
วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 521 อาคาร 5 ชั้น 2 สศช. 

ความก้าวหน้าของการวิเคราะห์โครงการภายใต้กรอบ
นโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 



Agenda กรอบแนวคิดในการเปลี่ยนวิกฤต Covid 19 ให้เป็นโอกาส 
ส าหรับการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และยั่งยืน  

01 

02 

03 ความก้าวหน้าโครงการส าคัญที่ ครม.อนุมัติแล้ว 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจรากฐานให้มี
ความเข้มแข็งยั่งยืน ที่ ครม.อนุมัติ รอบที่ 1 



 
 ส 

During Crisis Interim Period Post COVID19 

มิถุนายน - กันยายน  กันยายน/ตุลาคม+  

เยียวยา 555,000 ลบ.   

กรอบวงเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 400,000 ลบ. 

การสาธารณสุข 45,000 ลบ. 

งปม. FY 64 และอ่ืนๆ  

3.1  ลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

3.2  ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 

3.3  ส่งเสริมและกระตุ้นการบรโิภคภาคครวัเรือนและเอกชน 

3.4  สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิต 

3 

แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับ
ภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ 
ซ่ึงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดต่อ COVID-19 
- เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่

ประชาชน/เกษตรกร/ผู้ประกอบการท่ีได้รับ
ผลกระทบ 

- เพื่ อแก้ ไ ขปัญหา เยี ยวยา และชดเชย
ประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ 
เพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน  

แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือแก้ปัญหา 
การระบาดของโรคติดต่อ COVID-19 
- เพ่ือรองรับค่าใช้จ่าย ค่าเยียวยา ค่าชดเชย ค่าเส่ียงภัยส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ 
- เพื่อจัดซ้ือจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสาธารณสุข ยารักษาโรค วัคซีน และ

ห้องปฏิบัติการ 
- เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นต่อการบ าบัดรักษา ป้องกัน และควบคุมโรค 
- เพื่อการเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการรักษาและกักตัวผู้มีความเสี่ยง 
- เพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน อันเน่ืองมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

แผนงาน/โครงการภายใต้บัญชีท้ายพระราชก าหนด (1 ล้านล้านบาท) 



การเปลี่ยนวิกฤต Covid 19 ให้เป็นโอกาสส าหรับการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และยั่งยืน  

เกษตร
ทฤษฎี
ใหม ่

การจา้ง
งานใน
ชมุชน 

กจิกรรม
กองทนุ
หมูบ่า้น 

ยกระดับ 
มลูคา่สนิคา้
บรกิาร 

• Logistics-Digital platform เชือ่มการผลติ/ชมุชนตลาด  
• ยกระดับโครงสรา้งพืน้ฐานและสนับสนุนกระบวนการผลติ 

เศรษฐกจิฐานราก 
ทอ้งถิน่ชมุชน                   

กระจายความเจรญิสู่

ศนูยก์ลางความ
เตบิโตในภมูภิาค 

เกษตร
สมัยใหม ่

Bio-
economy 

ทอ่งเทีย่ว
สรา้งสรรค ์และ
เนน้คณุภาพ 

กระตุน้การบรโิภค - ทอ่งเทีย่ว 

การฟ้ืนตวั และเตบิโต 
อยา่งมคีณุภาพ ทัว่ถงึ และยั่งยนื 

แนวทางการกล ัน่กรองเงนิกูร้อบแรก 

โอกาส ความไดเ้ปรยีบ และ 
จดุแข็งของประเทศ 

• สงครามการคา้ 

• Digital Technology 

• ลดความเขม้ขน้ของโลกาภวัิตน ์

• การปรับเปลีย่นหว่งโซอ่ปุทาน
โลก 

• ธรุกจิการสง่ออกและการทอ่งเทีย่ว
ชะงัก เกดิภาวะตลาดหดตวัอยา่ง
รนุแรง  

• เกดิภาวะ  

 3 Low: ระดับการ
เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ 
อัตราเงนิเฟ้อ และอัตรา
ดอกเบีย้ ทีต่ ่า 

 3 High: ระดับอัตราการ
วา่งงาน หนีส้าธารณะ และ
หนีภ้าคเอกชน ทีส่งู 

• ความตอ้งการอาหาร
ปลอดภัย 

• การทอ่งเทีย่วทีป่ลอดภัย
และ 

• การทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ 

• สภาพความปลอดภัยที่
เอือ้ตอ่การลงทนุ 

• ระบบสาธารณสขุทีเ่ขม้แข็ง 

• ความหลากหลายของ
ทรัพยากร 

• เสถยีรภาพทางเศรษฐกจิที่
มั่นคง  

• ความพรอ้มทางดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐานและพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ
หลักในระดับภมูภิาค  

• ความเขม้แข็งของเครอืขา่ย
ชมุชนทอ้งถิน่ และ 

• ความเป็น “คนไทย” มคีวาม
โอบออ้มอารแีละมติรไมตร ี 

ยทุธศาสตรช์าต ิ
แผนแมบ่ท 

  

สถานการณโ์ลกและผลกระทบ 
ของ Covid19  

ตอ่บรบิทโลก และประเทศ 

NEC 
NeEC 
CWEC 
SEC 

2 



5 

“สร้างฐานรากให้ม่ันคง เปลี่ยนวิกฤต Covid-19 เป็นโอกาสในการสร้างความม่ันคง 
ของประเทศโดยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืน 
ผ่านทางภาคเกษตร เกษตรแปรรูป สร้างมูลค่า BCG และท่องเที่ยวแบบเน้นคุณภาพ” 

กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค  
เพื่อสร้างการเติบโตสู่อนาคตอย่างย่ังยืน 
(Future Sustainable Growth)  

เกษตรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
เกษตรสมัยใหม่ เกษตรอัจฉรยิะ 
เกษตรแม่นย า เกษตรแปลงใหญ่ 

เกษตรเพิ่มมูลค่า เศรษฐกิจฐานชีวภาพ 
อาหารแห่งอนาคต ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และยา พลาสติกชีวภาพ พลังงาน

ชีวภาพ 

การท่องเท่ียวคุณภาพสูง 
การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ  
Hospitality Industry 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์  

ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิต 

เศรษฐกิจฐานราก 
(Local Economy)  

เกษตรทฤษฎีใหม่ 

สินค้าและบริการชุมชน 
OTOP 

ท่องเที่ยวชุมชน 

กรอบแนวคิดการเปลี่ยนวิกฤต Covid 19 ให้เป็นโอกาสส าหรับการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และยั่งยืน  
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Agenda กรอบแนวคิดในการเปลี่ยนวิกฤต Covid 19 ให้เป็นโอกาส 
ส าหรับการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และยั่งยืน  

01 

02 

03 ความก้าวหน้าโครงการส าคัญที่ ครม.อนุมัติแล้ว 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจรากฐานให้มี
ความเข้มแข็งยั่งยืน ที่ ครม.อนุมัติ รอบที่ 1 



แผนงานสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจรากฐานให้มีความเข้มแข็งย่ังยืน (วงเงิน 50,000 ล้านบาท) 

โครงการตาม 
ความต้องการของ

ชุมชน 
(กองทุนหมู่บ้าน)  

โครงการอื่นๆ จากพ้ืนที่ 

พื้นที่ 
เกษตรแปลง

ใหญ่/สมัยใหม ่

เศรษฐกิจชีวภาพ / BCG ท่องเท่ียวเน้นคุณภาพ 

ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า 
พื้นที่ท่องเที่ยว 
ต้นแบบคุณภาพ 

