืช แบบผสมผสาน
9 โครงการส่ง เสริมการปลูก พืช อายุส ั้นเพิ่มรายได้เร่ง ด่วนให้เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
10 ขยายผลการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่
11 ส่ง เสริมการเลี้ย งไก่พันธุ์ไข่เพื่อส่ง เสริมเศรษฐกิจฐานราก
1.2 การสร้างงาน สร้างอาชีพ

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกีย รติฯ สระบุรี
สำนัก งานปศุส ัตว์จัง หวัดสิง ห์บุรี
จัง หวัดพระนครศรีอยุธยา(สำนัก งานปศุส ัตว์จัง หวัดพระนครศรีอยุธยา)
สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต
สํานัก งานเกษตรจัง หวัดกระบี่
สำนัก งานเกษตรและสหกรณ์จัง หวัดตรัง
สำนัก งานปศุส ัตว์จัง หวัดพัง งา
สถานพัฒนาที่ดินจัง หวัดยะลา
สํานัก งานเกษตรอําเภอบันนัง สตา จัง หวัดยะลา
สนง.สหกรณ์จัง หวัดพะเยา
สำนัก งานพัฒนาสัง คมและความมั่นคงของมนุษย์จัง หวัดกาฬสินธุ์
277.00

1 ส่ง เสริมอาชีพผู้ส ูง อายุ

จัง หวัดพระนครศรีอยุธยา(สำนัก งานพัฒนาสัง คมและความมั่นคงของมนุษย์
จัง หวัดพระนครศรีอยุธยา)

2 การเพิ่มศัก ยภาพกำลัง คนเพื่อยกระดับการผลิต การค้า ภาคอุตสาหกรรมและบริก าร

จัง หวัดพระนครศรีอยุธยา(สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา)

3 เพาะเห็ดจากวัตถุดิบเดิม และวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเพื่อการลดต้นทุนการผลิตก้อนเห็ด
4 เลี้ย งไก่ไข่อารมณ์ดี
5 วิถ ีช ุมชนแม่ล าเพื่อการอนุรัก ษ์ฟื้นฟูล ำน้ำแม่ล า

สํานัก งานเกษตรจัง หวัดชัย นาท
สำนัก งานปศุส ัตว์จัง หวัดชัย นาท
สำนัก งานประมงจัง หวัดสิง ห์บุรี สำนัก งานสถิติจัง หวัดสิง ห์บุรี

6 ส่ง เสริมการเลี้ย งปลาดุก อุย ร่วมกับปลานิล แบบครบวงจร
7 ส่ง เสริมการเลี้ย งผึ้ง ชัณ โรงและแปรรูปผลิตภัณ ฑ์ช ัณ โรงเพื่อสุข ภาพ
8 พัฒนาสินค้าเกษตรนนท์ส ู่เกษตรสมัย ใหม่
9 ส่ง เสริมและพัฒนาวิส าหกิจชุมชนจัง หวัดนนทบุรี

สำนัก งานประมงจัง หวัดสิง ห์บุรี สำนัก งานสถิติจัง หวัดสิง ห์บุรี
สํานัก งานพัฒนาชุมชนจัง หวัดนนทบุรี
สำนัก งานเกษตรและสหกรณ์จัง หวัดนนทบุรี
สํานัก งานเกษตรจัง หวัดนนทบุรี
สํานัก งานประมงจัง หวัดปทุมธานี
สำนัก งานปศุส ัตว์จัง หวัดปทุมธานี
สํานัก งานประมงจัง หวัดปทุมธานี

10 ยกระดับคุณ ภาพผลผลิตทางการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรปลอดภัย
11 พัฒนายกระดับการผลิตผ้าใยกล้วย
12 ขยายโอกาสในการสร้างอาชีพใหม่ให้ก ับแรงงานนอกระบบ
13 ส่ง เสริมการปลูก พืช สมุนไพรจัง หวัดสุพรรณบุรี

วงเงิน (ล้านบาท)
500.00

สํานัก งานพัฒนาชุมชนจัง หวัดปทุมธานี
สํานัก งานแรงงานจัง หวัดสมุทรปราการ
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สํานัก งานเกษตรจัง หวัดสุพรรณบุรี

ตัวอย่างรายชื่อโครงการของจังหวัดภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม กรอบวงเงิน 400,000 ลบ. ที่ผ่านการกลั่นกรองเบื้องต้น
แผนงาน