เพิ่มมูลค่าการ
ท่องเที่ยว 

ผลิตภัณฑ์เชื่อมโยง
ท่องเที่ยว 

NEC 
(เหนือ) - เกษตรแปลง

ใหญ่/สมัยใหม่  
- ศูนย์ข้าวชุนชน 
- การผลิตพืช

พันธุ์ดี
สนับสนุน
ให้กับ
เกษตรกรและ
แรงงานคืนถิ่น 

- บริการดินและ
ปุ๋ยเพื่อชุมชน 

- พัฒนากลไก
เพื่อ
สนับสนุนเข้า
สู่เศรษฐกิจ
ชีวภาพ  
(ศูนย์
นวัตกรรม
ผลิตหัวเช้ือ 
จุลินทรีย์) 

 

พัฒนากลุ่มเกษตรกรเพื่อการแปรรูป 
ผลผลิตทางการเกษตร 

- ส่งเสริม 
อัตลักษณ์สินค้า
และเพิ่มขีด
ความสามารถ
ทางการค้า 

- พื้นที่ท่องเที่ยว
ปลอดภัย (Safety 
Zone)  

- พื้นที่ต้นแบบส าหรับ
การท่องเท่ียวหลัง
วิกฤตโควิด-19 ของ
โลก 

- พัฒนาศักยภาพ
แหล่งท่องเที่ยว
เรียนรู้ด้านสัตว์ป่า 

- Carrying Capacity 
เมืองต้นแบบ 

- ยกระดับนวัตกรรม
แหล่งท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์
สู่ตลาด 

- เส้นทางท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม 

- จ้างงานเพื่อการ
ท่องเที่ยวชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ 

- ยกระดับ
นวัตกรรมเพื่อการ
สร้างสรรค์และ
ยกระดับ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
อัตลักษณ์ชุมชน 
เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

การพัฒนานวัตกรรม
การผลิตสินค้าเกษตรสู่
ตลาดอย่างยั่งยืน 

- Bio refinery 
- นวัตกรรมการผลิตก๊าซชีวภาพ 
- ใช้โปรตีนจากแมลงใน อุตสาหกรรม

อาหารสัตว์ 

NeEC 
(อีสาน) 

ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
เพื่อการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

- อุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันสู่  
Oleo chemical แบบครบวงจร 

SEC 
(ใต้) 

CWEC 
(กลาง-ตะวัน 

ตก) 

Smart Farm ผู้ปลูกไม้
ผลในพื้นที่ 
ภาคตะวันออก 

- ยกระดับเศรษฐกิจ CWEC 
ด้วย BCG โมเดล 

- ขับเคลื่อน Agro Innopolis 

โลจิสติกส์และ 
Digital 

Platform  
เพื่อเชื่อมโยง

ชุมชนกับตลาด 

เกษตรทฤษฎีใหม่  (2.4 แสนไร่) 

แผนงานกระตุ้นการอุปโภคบริโภค กระตุ้นการท่องเท่ียว (วงเงิน 22,400 ล้านบาท)  โครงการเราเที่ยวด้วยกัน โครงการก าลังใจ 

แผนงานสร้างความเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน (วงเงิน 20,000 ล้านบาท) 

อุตสาหกรรม
เศรษฐกิจฐานราก 

/โครงการ
ยกระดับ

เศรษฐกิจและ
สังคมรายต าบล 

1 ต าบล  
1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 

โคก หนอง นา โมเดล 

การจ้างงาน (70,343 ราย) 
Big Data เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ า/ยากจน ระดับ

ต าบล (14,510 ราย) 

พัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้   
(31,148 ราย) 

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุ (15,548 
ราย) 

เฝ้าระวังสร้างแนวกนัไฟ 
สร้างรายได้ชุมชน (9,137 ราย) 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับในภาพรวม 

เพิ่มข้ึน 410,415 ราย 

การจ้างงาน 

ผู้สูงอายุ 710,518 คน ได้รับการดูแล  

มีฐานข้อมูลพ้ืนฐานชมุชน ส าหรับการพัฒนา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนท่ี 

• พื้นที่ต้นแบบไม่น้อยกว่า 7 แห่ง 
• ผู้ประกอบการและแรงงานได้รบัการพัฒนากว่า 11,000 ราย 
• บริษัทน าเที่ยวได้ประโยชน์ 13,000 ราย 
• การเข้าพัก 5,000,000 ห้อง/คืน 
• การเดินทาง 2,000,000 คน/ครั้ง 

การท่องเท่ียว 

สร้างมูลค่าผลผลิตใหม่ประมาณ  
1.8-2.0 เท่าของมูลค่าโครงการ  

• เกษตรทฤษฎีใหม่ เพิ่มขึ้นกว่า 2.4 แสนไร่   

• เกษตรแปลงใหญ่/เกษตรสมัยใหม่ เพ่ิมขึ้น 5,450 แปลง 5 ล้านไร่  
(เกษตรกรได้รับประโยชน์ 262,500 ราย) 

• เศรษฐกิจชีวภาพ เกษตรกรพัฒนานวัตกรรมกว่า 40,000 ราย  
เพิ่มยอดขายกว่าร้อยละ 10 ลดต้นทุนกว่า 1.2 แสนล้านบาทต่อปี  
สร้างมูลค่าเพิ่มกว่า1,000 ล้านบาทต่อปี 

 

การเกษตร 

พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมข้ึนกว่า 1.7 แสนไร่ 
พัฒนาแหล่งน้ าชุมชน 7,915 ล้าน ลบ.ม. 

พื้นท่ีป่าไม้ แหล่งน้ าชุมชน 

• ดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยว 
• ดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านสินค้า 

ดิจิทัลแพลตฟอร์มและระบบโลจิสติกส์  

• 79,604 หมู่บ้าน 
• 3,000 ต าบล  

สร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน/ต าบล 

6 



ข้อเสนอโครงการเบื้องต้น ณ วันท่ี 11 มิ.ย. 63  
(45,174 โครงการ วงเงิน 641,973 ลบ.) 

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

แผนงานสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจ
รากฐานฯ 

จ านวน 6 โครงการ 
วงเงิน 19,486.1474 ลบ. 

โครงการของจังหวัด 155 โครงการ 1,000 ลบ. 

อยู่ระหว่างการพิจารณา 

แผนงานสร้างความเจริญเติบโต
อย่างย่ังยืน จ านวน 61 โครงการ 

วงเงิน 3,205.5670 ลบ. 
อาทิ 

• โครงการเราเที่ยวด้วยกัน (20,000 ลบ.) 

• โครงการก าลังใจ (2,400 ลบ.) 

ผ่านการเห็นชอบเบื้องต้น/ให้ไปปรับปรุง 
และจะเสนอ ครม. ต่อไป 

(โครงการจากส่วนราชการ)  
จ านวน 5 โครงการวงเงิน 44,500 ลบ. 

รายงานสรุปผลการอนุมัติโครงการ ณ วันที่ 9 กันยายน 2563 
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แผนงานกระตุ้น อุปโภค บริโภค 
และกระตุ้นการท่องเที่ยว 

จ านวน 2 โครงการ 
วงเงิน 22,400 ลบ. 

• โ ค ร ง ก า ร ป รั บ โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า ร ผ ลิ ต  
การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบัน
เกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร ของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ (1,803 ลบ.) 

• โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเท่ียว
เรียนรู้ด้านสัตว์ป่า ของกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (741 ลบ.) 

• โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อ
ชุมชน (169 ลบ.) 

• โครงการของส่วนจังหวัด 53 โครงการ (142 
ลบ.)  

กลั่นกรองโครงการผา่นกรอบแนวคิดการเปลี่ยนวิกฤต COVID - 19 ให้เป็นโอกาส 
ส าหรับการเติบโตอยา่งมีคุณภาพ ทั่วถึง และยั่งยืน จ านวน 186 โครงการ* วงเงินประมาณ 92,400 ลบ. 

• โครงการ ๑ ต าบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 
9,805 ลบ.) 

• โครงการพัฒนาพื้น ท่ีต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ 
“โคก หนอง นา โมเดล  (4,787 ลบ.) 

• โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแล
ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง (1,080 ลบ) 

• โครงการพัฒนาต าบลแบบบูรณาการ (2,701 
ลบ.) 

• โครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟสร้างรายได้
ชุมชน  (247 ลบ.) 

• โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ 
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน  (863 ลบ.) 

• แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ จ านวน 2 โครงการ 
วงเงิน  29,500 ลบ.  ได้แก่   
- โครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยการสร้างงาน 

สร้างอาชีพและสร้างรายได้ เพ่ือบรรเทาผลกระทบทาง
เศรษฐกิจจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  

- โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบ
บูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 

• แผนงานสร้างความเจริญเติบโตฯ จ านวน 3 โครงการ  
วงเงิน 15,000 ลบ. อาทิ  
- โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และ

เชื่อมโยงตลาด 
- โครงการสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชน 

ครม. อนุมัติแล้ว จ านวน 69 โครงการ 
รวม  45,091.8584  โครงการ  



  รายงานสรปุผลการอนุมัติโครงการ ณ วันที่ 9 กันยายน 2563 

กรอบวงเงินรอบที่ 1 คงเหลือประมาณ  47,308.2856 ล้านบาท 

รายการ ( หน่วย : ล้านบาท) กรอบวงเงิน 
1. กรอบวงเงินภายใต้กรอบแนวคิดฯ (รอบท่ี 1) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2563  92,400.0000  
2. โครงการที่ ครม. อนุมัติแล้ว  45,091.7144 

(1) โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  9,805.7070  
(2) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”            4,787.9164  
(3) โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) 169.8850  
(4) โครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) 15.0000  
(5) โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า 741.5880  
(6) โครงการเราเที่ยวด้วยกัน   20,000.0000  
(7) โครงการก าลังใจ 2,400.0000 
(8) โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินเพื่อดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง  1,080.5860  
(9) โครงการพัฒนาต าบลแบบบูรณาการ  2,701.8760  
(10) โครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟสร้างรายได้ชุมชน  246.6990  
(11) โครงการศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร  154.1327  
(12) โครงการยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคกลางตะวันตกด้วย BCG โมเดล ของ วว.  115.3598  
(13) โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ของ กรมป่าไม้  863.3630  
(14 – 66) โครงการของจังหวัดภายใต้แผนงาน 3.2 ในรอบแรก จ านวน 53 โครงการ 142.3865 
(67) โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร 1,803.3469 
(68) โครงการ GASTRONOMY TOURISM ; LANNA GASTRONOMY “คิดถึงเชียงใหม่” 48.6000 
(69) โครงการพัฒนาการผลิตและใช้โปรตีนจากแมลงเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ 15.4121 



สรุปการจ้างงาน 
ระยะเวลาการจ้างงาน (คน) 

แรงงานเป้าหมาย 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

หน่วยงาน 
10-12 เดือน 6-9 เดือน 3-5 เดือน 

3.1 แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟ้ืน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจฯ 

1,250 - - 

• โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ดา้นสัตว์ป่า 1,250 - - แรงงานท้องถิ่นที่ตกงาน 742 ทส. 
3.2 แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชมุชนฯ  41,314 - 9,137 
• โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  32,072 - - เกษตรกร 9,806 กษ. 
• โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่

ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 
9,188 - - เกษตรกร/บัณฑิตจบใหม่/

แรงงานกลับบ้าน 
4,788 มท. 

• โครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟสร้างรายได้ชุมชน - - 9,137 
3.3 แผนงานหรือโครงการเพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน

และเอกชนฯ  
32,058 3,000 26,148 

• โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดแูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  15,548 - - ประชาชนท้องถิ่น 1,081 มท. 

• โครงการพัฒนาต าบลแบบบูรณาการ  14,510 - - ประชาชนท้องถิ่นระดับ
ปริญญาตรี 

2,702 มท. 

• โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน  2,000 3,000 26,148 แรงงานท้องถิ่น และ
ประชาชนท้องถิ่นระดับ

ปริญญาตรี 
437 ทส. 

การจ้างงานรวม 74,622 3,000 35,285 

ที่มา: สศช. ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 รวม 112,907 คน 



กลุ่มเป้าหมาย จ านวนผู้มี
สิทธิ  

ผลการเบิกจ่ายเงิน 
 ณ 2/9/63 หมายเหตุ แหล่งเงิน 

รวมเกษตรกรทั้งสิ้น 10 ล้าน
ราย 

7.526 ล้านราย 
(114,352 

ลบ.) 

 เริ่มทยอยจ่ายได้ต้ังแต่ 15 พ.ค. เป็นต้นไป (ผ่านทางธนาคาร ตู้ ATM และอื่นๆ )  
รวมผู้ช่วยเกษตรกรอีกประมาณ 3 ล้านคน (รัฐบาลไม่ได้ให้ความช่วยเหลือกลุ่มน้ี
โดยตรง เพราะให้ความช่วยเหลือครอบครัวเกษตรเพื่อลดภาระต้นทุนไปแล้ว  เช่น 
เมล็ดพันธุ์และอื่นๆ คิดเป็นมูลค่ารวมปีละประมาณ  173,766  ลบ.*) (เกษตรกรท่ีขึ้น
ทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง แล้ว) 

เงินกู้ จ านวน 126,450 ลบ.  
(8.43 ล้านราย * 5,000 บาทต่อเดือน * 3 เดือน)  เกษตรกรที่ขึ้น

ทะเบียน                
(หัวหน้าครอบครัว) 

8.43 ล้าน
ราย 

 เกษตรกรอื่นๆ  1.57 ล้าน
ราย 

ผู้ปลูกยางพารา อ้อย หม่อนไหม และอื่นๆ (ด าเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรท่ีตก
หล่น)    

เงินกู้ จ านวน 23,550 ลบ. 
( 1.57 ล้านราย * 5,000 บาทต่อเดือน * 3 เดือน) 

กลุ่มประกันสังคม 11 ล้าน
ราย 

N/A มาตรา 33 มีรายได้ประจ า 

ผู้ประกันตนที่มีคุณสมบัติไม่
ครบ 

59,776 
ราย 

- ลูกจ้างที่คุณสมบัติไม่ครบตามเงื่อนไขในการได้สิทธิประโยชน์จากประกันสังคม และยัง
ไม่ปรากฏชื่อเป็นผู้รับความช่วยเหลือจากมาตรการเยียวยาของ กค. (ตามมาตรา 33)  

จ านวน 896.64 ลบ.  (59,776 ราย * 5,000 บาท
ต่อเดือน *3 เดือน)  

กลุ่มอาชีพอิสระ 16 ล้าน
ราย 

15.302 ล้านราย 
(159,583.940 ลบ.) 

กลุ่มประกันสังคมมาตรา 39-40 และกลุ่มผู้ช่วยเกษตรที่ขึ้นทะเบียนไว้แต่ไปประกอบ
อาชีพอิสระประมาณ 4 ล้านคน 
(ก.คลัง เริ่มทยอยให้ความช่วยเหลือของเดือน พ.ค. ตั้งแต ่8 พ.ค. เป็นต้นไป) 

รวมทั้งสิ้น 240,000 ลบ. ประกอบด้วย (1) เงิน
งบประมาณ 70,000 ลบ. (4.7 ล้านราย * 5,000 
บาทต่อเดือน * 3 เดือน) และ (2) เงินกู้จ านวน 
170,000 ลบ. (11.3 ล้านราย * 5,000 บาทต่อ
เดือน * 3 เดือน) 

กลุ่มเปราะบางที่รัฐบาลจะ
ช่วย top up เพิ่มเติมให้ 

6.78 ล้าน
ราย 

6.650 ล้านราย 
(20,153.991 ลบ.)  