หน่ว ยงานเจ้าของโครงการ
(1) สำนัก งานปศุส ัตว์จัง หวัด (2) มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม และ (3)
สำนัก งานการท่องเที่ย วและกีฬาจัง หวัดนครปฐม

14 ยกระดับคุณ ภาพผลผลิตทางการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรปลอดภัย (11 กิจกรรมย่อย)

สนง.ประมงจัง หวัดตราด/สนง.เกษตรจัง หวัดตราด/สนง.ปศุส ัตว์จัง หวัด
ตราด/ที่ทำการปกครองอำเภอคลองใหญ่/ที่ทําการปกครองอําเภอแหลมงอบ

15 ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสัง คมภาคเกษตรกรรมด้วยหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง
16 โครงการพัฒนาต้นแบบเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร จัง หวัดสุราษฎร์ธานี
17 โครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรผู้เพาะเลี้ย งสัตว์น้ำจืดรายย่อย และพัฒนาการแปรรูปกลุ่มผู้เพาะเลี้ย งสัตว์น้ำจืดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายอย่างยั่ง ยืน
18 โครงการส่ง เสริมความมั่นคงด้านอาหารสานพลัง ครอบครัวยั่ง ยืน
19

โครงการส่ง เสริมการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อการพึ่ง พาตนเองในพื้นที่จัดที่ดินให้ช ุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินท้องที่ตำบล
สะพานไม้แ ก่น อำเภอจะนะ จัง หวัดสงขลา

20 โครงการส่ง เสริมการฝึก อาชีพระยะสั้นเพื่อเพิ่มทัก ษะและการประกอบอาชีพเสริม
21 โครงการพัฒนาทัก ษะด้านอาชีพแก่ผ ู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
22 โครงการอนุรัก ษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ และแหล่ง ทำการประมงซั้ง ปะการัง เทีย มพื้นบ้าน
23 โครงการส่ง เสริมการเลี้ย งสัตว์น้ำ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลัง โควิด-19
24 โครงการส่ง เสริมอาชีพสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัย โควิด-19
25 โครงการฝึก อบรมอาชีพระยะสั้น ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ก ารระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
26 ส่ง เสริมการเลี้ย งสัตว์เพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้

สำนัก งานเกษตรและสหกรณ์จัง หวัดสุราษฎร์ธานี
สำนัก งานประมงจัง หวัดสุราษฎร์ธานี
สำนัก งานพัฒนาสัง คมและความมั่นคงของมนุษย์จัง หวัดพัทลุง
สํานัก งานการปฏิรูปที่ดินจัง หวัดสงขลา
วิทยาลัย สารพัดช่างตรัง
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจัง หวัดพัง งา
สํานัก งานประมงจัง หวัดระนอง
สํานัก งานประมงจัง หวัดยะลา
สำนัก งานจัง หวัดปัตตานี
อาชีวศึก ษาปัตตานี
จัง หวัดแม่ฮ่องสอน

27 โครงการส่ง เสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานของจัง หวัดตาก
28 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรจัง หวัดตาก
29 โครงการส่ง เสริมการพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ส มุนไพรชุมชนเพื่อสนับสนุนการผลิตสมุนไพรในพื้นที่จัง หวัดสุโขทัย
30 โครงการพัฒนาความเข้มแข็ง กลุ่มสัมมาชีพชุมชน ร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก จัง หวัดอุตรดิตถ์
31 โครงการจ้างแรงงาน เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แ ก่ผ ู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ก ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
32 ส่ง เสริมกลุ่มเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการพัฒนาการตลาดเกษตร
33 ส่ง เสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพีย ง
34 อบรมนวดไทยเพื่อสุข ภาพ 150 ชม. เพื่อฟื้นฟูภายหลัง การระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19)
35 ฝึก อบรมการทำกระเป๋าไม้ไผ่ก ลุ่มพัฒนาอาชีพฝีมือ บ้านหินสอ หมู่ที่ 6 ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จัง หวัดเลย
36 ฝึก อบรมการทำน้ำเต้าเงินน้ำเต้าทองบ้านไฮตาก หมู่ที่ 2 ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จัง หวัดเลย

สํานัก งานเกษตรจัง หวัดตาก
สํานัก งานเกษตรจัง หวัดตาก
สํานัก งานสาธารณสุข จัง หวัดสุโขทัย
สำนัก งานพัฒนาชุมชนจัง หวัดอุตรดิตถ์
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
สนง.ปศุส ัตว์จัง หวัดนครสวรรค์
สำนัก งานเกษตรจัง หวัดนครสวรรค์
สนง.สาธารณสุข จ.อุดรธานี
สํานัก งานพัฒนาชุมชนจัง หวัดเลย/สํานัก งานพัฒนาชุมชนอําเภอภูเรือ
สํานัก งานพัฒนาชุมชนจัง หวัดเลย/สํานัก งานพัฒนาชุมชนอําเภอภูเรือ

37 พัฒนาทัก ษะเพื่อเพิ่มสมรรถนะแรงงาน
38 พัฒนาและยกระดับคุณ ภาพชีวิตด้านการศึก ษา สาธารณสุข และสัง คม

สำนัก งานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย
สํานัก งานสาธารณสุข จัง หวัดหนองคาย
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วงเงิน (ล้านบาท)

ตัวอย่างรายชื่อโครงการของจังหวัดภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม กรอบวงเงิน 400,000 ลบ. ที่ผ่านการกลั่นกรองเบื้องต้น
แผนงาน

หน่ว ยงานเจ้าของโครงการ
1. มหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร 2. วิทยาลัย สารพัดช่างจัง หวัดสกลนคร 3.
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีส าน วิทยาเขตสกลนคร 4. ศูนย์หม่อน
ไหมสกลนคร

39 ยกระดับมาตรฐานผ้าย้อมคราม
40 เสริมพลัง ผู้ส ูง อายุเพื่อการพัฒนาที่ย ั่ง ยืน
41 เพิ่มทัก ษะด้านอาชีพแก่นัก เรีย นครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรีย นต่อหลัง จากจบการศึก ษาภาคบัง คับ
42 ส่ง เสริมการทอผ้าซาโอริ
43 สร้างอาชีพรายได้แ ละพัฒนามาตรฐานบริก ารแพทย์แ ผนไทยในสถานบริก ารสาธารณสุข จัง หวัดกาฬสินธุ์ ปี 2564
44 พัฒนาคุณ ภาพชีวิตและสร้างรายได้ผ ู้ส ูง อายุด้วยการแพทย์แ ผนไทยและสมุนไพรจัง หวัดกาฬสินธุ์ ปี 2564
45 ส่ง เสริมอาชีพผู้พิก ารทางสายตา

สำนัก งานพัฒนาสัง คมและความมั่นคงของมนุษย์จัง หวัดนครพนม
พัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
สำนัก งานพัฒนาสัง คมและความมั่นคงของมนุษย์จัง หวัดกาฬสินธุ์
สสจ จัง หวัดกาฬสินธุ์
สสจ จัง หวัดกาฬสินธุ์
พมจ. กาฬสินธุ์

46 ส่ง เสริมและพัฒนาศัก ยภาพแรงงานนอกระบบ แรงงานสูง อายุ เพื่อฟื้นฟูเยีย วยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด - 19 ให้มีรายได้ที่มั่นคงและคุณ ภาพชีวิตที่ดี
47 พัฒนาทัก ษะฝีมือแรงงานรองรับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต
48 ส่ง เสริมอาชีพ มั่นคั่ง มั่นคง ยั่ง ยืน ชุมชนครอบครัวคนพิก ารจัง หวัดร้อยเอ็ด
49 ส่ง เสริมกลุ่มยุวเกษตรกรสร้างแหล่ง อาหารเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน
50 ส่ง เสริมและพัฒนาทัก ษะฝีมือแรงงาน

สำนัก งานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม
ศูนย์ก ารศึก ษาพิเศษประจำจัง หวัดร้อยเอ็ด
สํานัก งานเกษตรจัง หวัดนครราชสีมา
สำนัก งานจัดหางานอุบลราชธานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7
1.สำนัก งานเกษตรและสหกรณ์จัง หวัดแพร่
2.สํานัก งานเกษตรจัง หวัด
3.ศูนย์วิจัย และพัฒนาการเกษตรแพร่

51 ส่ง เสริมการผลิตผัก ปลอดภัย ในโรงเรือนอัจฉริย ะเพื่อพัฒนาสู่อินทรีย ์รองรับเมืองสุข ภาวะ
52 สร้างอาหารปลอดภัย เสริมอาชีพ ลดรายจ่ายกับเกษตรกรจัง หวัดเลย
53 ส่ง เสริมการปลูก ไม้ดอก

ศูนย์ส ่ง เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจัง หวัดเลย
สํานัก งานเกษตรจัง หวัดมุก ดาหาร
สํานัก งานพัฒนาชุมชนจัง หวัด
มุก ดาหาร