ได้แก่ ผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุท่ีมีสิทธิได้รับเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ คนพิการมีสิทธิได้รับเบ้ียความพิการ และคนไร้บ้าน  

ประมาณ  20,345 ลบ. (ประมาณ 6.78 ล้านราย * 
1,000 บาทต่อเดือน * 3 เดือน)  

ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ 1.16 ล้าน
ราย 

1.025 ล้านราย 
(3,087 ลบ.) 

ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผลกระทบโควิท – 19 จ านวน 
130,000 คน รวมเป็นเงิน 3,000 บาทต่อคน  

ประมาณ  3,492.67 ลบ. (ประมาณ 1.16 ล้านราย 
* 1,000 บาทต่อเดือน * 3 เดือน)  

ชดเชยรายได้ลูกจ้าง 0.06 ล้าน
ราย 

0.007 ล้านราย 
(109 ลบ.) 

ลูกจ้างจ านวน  59,776 ราย คนละ 5,000บาทต่อเดือน ระยะเวลา 3 เดือน ประมาณ 896.64 ลบ. (ประมาณ 59,776 ราย * 
5,000 บาทต่อเดือน * 3 เดือน) 

รวมทั้งสิ้น 45 
ล้านราย 

30.51 ล้านราย
(297,286 ลบ.) 

 รวมท้ังสิ้น 414,734.95 ลบ. ประกอบด้วย (1) เงินงบประมาณจ านวน 70,000 ลบ. ( 4.7 ล้านราย*5,000 บาทต่อเดือน * 3 เดือน) และ 
(2) เงินกู้ จ านวน 344,734.95 ลบ. (21.3 ล้านราย *5,000 บาทต่อเดือน * 3 เดือน) (ประมาณ 7.94 ล้านราย * 1,000 บาทต่อเดือน * 3 
เดือน) ยอดกรอบเงินกู้เยียวยา 555,000 ลบ. คงเหลือ  210,265.05 ลบ. 

สรุปการช่วยเหลือ เยียวยา ประชาชนและเกษตร 

หมายเหตุ * ที่มาจากโครงการช่วยเหลือต้นทุน ค่าเก็บเกี่ยว ปี 61/62 ประมาณ 105,784 ลบ. และโครงการประกันรายได้พืชเศรษฐกิจ 5 ชนิด วงเงิน 67,982 ลบ. Note: เกษตรกรประมาณ 15 ล้านราย  (หัวหน้าครอบครัว 8.43 ล้านราย + ผู้ช่วยเกษตรกร 3 ล้านราย + ผู้ช่วย
เกษตรกรที่ไปประกอบอาชีพอิสระอื่นๆ 4 ล้านราย) (ในอนาคตรัฐบาลก็อาจมีความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนเพิ่มเติม ตามแผนงาน 3.3 ในบัญชีแนบท้าย พ.ร.ก. เช่น การ subsidize/ให้คูปอง rebate ราคา ฯลฯ เพื่อช่วยลดราคาสินค้าที่จ าเปน็ต่อการอุปโภคบริโภค เป็นต้น  
ทั้งนี้ ข้ึนกับสถานการณ์และความจ าเป็น)  



Agenda กรอบแนวคิดในการเปลี่ยนวิกฤต Covid 19 ให้เป็นโอกาส 
ส าหรับการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และยั่งยืน  

01 

02 

03 ความก้าวหน้าโครงการส าคัญที่ ครม.อนุมัติแล้ว 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจรากฐานให้มี
ความเข้มแข็งยั่งยืน ที่ ครม.อนุมัติ รอบที่ 1 



8 9 10 11 12  
ติดตามและ
ประเมินผล 

งบประมาณ 9,805 ล้านบาท 

1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมน าหลักทฤษฎีใหม่ และหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยการพัฒนาพื้นที่จุดเรียนรู้ในรูปแบบกลุ่มเกษตรทฤษฎี
ใหม่ 1 ต าบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ 

2. เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ าส าหรับท าการเกษตรตลอดจนพัฒนาระบบบริหาร
จัดการน้ าด้วยระบบและวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3. เพื่อฟื้นฟูภาคการเกษตร ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 โดยมุ่งเน้นเกษตรกรให้พึ่งพาตนเองได้ 

โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ผลผลิตของโครงการและตัวช้ีวัด 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ 
 
 
แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
บริหาร
โครงการ 

 
 
ก าหนด
คุณสมบัติ
เกษตรกรท่ีจะ
เข้าร่วม 

 
 
จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

 
 
รับสมัครเกษตรกร 
พร้อมจัดท า
เอกสารเผยแพร่ 
ท าความเข้าใจ 

 
 
ตรวจสอบ
คุณสมบัติ
เกษตรกร 

 
 
ฝึกอบรม
เกษตรกร 
หลักสูตร  
4 วัน 3 คืน 

 
 
ปรับปรุงแปรง
เกษตรทฤษฎีใหม่ 
ขุดสระน้ า ปั้น
โคก ป้ันหัวคันนา 

เกิดการจ้างงาน สร้างงาน สร้างรายได้ในพื้นที่ 4,009 ต าบล  
จ านวนรวม 32,072 คน มูลค่า 3,463.776 ล้านบาท 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

พื้นที่เกษตรกรรมย่ังยืนรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ เพิ่มขึ้น 192,432 ไร่ 

แปลงพื้นที่ต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ 64,144 แห่ง 

1 3 2 4 5 6 7 เกษตรกรมีอาชีพ มีรายได้  
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
ทางการเกษตร 

พัฒนาความมั่นคงทางน้ าและเกษตร 

มีแปลงต้นแบบเพ่ือการเรียนรู ้

เกษตรกรได้รับการพัฒนาให้มีความม่ันคงในอาชีพ 64,144 คน 

 
ส่งเสริมองค์ความรู้และ
สนับสนุนปรับปรุง 
คุณภาพดิน ปลูกพืชฯ 

 
 
ส่งเสริม
การตลาด 

 
เพ่ิมช่องทางในการ
สื่อสารของเกษตรกร 
(Call Center) 

 
ให้ความรู้แก่
เกษตรกรอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
จ้างแรงงาน
เกษตรทฤษฎีใหม่
ระดับต าบล 

13 เพ่ิมพื้นที่กักเก็บน้ าฝน 
และเพ่ิมพื้นที่ป่าปลูกใหม่ 

1 

2 

3 

4 

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมปศุสัตว์ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

การด าเนินงาน 

8 



งบประมาณ 4,787 ล้านบาท 

1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประยุกต์สู่การปฏิบัติ ในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล 

2. เพื่อพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับต าบล และระดับครัวเรือน 

3. เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างงานสร้างรายได้ ให้แก่
เกษตรกร แรงงานและบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและ
ชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

การด าเนินงาน 

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่  ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 

ผลผลิตของโครงการและตัวช้ีวัด 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ 

 
 
ฝึกอบรม 
เพิ่มทักษะระยะสั้น
การพัฒนากสิกรรม
สู่ระบบเศรษฐกิจ
พอเพียง รูปแบบ 
โคก หนอง นา 
โมเดล 
 

 
 
สร้างพ้ืนที่
เรียนรู ้
ชุมชนต้นแบบ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
ระดับต าบล 
และระดับ
ครัวเรือน 
 

 
 
สร้างงานสร้าง
รายได้ 
รายเดือน ให้แก่ 
เกษตรกร บัณฑิตจบ
ใหม่ กลุ่มแรงงานที่
อพยพกลับท้องถิ่น
และชุมชน 
 

 
 
กระตุ้นการบริโภค 
ภาคครัวเรือนและ
เอกชน ผ่านกิจกรรมการ
พัฒนาและสนับสนุน
พื้นที่ครัวเรอืนต้นแบบ
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
รับครัวเรือน 

 
 
บูรณาการ 
ร่วมพัฒนา
พื้นที่ระดับ
ต าบล 
 
 
 

 
 
พัฒนาสร้าง
มาตรฐาน
ผลผลิต  
การแปรรูปและ
การตลาดตาม
มาตรฐาน 
 
 

 
 
สร้างระบบ 
โปรแกรมและระบบ
ฐานข้อมูล พัฒนา
ระบบ Digital 
รองรับ  

 
 
 

เกิดการจ้างงานสร้างงาน สร้างรายได้ในพื้นที่ 3,246 ต าบล จ านวน
รวม 9,188 คน มูลค่า 992.304 ล้านบาท 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เกิดแกนน าการพัฒนา เป็นครูกระบวนการ ครูกสิกรรม ครูประจ าฐาน
เรียนรู้การพึ่งพาตนเอง และครูพาท า จ านวน 34,367 คน 
เกิดพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ระดับต าบล จ านวน 337 ต าบล และ
ระดับครัวเรือน จ านวน 24,842 ครัวเรือน  

1 3 4 6 7 

เพ่ิมการจ้างงาน 
และเพ่ิมรายได้ครัวเรือน 

เพ่ิมพ้ืนที่กักเก็บน้ าฝน 
และเพ่ิมพื้นที่ป่าปลูกใหม่ 

สร้างความมั่นคงทางอาหาร 
ให้กับชุมชน 

ฟ้ืนฟูทรัพยากรดิน  

ชุมชนมีศูนยเ์รียนรู้ต้นแบบฯ 

1 

2 

3 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

2 5 

9 



งบประมาณ 169.8854 ล้านบาท 

1. ขยายผลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการตรวจ
วิเคราะห์ดินและใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ โดยมีเป้าหมายไปยัง
พ้ืนที่เกษตรแปลงใหญ่ ที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ ได้แก่ ข้าว 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง อ้อย ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ไม้
ผล พืชผัก ใน 394 ศูนย์/อ าเภอ 63 จังหวัด จ านวนประมาณ 
107,000 ราย 

2. สนับสนุน ศดปช. ที่มีศักยภาพเพ่ือเตรียมรองรับการด าเนินธุรกิจ 

การด าเนินงาน 

โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน 
(One Stop Service) 

ผลผลิตของโครงการและตัวช้ีวัด 

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
พัฒนา
เทคนิคและ
การ
บริหารธุรกิจ 
 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ 

จัดเวที
เชื่อมโยง
เครือข่าย 
ศดปช. 
ศพก. และ 
แปลงใหญ ่
 

จัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์ อาทิ 
ชุดตรวจ
วิเคราะห์ดิน 
แม่ปุ๋ย เครื่อง
ผสมปุ๋ย 

จัดท า 
Platform / 
Web & 
Mobile 
Application 
ให้ค าแนะน า
การใช้ปุ๋ย  

ชุมชนบริหาร
กิจการและจัดการ
ทุนหมุนเวียนใน
รูปวิสาหกิจชุมชน 
โดยมีเงื่อนไขให้
เกษตรกร 
ร่วมลงหุ้น 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เกษตรกร 107,000 ราย จาก 394 อ าเภอ 63 จังหวัด ลดต้นทุนการใช้
ปุ๋ยเคมี ร้อยละ 20 มูลค่า  252.99 ล้านบาท 
ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี 18,000 ตัน ในพ้ืนที1่.6 ล้านไร่ (ข้าว ข้าวโพด 
อ้อย พืชผัก  มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน ยางพารา ไม้ผล)  
ผลผลิตเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 10  
ศดปช. 394 แห่ง เป็นหน่วยธุรกิจวิเคราะห์ แนะน า จัดหาปุ๋ยที่มีคุณภาพ
ใช้ในชุมชน เพ่ือการใช้ปุ๋ยอย่างแม่นย า ยั่งยืน 

1 3 4 

1 

2 

3 

2 5 

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) มีศักยภาพในการท าธุรกิจบริการวิเคราะห์ดิน
และจ าหน่ายปุ๋ย เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองให้ชุมชนอย่างยั่งยืน 

4 

การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินขยายผลครอบคลุม
พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ 6 ล้านไร่ ในปี 2566  

ลดการน าเข้าปุ๋ยเคมี คิดเป็นมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท 

โดย กรมส่งเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10 



เป็นการสร้าง 
การยกระดับพ้ืนที่ 

สร้างความปลอดภัย
และความเชื่อมั่น 

เพ่ิมรายได้ 
จากนักท่องเท่ียว 

กระจายรายได้และ 
ลดความเหลื่อมล้ า 

A
++ 

การด าเนินงาน 

2 3 4 1 5 6 
ลงพื้นที่
ท่องเที่ยวทั้ง 5  
ประเภท  
- ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ 

- ท่องเที่ยวที่
มนุษย์สร้าง
ขึ้น 

- ชุมชน 
- เขตเมือง 
-  ย่านการค้า  

ท าหลักเกณฑ์ 
แนวปฏิบัติด้าน
ความปลอดภัย

และสุขอนามัย ใน
พื้นที่ อ้างอิง 

- มาตรฐานท่อง
เทียวไทย  

- Clean 
Together 

- SHA 
- มาตรฐานการ
ท่องเที่ยว
อาเซียน 

ท าคู่มือ 
แนวปฏิบัติ
ส าหรับพื้นที่
ท่องเที่ยว
ปลอดภัย
ต้นแบบ 

พร้อมแนวทาง 
การบริหารและ
จัดการความ

เส่ียง 
ใน 5 พื้นที่  

จัดอบรมผู้ประกอบการ 
 ด้านการท่องเทีย่ว ชุมชน 

และหน่วยงานเจ้าของ
พื้นที่ใน 5  พื้นที่ โดยมี
หัวข้อในการอบรม
เบ้ืองต้น                                                                                                              
- การบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัย 

–ประโยชน์และความเป็น
ธรรม  ในเรื่องของราคา
ต่อนักท่องเทีย่ว 

–  สุขอนามัย การดูแลรักษา
ความสะอาด 

–  ในการให้บริการแก่
นักท่องเที่ยว  

ให้ค าปรึกษา 
แก่พื้นที่ท่องเท่ียว
ต้นแบบทั้ง 5    
พื้นที่ ในการ
ด าเนินการจัดท า
ให้เป็นพื้นที่
ท่องเที่ยว
ปลอดภัยต้นแบบ  

ประชาสัมพันธ์ 
- จัดแถลงข่าว 
- จัดประชาสัมพันธ์
สัญจรให้แก่
สื่อมวลชน 

- ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางสื่อออนไลน์ 
เว็บไซต์  

- จัดท าวิดีโอ  
  

โครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภยัส าหรับนักทอ่งเท่ียว (Safety Zone) งบประมาณ 15 ล้านบาท 

เป้าหมายของโครงการ โดยมุ่งเน้นการดูแลความปลอดภยัและสุขอนามัยให้แก่นกัทอ่งเที่ยว รวมถึงยกระดับ 
การบริหารจัดการและคุณภาพการให้บริการ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว 