54 แปรรูปผลิตภัณ ฑ์ช ุมชนประเภทอาหารเพื่อเพิ่มรายได้ให้ก ลุ่มผู้ผ ลิต ผู้ประกอบการชุมชน
55 เหลีย วหลัง แลหน้า ร่วมพัฒนากลุ่มคนเปราะบาง จัง หวัดมุก ดาหาร

สำนัก งานพัฒนาสัง คมและความมั่นคงของมนุษย์จัง หวัดมุก ดาหาร

56 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณ ฑ์ช ุมชนและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชนจัง หวัดกาฬสินธุ์
57 พัฒนาการผลิต การแปรรูปสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน และส่ง เสริมการใช้ส มุนไพร จัง หวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2564
58 แปรรูปผลิตภัณ ฑ์ก ารเกษตร
59 “สืบสานตำนานศิล ป์ ผ้าถิ่นไทร้อยเอ็ด”
60 เพิ่มประสิทธิภาพธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำในชุมชน
61 การเพิ่มมูล ค่าผลิตภัณ ฑ์แ ปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรเพื่อประโยชน์ในเชิง พาณิช ย์
62 ส่ง เสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ก ารเพาะเลี้ย งปูม้าเชิง พาณิช ย์เพื่อเสริมสร้างธุรกิจประมงชุมชนและประมงชายฝั่ง เพชรบุรี
63 สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนแก่ผ ู้ว่างงาน/ผู้มีรายได้น้อย

สํานัก งานแรงงานจัง หวัดมหาสารคาม

อุตสาหกรรมจัง หวัดกาฬสินธุ์
สำนัก งานสาธารณสุข จัง หวัดกาฬสินธุ์
สํานัก งานอุตสาหกรรมจัง หวัดมหาสารคาม
สำนัก งานพัฒนาชุมชนจัง หวัดร้อยเอ็ดสพจ.ร้อยเอ็ด
สํานัก งานประมงจัง หวัดชัย นาท
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มหาวิทยาลัย มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
ศูนย์วิจัย และพัฒนาพันธุก รรมสัตว์น้ำเพชรบุรี
สนง.แรงงานจัง หวัดสมุทรสาคร

วงเงิน (ล้านบาท)

ตัวอย่างรายชื่อโครงการของจังหวัดภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม กรอบวงเงิน 400,000 ลบ. ที่ผ่านการกลั่นกรองเบื้องต้น
แผนงาน
64 โครงการพัฒนาทัก ษะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็ง และยั่ง ยืนให้ก ับชุมชน

หน่ว ยงานเจ้าของโครงการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี

65 โครงการพัฒนาและยกระดับสถาบันเกษตรกร องค์ก รเกษตรกร และวิส าหกิจชุมชน จัง หวัดระนอง

สํานัก งานเกษตรจัง หวัดระนอง

66 พัฒนาทัก ษะเพื่อการประกอบอาชีพและการมีง านทํา
67 เพิ่มศัก ยภาพกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ
68 ส่ง เสริมการผลิตไข่ไก่คุณ ภาพจากแม่ไก่อารมณ์ดีส ู่ผ ลิตภัณ ฑ์อาหารปลอดภัย เพื่อจำหน่ายในตลาดดิจิตอลของสหกรณ์ก ารเกษตรเซกาจำกัด
1.3 ความต้องการของชุมชน (กองทุนหมู่บ้าน)
1.4 ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
1 ก่อสร้างสถานีส ูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่ง น้ำคูเมืองศรีมโหสถ
โครงการพัฒนาศัก ยภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาด ของเกษตรกร องค์ก รเกษตรกร วิส าหกิจชุมชน และเครือข่ายท่องเที่ย วเชิง เกษตร รองรับ
ผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 จัง หวัดนครศรีธรรมราช
2
1.1 กิจกรรมพัฒนาศัก ยภาพการผลิตและการตลาดไม้ผ ล เพิ่มมูล ค่า เพิ่มรายได้ รองรับผลกระทบจากโรคระบาด โควิด-19 จัง หวัดนครศรีธรรมราช
1.2 กิจกรรมพัฒนาศัก ยภาพการผลิตและส่ง เสริมการตลาดแก่องค์ก รเกษตรกร วิส าหกิจชุมชนและเครือข่าย จัง หวัดนครศรีธรรมราช
3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟโรบัส ต้า พืช อัตลัก ษณ์ประจำถิ่นอำเภอสะบ้าย้อย
4 โครงการพัฒนาอาชีพเสริมสร้างรายได้เกษตรกร องค์ก รเกษตรกรอำเภอคลองหอยโข่ง
5 โครงการเมนูอาหารพื้นบ้านจากชุมชนสู่ภัตตาคาร “ของหรอยเมืองกระบี”่
6 โครงการส่ง เสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวไร่พันธุ์ดอกข่า 50 สินค้า GI จัง หวัดพัง งา สร้างคลัง อาหารในชุมชน
7 โครงการพัฒนาศัก ยภาพเพิ่มมูล ค่าและพัฒนาบรรจุภัณ ฑ์ไม้ผ ลอัตลัก ษณ์ (ทุเรีย นสาลิก า มัง คุดทิพย์พัง งา)
8 โครงการหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุข ภาพ
9 โครงการส่ง เสริมและพัฒนาศัก ยภาพการท่องเที่ย วโดยชุมชนจัง หวัดพัง งา
10 พัฒนาผ้าทอละว้า บ้านตุน หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ล าน้อย จัง หวัดแม่ฮ่องสอน
11