โดย กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

สร้างต้นแบบในการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยว 
ให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว  

สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและ
สุขอนามัยให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและชุมชน 
ประชาสัมพันธ์พื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยต้นแบบ 
ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเท่ียวทั้งไทยและต่างประเทศ 
สร้างความเชื่อม่ันด้านการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว 

1 

2 

3 

4 

พ้ืนที่ท่องเท่ียวต้นแบบได้รับการพัฒนา จ านวน 5 แห่ง  
ในพื้นที่แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ/ แหล่งท่องเท่ียวที่มนุษย์สร้างขึ้น  

พ้ืนที่ชุมชน/พ้ืนที่เขตเมือง และย่านการค้า 
ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวได้รับการอบรมให้มีความรู ้
ในการบริหารจัดการพ้ืนที่ท่องเท่ียวให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยว

ปลอดภัย  
รวมไม่น้อยกว่า  500 คน ใน 5 พ้ืนที่ 

คู่มือแนวปฏิบัติส าหรับพ้ืนที่ท่องเท่ียวปลอดภัยต้นแบบ 
 พร้อมแนวทางการบริหารและจัดการความเสี่ยง 

ในพื้นที่ท่องเท่ียวต้นแบบ จ านวน 5  แห่ง  

2 

3 

1 

ผลผลิตของโครงการและตัวช้ีวัด  

ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ 

11 



เปิดโลกสีสันแห่งการดูนก 
เพลิดเพลินกับการส่องกล้องท่องไพร 
กับนกในเมืองไทย กว่า 1,078 ชนิด 

    ในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า 125 แห่ง 50 จังหวัด 

งบประมาณ 741.59 ล้านบาท 

 จ้างงาน 1,250 อัตรา  
 ให้บริการท่องเที่ยว ควบคู่กับฝึกเป็นมคัคุเทศก์น าดนูกระดับทอ้งถิน่ 
 พัฒนามาตรฐานกิจกรรมดูนก 
 จัดหาอุปกรณ์ในการให้บริการ เช่นกล้องส่องทางไกล คู่มือดูนก ฯลฯ 
 จัดสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานรองรับนักท่องเที่ยว 
 ห้องน้ า  ศูนย์บริการ หอดูนก ลานกางเต็นท์ บ้านพัก ฯลฯ 

พื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า  125 แห่ง  50  จังหวัด 

1 

พ้ืนท่ีเป้าหมาย 

2 

3 

นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเพิ่มขึ้น 10 %   
จาก 2.76 ล้านคน เพิ่มเป็น  3.0 ล้านคน 

ประเมินผลตอบแทนเชิงมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจเบื้องต้น 
 ได้เป็นเงิน 4,208,919,017 บาท 

ผล 
ตอบแทน 

• พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ แหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า 125 แห่ง 
• เพิ่มการจ้างงาน/เพิ่มรายได้ สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนท้องถิ่นรอบ

พ้ืนที่อนุรักษ์สัตว์ป่าให้เป็นมัคคุเทศก์น าดูนกระดับท้องถิ่น 1,250 คน  
• พัฒนามาตรฐานกิจกรรมท่องเที่ยวดูนก  
• สร้างจิตส านึกและตระหนักถงึความส าคัญในการอนุรักษ์ 

โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า 

วัตถุประสงค ์

โดย กรมอุทยานฯ   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การด าเนินการ 

12 



1 หน่วยรับผิดชอบ 

2 

วงเงินและแหล่งเงิน 4 

3 แผนการใช้จ่ายและแผนด าเนินโครงการ  

กลุ่มเป้าหมาย 

 ผลลัพธ์ของโครงการ 5 

โครงการเราเที่ยวด้วยกัน จะสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร แหล่งท่องเท่ียวและสายการบิน 
โดยประมาณการรายได้ทางตรงแก่ผู้ประกอบการรวมไม่น้อยกว่า 50,000 ล้านบาท และรายได้สู่อุตสาหกรรมท่องเท่ียวใน
ภาพรวมไม่น้อยกว่า 26,128 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ  

ประชาชน และผู้ประกอบการโรงแรม 

งบประมาณส าหรับใช้ด าเนินการฟื้นฟูภาคธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ วงเงินรวมทั้งสิ้น 22,400 ล้านบาทอัน
ประกอบด้วย1) ผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก 2) ผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยว และ 3) ผู้ประกอบการขนส่งเพื่อการ
ท่องเที่ยว รวม 2 โครงการ โดยงบประมาณ ดังนี้ โครงการก าลังใจ จ านวน 2,400 ล้านบาท และ โครงการเราเที่ยว
ด้วยกัน 20,000 ล้านบาท 

โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยวภายใต้พระราชก าหนดฯ  ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม 2563 รวม 4 เดือน 

โครงการ “ก าลังใจ” โครงการ “เราไปเที่ยวกัน” 
2,400 ล้านบาท 20,000 ล้านบาท 

โครงการก าลังใจ จะสร้างรายได้แก่ภาคธุรกิจท่องเท่ียวทางตรง 2,400 ล้านบาท มีคนเดินทางข้ามจังหวัด จ านวน 
1.2 ล้านคน ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทางอ้อมประมาณ 6,500 ล้านบาท ซึ่งจะกระจายสู่ผู้ประกอบการใน
ภาคการท่องเท่ียว ได้แก่ บริษัทน าเท่ียว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่อง 



โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง  
           ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
1 หน่วยรับผิดชอบ 

2 

วงเงินและแหล่งเงิน 4 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

3 แผนการใช้จ่ายและแผนด าเนินโครงการ  

กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 1,080.586 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ 
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ประชาชนทั่วไป ต าบลละ 2 คน จ านวน 7,774 แห่ง (รวม 15,548 คน )  

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ฝึกอบรม 45.119 55.092 47.493 

ค่าตอบแทน 

นักบริบาล 
77.740 77.740 77.740 77.740 77.740 77.740 77.740 77.740 77.740 77.740 77.740 77.740 

รวม 1,080.586 

1. สามารถเพิ่มรายได้ ให้ประชาชนในพื้นท่ีเป้าหมายจ านวน 932.880 ล้านบาท 

2. เพิ่มการจ้างงาน/รักษาการจ้างงาน ให้แก่ประชาชน จ านวน 15,548 คน 

3. เกิดนักบริบาลซึ่งเป็นอาชีพในท้องถิ่นเพ่ิมเติมในท้องถิ่น 15,548 คน 

หน่วย: ล้านบาท 



โครงการพัฒนาต าบลแบบบูรณาการของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

1 หน่วยรับผิดชอบ 

2 

วงเงินและแหล่งเงิน 4 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 2,701.876 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ 
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ประชาชนในต าบล อ าเภอ ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 สามารถเพิ่มการจ้างงานเฉลี่ยต าบลละ 2 
คนใน 7,255 ต าบลทั่วประเทศ คิดเป็นการเพ่ิม
การจ้างงานจ านวน 14,510 คน อัตราค่าจ้าง 
เดือนละ 15,000 บาท จ านวน 12 เดือน(มูลค่า 
2,611.80 ล้านบาท)  

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ค่าตอบแทนจ้าง 217.65 217.65 217.65 217.65 217.65 217.65 217.65 217.65 217.65 217.65 217.65 217.65 

การเชื่อมโยงระบบฐานขอ้มูล 0.5 0.5 0.5 0.5 

เครื่องคอมพิวเตอรพ์กพา 19.316 

ค่าอ านวยการบริหารจัดการอ าเภอ 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 