สำนัก งานพัฒนาผีมือแรงงาน จัง หวัดแม่ฮ่องสอน
จัง หวัดบึง กาฬ
จัง หวัดบึง กาฬ
133.00
โครงการส่ง น้ำและบำรุง รัก ษาบางพลวง จัง หวัดปราจีนบถรี

สํานัก งานเกษตรจัง หวัดนครศรีธรรมราช

สํานัก งานเกษตรจัง หวัดสงขลา
สํานัก งานเกษตรจัง หวัดสงขลา
สํานัก งานประมงจัง หวัดกระบี่
สํานัก งานเกษตรจัง หวัดพัง งา
สํานัก งานเกษตรจัง หวัดพัง งา
สํานัก งานเกษตรจัง หวัดพัง งา
สำนัก งานการท่องเที่ย วและกีฬาจัง หวัดพัง งา
สำนัก งานพัฒนาชุมชนจัง หวัดแม่ฮ่องสอน

พัฒนาคุณ ภาพผลิตภัณ ฑ์ช ุมชนของโรงเรีย นผู้ส ูง อายุส ู่ OTOP และการส่ง เสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ข องสภาเด็ก และเยาวชนกาฬสินธุ์ (Start
Up Aged and Teens Kalasin)

12 พัฒนาผลิตภัณ ฑ์ OTOP/ผลิตภัณ ฑ์ช ุมชน และส่ง เสริมช่องทางการตลาดทางระบบ offline/online

สำนัก งานพัฒนาสัง คมและความมั่นคงของมนุษย์จัง หวัดกาฬสินธุ์
สำนัก งานพัฒนาชุมชนจัง หวัดบุรีรัมย์

13 ส่ง เสริมกลุ่มเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูก ข้าวและการพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรในรูปแบบเกษตรอัจฉริย ะแบบครบวงจร (Smart Rice Farm)
14 เพิ่มศัก ยภาพผลิตภัณ ฑ์อาหารปลอดภัย จัง หวัดประจวบคีรีข ันธ์
1.5 อุตสาหกรรมเศรษฐกิจฐานราก

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีส าน วิทยาเขตสุรินทร์
สำนัก งานพัฒนาชุมชนจัง หวัดประจวบคีรีข ันธ์
NA.

1.6 พัฒ นา Digital Platform และ โลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมโยงชุมชนกับตลาด
2. แผนงานสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
2.1 เศรษฐกิจชีว ภาพ/BCG
1 โครงการส่ง เสริมการแปรูปอาหารทะเลและสินค้าเกษตรจัง หวัดพัง งา

วงเงิน (ล้านบาท)

500.00
45.00
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สํานัก งานพลัง งานจัง หวัดชุมพร

ตัวอย่างรายชื่อโครงการของจังหวัดภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม กรอบวงเงิน 400,000 ลบ. ที่ผ่านการกลั่นกรองเบื้องต้น
แผนงาน
2 โครงการแปรรูปกล้วยแปรรูปจากพลัง งานแสงอาทิตย์ เพื่อสร้างรายได้ส ู่ช มชน

หน่ว ยงานเจ้าของโครงการ
สํานัก งานพลัง งานจัง หวัดนครศรีธรรมราช

3 โครงการส่ง เสริมการรวมกลุ่มเพื่อการผลิตปุ๋ย อินทรีย ์

สํานัก งานพลัง งานจัง หวัดพัทลุง

4 โครงการขยายผลการดําเนินงานเกษตรกรรมยั่ง ยืน
5 โครงการส่ง เสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย ์แ บบครบวงจรจัง หวัดลำปาง
6 พัฒนาและส่ง เสริมการเกษตรตามแนว “เกษตรอินทรีย ์ วิถ ีอุทัย ”
2.2 เกษตรแปลงใหญ่ และเกษตรสมัย ใหม่
1 พัฒนาศัก ยภาพและเพิ่มมูล ค่าการผลิตเมล่อน
2 เพิ่มศัก ยภาพการผลิตข้าวปลอดภัย แบบครบวงจร และการลดต้นทุนการผลิตข้าว
3 ฟื้นฟูแ ละอนุรัก ษ์ส วนทุเรีย นนนทบุรีอย่างยั่ง ยืน
4 ยกระดับการผลิตผัก ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
5

สํานัก งานพลัง งานจัง หวัดสงขลา
สํานัก งานพัฒนาชุมชนจัง หวัดพัง งา
สํานัก งานการศึก ษานอกโรงเรีย นจัง หวัดพัง งา
345.00
สํานัก งานเกษตรจัง หวัดชัย นาท
สํานัก งานเกษตรจัง หวัดนนทบุรี
สํานัก งานเกษตรจัง หวัดนนทบุรี
สนง.เกษตรจัง หวัดเพชรบุรี

ส่ง เสริมการปลูก ผัก ต้นอ่อนปลอดสารพิษ พร้อมการแปรรูปและการตลาดแบบครบวงจร เพื่อฟื้นฟูอาชีพหลัง จากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

สนง.เกษตรจัง หวัดสมุทรสาคร
คณะเกษตรศาสตร์แ ละทรัพยากรธรรมชาติ / สำนัก งานเกษตรและสหกรณ์
จัง หวัดชลบุรี

6 แปลงใหญ่ก ระบือชลบุรีครบวงจร
7 โครงการส่ง เสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย ์เพื่อสร้างรายได้แ ก่เกษตรกร
8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวปลอดภัย
9 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร
10 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจพัฒนาคุณ ภาพชีวิตด้วยการผลิตด้านการเกษตรจัง หวัดปัตตานี
11 พัฒนายกระดับการผลิตสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีแ ละนวัตกรรมของเกษตรกรปราดเปรื่อง (Young Smart Farmer & Smart Farmer)
12 โครงการปลูก ข้าวโพดหวานร่วมภาครัฐ-เอกชน
13 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดแพะเนื้อ
14 พัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมงการเลี้ย งปลานิล ในบ่อดิน
15 ส่ง เสริมการเลี้ย งไก่ไข่
16 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดเกษตรกรผู้เลี้ย งกระบือ
17 พัฒนาหัตถอุตสาหกรรมฝ้ายจัง หวัดเลย (Cotton Valley Creation)
18 ส่ง เสริมและฟื้นฟูก ารปลูก หม่อนเลี้ย งไหมจัง หวัดอุดรธานี
19 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อเพื่อจำหน่าย
20 การผลิตอาหารโคเนื้อ TMR สําหรับโคขุนและโคขุนคุณ ภาพ
21 ส่ง เสริมการเลี้ย งไก่พื้นเมืองเชิง พาณิช ย์ส ู้ภัย โควิด
22 กินก็ได้ข ายก็ดีเลี้ย งปลาดุก ยุค โควิด - 19
23 สร้างอาชีพการแปรรูปผลิตภัณ ฑ์ปศุส ัตว์ให้ก ับผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคโควิด-19

วงเงิน (ล้านบาท)

สำนัก งานเกษตรและสหกรณ์จัง หวัดตรัง
สํานัก งานเกษตรจัง หวัดนราธิวาส
สํานัก งานประมงจัง หวัดนราธิวาส
สำนัก งานเกษตรจัง หวัดปัตตานี
สํานัก งานเกษตรจัง หวัดพิจิตร
สนง.เกษตรจัง หวัดฯ/สนง.พลัง งานจัง หวัดฯ จัง หวัดหนองบัวลําภู
สำนัก งานปศุส ัตว์จัง หวัดเลย
สํานัก งานประมงจัง หวัดเลย
สำนัก งานปศุส ัตว์จัง หวัดเลย
สำนัก งานปศุส ัตว์จัง หวัดเลย
สํานัก งานอุตสาหกรรมจัง หวัดเลย
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกีย รติฯอุดรธานี
สำนัก งานปศุส ัตว์จัง หวัดเลย
สนง.ปศุส ัตว์จัง หวัดมุก ดาหาร
สนง.ปศุส ัตว์จัง หวัดมุก ดาหาร
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สำนัก งานพัฒนาสัง คมและความมั่นคงของมนุษย์จัง หวัดกาฬสินธุ์
ศูนย์วิจัย และพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ปศุส ัตว์มหาสารคาม