งบวิจัยและประเมินผล (ร่วมกับหน่วยงานภายนอกและสถานศึกษา) 1.25 1.25 1.25 1.25 

งบติดตามประเมินผลส าหรับจังหวัด 1.52 1.52 1.52 1.52 

งบติดตามประเมินผลส าหรับภาพรวม (ฝึกอบรมและจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงาน) 

1.50 1.50 

งบติดตามประเมินผลภาพรวม (การติดตามตรวจนเิทศงาน) 0.50 0.50 0.50 0.50 

รวม 2,701.876 

 
 
 
 

1. เกิดฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ (Data 
Base) ที่มีประสิทธิภาพส าหรับการวางแผนพัฒนาพื้นที่ใน
ทุกระดับ และเป็นฐานข้อมูลกลางที่เปิดเผยต่อสาธารณชน 
(Single opened-data system) ให้ทุกภาคส่วนทั้งรัฐ 
เอกชน ภาคประชาสังคมต่างๆ สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ร่วมกันในข้อมูลชุดเดียวกัน  

2. เกิดการกระจายรายได้ถึงมือประชาชนในพื้นที่ กระตุ้นการใช้
จ่ายและการบริโภคในระดับบุคคลและครัวเรือน 

 เกิดฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ (Data Base) ที่มี
ประสิทธิภาพส าหรับการวางแผนพัฒนาพ้ืนท่ีในทุกระดับ และเป็นฐานข้อมูล
กลางที่เปิดเผยต่อสาธารณชน (Single opened-data system) ให้ทุกภาค
ส่วนทั้งรัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมต่างๆ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ร่วมกันในข้อมูลชุดเดียวกัน  

3 แผนการใช้จ่ายและแผนด าเนินโครงการ  

 เกิดการกระจายรายได้ถึงมือ
ประชาชนในพื้นที่ กระตุ้นการใช้
จ่ า ย แ ล ะ ก า ร บ ริ โ ภ ค 
ในระดับบุคคลและครัวเรือน 

หน่วย: ล้านบาท 



โครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟสร้างรายได้ชุมชน 
       ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1 หน่วยรับผิดชอบ 

2 

วงเงินและแหล่งเงิน 4 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 246.699 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ 
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ประชาชนในชุมชน จ านวน 9,137 ราย 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

จ้างราษฎรเฝ้าระวังและขุดแหล่งน้ าขนาดเล็กส ารองน้ าส าหรับดับไฟป่า ขนาด 120 ลบ.ม. จ านวน 207 คน 
อัตราจ้าง 9,000 บาท/คน ระยะเวลาจ้าง 3 เดือน 1.863 1.863 1.863 

จ้างราษฎรเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟ จ านวน 8,930 คน อัตราจ้าง 9,000 บาท/คน ระยะเวลาจ้าง 3 เดือน 80.370 80.370 80.370 

รวม 246.699 

3 แผนการใช้จ่ายและแผนด าเนินโครงการ  

1. สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน รวม 246.699 ล้านบาท  

2. เพิ่มการจ้างงาน/รักษาการจ้างงาน ให้แก่ประชาชน จ านวน 9,137 คน (ป่าพรุ 207 คน และป่าบก 8,930 คน)  
 

หน่วย: ล้านบาท 



โครงการศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพ่ืออุตสาหกรรมอาหารของ วว.  

1 หน่วยรับผิดชอบ 

2 

วงเงินและแหล่งเงิน 4 

3 แผนการใช้จ่ายและ
แผนด าเนินโครงการ  

กลุ่มเป้าหมาย 

 ผลลัพธ์ของโครงการ 5 
• ทดแทนการน าเข้าหัวเชื้อจุลินทรีย์จากต่างประเทศ เป็นมูลค่าประมาณ 337.50 ล้านบาท 
• การสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลผลิตภาคการเกษตรและผลผลิตท้องถิ่น 1,875 ล้านบาท (125 ล้านบาท/ป)ี  
• ลดต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการอาหารได้ 141.75 ล้านบาท 
• ลดต้นทุนการแปรรูปของเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 167.06 ล้านบาท 

• บัณฑิตและประชาชน 250 ราย  
• ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารอย่างน้อย 30 ราย 

จ านวน 203.9627 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ ภายใต้แผนงานที่ 3.1 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม (อว.) 

รายการ 
ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

งบบุคลากร 4.1525 4.1525 4.1525 4.1525 4.1525 4.1525 4.1525 4.1525 4.1525 4.1525 4.1525 4.1525 

งบด าเนินงาน 4.5000 4.5000 4.5000 4.5000 4.5000 4.5000 4.5000 4.5000 4.5000 4.5000 4.5000 4.5477 

งบครุภัณฑ์ (งบลงทุน) 13.8000 0.0000 1.8400 0.0000 0.0000 6.9000 21.6200 18.2050 0.0000 28.5200 0.0000 9.2000 

1) ระบบสนับสนุนเพ่ิมประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิตโพรไบโอติกส าหรับ
มนุษย์ 

13.8000 0.0000 1.8400 0.0000 0.0000 6.9000 21.6200 10.1200 0.0000 28.5200 0.0000 9.2000 

2) ชุดตรวจสอบความเป็นพิษของ
จุลินทรีย์ต่อการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม 

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 8.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

รวม 22.4525 8.6525 10.4925 8.6525 8.6525 15.5525 30.2725 26.8575 8.6525 37.1725 8.6525 17.9002 
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1 หน่วยรับผิดชอบ 

2 

วงเงินและแหล่งเงิน 4 

3 แผนการใช้จ่าย
และแผนด าเนิน
โครงการ  

กลุ่มเป้าหมาย 

 ผลลัพธ์ของโครงการ 5 
• ด้านสังคม/เกษตรกร 

I. พ้ืนที่เกษตรที่ได้รับประโยชน์จากการใช้สารชีวภัณฑ์  33,350 ไร่  
II. ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร 172.5 ล้านบาท (ตลอดอายุโครงการ 15 ปี) หรือ 11.5 ล้านบาท/ปี 
III. ลดปัญหาด้านสุขภาพจากการใช้สารเคมีของเกษตรกร 

• ด้านเศรษฐกิจ 
I. ลดการน าเข้าสารเคมีป้องกัน/ก าจัดศัตรูพืช 241.5 ล้านบาท (ตลอดอายุโครงการ 15 ปี) หรือ 16.1 ล้านบาท/ปี 
II. ยกระดับศักยภาพด้านการผลิตหัวเชื้อชีวภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมชีวภัณฑ์ทางการเกษตร  
III. เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ 

- เกษตรกรอย่างน้อย 250 ราย  / วิสาหกิจชุมขนที่รับเทคโนโลยีไปใช้อย่างน้อย 30 ชุมชน / ผู้ประกอบการอย่างน้อย 2 ราย 

จ านวน 115.3598 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจในพ้ืนที่ระเบยีบเศรษฐกิจพิเศษภาคกลางตะวันตกดว้ย BCG โมเดล 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) 

รายการ 
ปีงบประมาณ 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. งบบุคลากร 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

2. งบด าเนินงาน 0.948 1.184 2.124 1.176 2.116 1.001 2.087 0.549 1.524 0.585 1.521 0.547 

กิจกรรมหลักที ่1 ยกระดับการผลิตพืชรปูแบบเกษตร
สมัยใหม่ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวตักรรม 

0.948 0.412 1.352 0.0403 1..343 0.403 1.343 0.403 1.343 0.403 1.343 0.404 

กิจกรรมหลักที ่2 สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทาง
การเกษตรตลอดห่วงโซ่ตามแนวทาง BCG โมเดล 

0.000 0.597 0.597 0.597 0.597 0.740 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 

กิจกรรมหลักที ่3 พัฒนาบรรจุภัณฑ์ธรรมชาตจิากขยะ
เหลือทิ้งทางการเกษตรเพือ่สรา้งโอกาสและเพิม่รายได้ 