ตัวอย่างรายชื่อโครงการของจังหวัดภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม กรอบวงเงิน 400,000 ลบ. ที่ผ่านการกลั่นกรองเบื้องต้น
แผนงาน
24 ส่ง เสริมกลุ่มเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตร

หน่ว ยงานเจ้าของโครงการ
สำนัก งานเกษตรและสหกรณ์จัง หวัดยโสธร

25 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริหารจัดการคุณ ภาพทุเรีย นศรีส ะเกษให้ย ั่ง ยืน

สำนัก งานเกษตรและสหกรณ์จัง หวัดศรีส ะเกษ

26 พัฒนาศัก ยภาพชุมชนผลิตกาแฟโรบัส ตาครบวงจร
27 โครงการส่ง เสริมการผลิตปุ๋ย อินทรีย ์เพื่อสนับสนุนกลุ่มเกษตรอินทรีย ์
28 ส่ง เสริมเกษตรอินทรีย ์

ศูนย์วิจัย พืช สวนศรีส ะเกษ
สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย
สำนัก งานเกษตรและสหกรณ์จัง หวัดหนองคาย

29 พัฒนาศัก ยภาพโรงงานแปรรูปสมุนไพรต้นแบบ เพื่อเพิ่มมูล ค่าทางเศรษฐกิจชุมชนเครือข่ายศูนย์ศึก ษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์ศึก ษาการพัฒนาภูพาน จัง หวัดสกลนคร
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

30 พัฒนาแหล่ง น้ำเพิ่มศัก ยภาพการผลิตเครือข่ายพื้นที่ข ยายผล ศูนย์ศึก ษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์ศึก ษาการพัฒนาภูพาน จัง หวัดสกลนคร
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

31 ส่ง เสริมแหล่ง เรีย นรู้เพิ่มศัก ยภาพชุมชนเข้มแข็ง เพื่อความยั่ง ยืน ตามหลัก ปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพีย ง ศูนย์ศึก ษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์ศึก ษาการพัฒนาภูพาน จัง หวัดสกลนคร
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

32 ตามแผนพัฒนาชนบทเชิง พื้นที่ประยุก ต์ตามแนวพระราชดำริ (ปิดทองหลัง พระ) ห้วยอัคคะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
33 ตามแผนพัฒนาชนบทเชิง พื้นที่ประยุก ต์ตามแนวพระราชดำริ (ปิดทองหลัง พระ) ห้วยยางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
34 ตามแผนพัฒนาชนบทเชิง พื้นที่ประยุก ต์ตามแนวพระราชดำริ (ปิดทองหลัง พระ) ห้วยทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
35 เกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพีย งเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารและ เสริมสร้างรายได้ในชุมชน
36 ส่ง เสริมการเกษตรแบบผสมผสานโดยจัดระบบอนุรัก ษ์ดินและน้ำในไร่นา
37
38

สำนัก งานทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อมจัง หวัดร้อยเอ็ด
สำนัก งานทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อมจัง หวัดร้อยเอ็ด
สำนัก งานทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อมจัง หวัดร้อยเอ็ด
สํานัก วิจัย และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จัง หวัดดอุบลราชธานี
สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร
กิจกรรม 4 เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปสินค้าเกษตร

สํานัก งานเกษตรจัง หวัดยโสธร

หมู่บ้านต้นแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณ ภาพ

ศูนย์วิจัย พืช สวนศรีส ะเกษ

39 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดเกษตรแปลงใหญ่
40 โครงการธนาคารสัตว์น้ำประจำหนองสาหร่าย
41 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมที่ส ำคัญ
42 ส่ง เสริมการผลิตและการตลาดเกษตรกร
2.3 ท่องเที่ย วเน้นคุณภาพ

สํานัก งานเกษตรจัง หวัดอํานาจเจริญ
สำนัก งานประมงจัง หวัดสิง ห์บุรี สำนัก งานสถิติจัง หวัดสิง ห์บุรี
จัง หวัดหนองคาย
จัง หวัดบึง กาฬ
110.00
สำนัก งานการท่องเที่ย วและกีฬาจัง หวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสมาพันธ์ SMEs
ไทย จัง หวัด กาญจนบุรี

1 เชฟชุมชนเพื่อยกระดับการท่องเที่ย วเชิง อาหารจัง หวัดกาญจนบุรี
2

วงเงิน (ล้านบาท)

โครงการพัฒนาการท่องเที่ย วเชิง สุข ภาพ
จัง หวัดสุราษฎร์ธานี

สำนัก งานสาธารณสุข จัง หวัดสุราษฎร์ธานี

3 โครงการพัฒนาศัก ยภาพบุคลากรการท่องเที่ย วและบริก ารกลุ่มธุรกิจโรงแรมเพื่อรองรับการท่องเที่ย วตามวิถ ีใหม่ (New Normal)
4 การฝึก อบรมราษฎร (ชาวเล) เกาะหลีเป๊ะ ม.7,8 ในการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพไลฟ์ก าร์ดเพื่อยกระดับความปลอดภัย เกาะหลีเป๊ะ
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สำนัก งานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่
สำนัก งานการทอ่ง เที่ย วและกีฬาจัง หวัดสตูล

ตัวอย่างรายชื่อโครงการของจังหวัดภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม กรอบวงเงิน 400,000 ลบ. ที่ผ่านการกลั่นกรองเบื้องต้น
แผนงาน
5 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการให้บริก ารการท่องเที่ย วบนวิถ ีช ีวิตใหม่ (New Normal)
6

หน่ว ยงานเจ้าของโครงการ
วิทยาลัย ชุมชนสตูล /สถาบันวิทยาลัย ชุมชนชนสตูล

พัฒนาอัตลัก ษณ์น่าน มุ่ง สู่เมืองสร้างสรรค์ (Creative City) : ยกระดับมาตรฐานการอำนวยความสะดวกและดูแ ลความปลอดภัย แก่นัก ท่องเที่ย วและ
สถานที่ท่องเที่ย ว (Amazing Thai Host) เพื่อรองรับการท่องเที่ย วตามวิถ ีใหม่ (New Normal)

7 พัฒนาเมืองสกลนคร ให้เป็นเมืองท่องเที่ย วเชิง วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นอีส านแบบใหม่ (E-San Gastronomy)
8 ท่องเที่ย วเชิง สร้างสรรค์ร่วมกับสภาเด็ก และเยาวชน
9 โครงการส่ง เสริมการตลาดผลิตภัณ ฑ์ช ุมชนตามฐานวิถ ีช ีวิตใหม่ New Normal
10

วงเงิน (ล้านบาท)

สำนัก งานการท่องเที่ย วและกีฬาจัง หวัดน่าน
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกีย รติจัง หวัดสกลนคร
สนง.พมจ.อุดรธานี
สํานัก งานพัฒนาชุมชนลําพูน

ยกระดับเศรษฐกิจน่านสู่นวัตกรรม
เชิง สร้างสรรค์ : พัฒนาชุมชนท่องเที่ย วเชิง คุณ ภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

สำนัก งานพัฒนาชุมชนจัง หวัดน่าน

11 เชฟชุมชน เพื่อการท่องเที่ย วรูปแบบใหม่ ส่ง เสริมนโยบายการท่องเที่ย วเชิง อาหาร (Gastronomy Tourism) แบบยั่ง ยืน

สำนัก งานการท่องเที่ย วและกีฬาจัง หวัดเลย
1. สํานัก งานพัฒนาชุมชนจัง หวัดนครพนม
2. สำนัก งานการท่องเที่ย วและกีฬาจัง หวัดนครพนม
3. สํานัก งานอุตสาหกรรมจัง หวัดนครพนม
4. สำนัก งานพาณิช ย์จัง หวัดนครพนม
5. สํานัก งานวัฒนธรรมจัง หวัดนครพนม
6. วิทยาลัย นาหว้า
7. ศูนย์บ่มเพาะวิส าหกิจชุมชน มหาวิทยาลัย นครพนม

12 พัฒนาผลิตภัณ ฑ์แ ละส่ง เสริมการตลาดการท่องเที่ย วชุมชนเชิง สร้างสรรค์ตามวิถ ี New Normal

13 ท่องเที่ย วเชิง เกษตรเพื่อสร้างอาชีพ (Agro-tourism for building sustainable career)
3. แผนงานกระตุ้นอุปโภค บริโภค และกระตุ้นการท่องเที่ย ว

สํานัก งานเกษตรจัง หวัดนครราชสีมา
-

รวม

1,000.00
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http://thaime.nesdc.go.th

สานั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
กรกฎาคม 2563