0.000 0.175 0.175 0.175 0.000 0.003 0.003 0.003 0.038 0.039 0.035 0.000 

3. งบครุภัณฑ์ 15.000 0.000 0.000 0.000 2.500 7.000 25.000 10.500 11.500 18.500 0.000 10.000 

รวม 15.948 1.184 2.124 1.176 4.616 8.001 27.087 11.049 13.024 19.085 1.521 10.547 



1 หน่วยรับผิดชอบ 

2 

วงเงินและแหล่งเงิน 4 

แผนด าเนินโครงการ  

 ผลลัพธ์ของโครงการ 5 

จ านวน 863.3630 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ ภายใต้แผนงานที่ 3.3 

ผลการพิจารณาโครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน 

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)  
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 เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน  จ านวน 7,554 แห่ง 31,148 คน 
 พ้ืนที่ป่าไม้ได้รับการป้องกัน รักษา โดยเครือข่ายไฟป่า 2,182 เครือข่าย 
 ผลิตกล้าไม้พันธุ์ดี 70 ล้านกล้า 
 เรือนเพาะช าชุมชน จ านวน 40 เรือน พร้อมกล้าไม้พันธุ์ดีไม่น้อยกว่า 200,000 กล้า  
 ข้อมูลการครอบครองท่ีดินป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 3,000 หมู่บ้าน 
 ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน จ านวน 2,000 แห่ง 

ด้านการ         
ป้องกันและ
ควบคุมไฟป่า 
2,182 เครือข่าย 
จ้างงาน 19,928 คน 
- เสริมสร้างศักยภาพสมาชิก 
- สร้างเครือข่ายใหม่   
  10 จังหวัดภาคเหนือ   
- เส้นทางล าลองฯ    
  ลาดตระเวน 

ด้านส่งเสริม  
และเพ่ิมพื้นที่    
สีเขียวในชมุชน 
223 แห่ง 
จ้างงาน 1,610 คน 
- ผลิตกล้าไม้พันธุ์ดี 
70.2 ล้านกล้า 
- สร้างเรือนเพาะช า
ชุมชน 40 ชุมชน 

ด้านการ     
จัดการที่ดินป่าไม้  
3,000 หมู่บ้าน 
จ้างงาน 3,300 คน 
- ส ารวจการ
ครอบครองที่ดิน 
ป่าสงวนแห่งชาติ         
ตามมาตรการ คทช. 
 

ด้านการ        
บริหารจัดการ 
ป่าชุมชน 2,000 แห่ง 
จ้างงาน 6,000 คน  
(โดยคณะกรรมป่าชุมชน) 
-  ปลูกเสริมป่า 
- ฝายสร้างความชุ่มชื้น 
- ทางตรวจการ/แนวกันไฟ 
- ท าป้ายป่าชุมชน 

ด้านการ     
เสริมสร้าง
อาชีพงานป่าไม้ 
4 แห่ง 
จ้างงาน 20 คน 
- ฝึกทักษะอาชีพ
ผลิตภัณฑ์ไม้     
เพิ่มมูลค่าผ่าน
ตลาดออนไลน์  

ด้านสืบสาน  
งานพระราชด าริ  
145 แห่ง 
จ้างงาน 290 คน 
- น้อมน า ขยายผล 
และเผยแพร่      
แนวพระราชด าริ      
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้  

สง่เสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน     “จ้างงาน/ทักษะอาชีพ” ภายใต้กิจกรรมป่าไม้ 
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โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 

หน่วยรับผิดชอบ 2 

วงเงินและแหล่งเงิน 4 

3 กิจกรรมการ
ด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย 

 ผลลัพธ์ของโครงการ 5 ปี 2564 
สมาชิกสถาบันเกษตรกร มีรายได้เฉลี่ยเพ่ิมขึ้น  12,054 บาท/คน/ปี 
สมาชิกสถาบันเกษตรกร มีค่าใช้จ่ายลดลง 750 บาท/คน/ปี 
สถาบันเกษตรกร มีต้นทุนลดลง 156,050 บาท/สหกรณ ์
เพ่ิม/รักษาการจ้างงาน 175,940 คน 
มูลค่าการรวบรวมและแปรรูปเพ่ิมขึ้น 3,006 ล้านบาท/ปี 

สถาบันเกษตรกรและสมาชิกสถาบันเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) 

ปี 2565 
สมาชิกสถาบันเกษตรกร มีรายได้เฉลี่ยเพ่ิมขึ้น  12,656 บาท/คน/ปี 
สมาชิกสถาบันเกษตรกร มีค่าใช้จ่ายลดลง 772.50 บาท/คน/ปี 
สถาบันเกษตรกร มีต้นทุนลดลง 158,001 บาท/สหกรณ ์
เพ่ิม/รักษาการจ้างงาน 175,940 คน 
มูลค่าการรวบรวมและแปรรูปเพ่ิมขึ้น 3,096.18 ล้านบาท/ปี 

1 

กิจกรรม/เดือน ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม 
ด้านการผลิต 14.4960 14.4960 28.9920 28.9920 57.9839 144.9598 

ด้านการเพ่ิมศักยภาพในการรวบรวมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 185.8759 185.8759 371.7518 371.7518 743.5036 1,858.7590 
รวม 200.3719 200.3719 400.7438 400.7438 801.4875 2,003.7188 

หน่วย: ล้านบาท 

งบรายจ่าย* 
  

ประเภทรายการ 
  

รายละเอียด วงเงิน (ล้านบาท) 
ชื่อรายการ 

 
จ านวน (หน่วย

นับ) เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. สหกรณ์สมทบ  
ร้อยละ 10 รวม 

งบเงินอุดหนุน 1)ครุภัณฑ์ 
  

1)การเกษตร 353 362.71692 40.30188 403.0188 
2)พาหนะและขนส่ง 16 20.72538 2.30282 23.0282 

2)สิ่งก่อสร้าง 3) สิ่งก่อสร้างเพื่อการ 
รวบรวมและแปรรูป 

125 1,419.90462 157.76718 1,577.6718 

รวม     494 1,803.34692 200.37188 2,003.7188 
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โครงการGastonomy Tourism : LANNA Gastonomy “คิดถึงเชียงใหม่” (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

1 หน่วยรับผิดชอบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อว. 2 กลุ่มเป้าหมาย • เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 200 คน 
• ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร 100 คน 

3 กิจกรรมการด าเนินงาน 

4 วงเงินและแหล่งเงิน 
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โครงการพัฒนาการผลิตและใช้โปรตนีจากแมลงเพื่อเป็นแหลง่วัตถดุบิในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

1 หน่วยรับผิดชอบ 2 

3 แผนการใช้จ่ายและ
แผนด าเนินโครงการ  

กลุ่มเป้าหมาย 

 ผลลัพธ์ของโครงการ 5 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อว.) 

กิจกรรมหลัก  (หน่วย : บาท) วงเงินตาม
ข้อเสนอ 

ผลการ
พิจารณา ปรับ(ลด) 

จ้างบุคลากรเพื่อท าการเพาะเลี้ยงและ
ผลิตแมลงโปรตีน 

5,916,000.00 5,016,000.00 (900,000.00) 

ฝึกอบรมค่าจ้างเหมาและค่าบริหาร
โครงการฯ 

2,498,200.00 2,498,200.00 - 

ค่าวัสดุสิ้นเปลืองในการเลี้ยงหนอนของ
แมลงโปรตีน 

4,545,000.00 4,545,000.00 - 

ครุภัณฑ์ในการเลี้ยงและผลิตโปรตีนผง
จากแมลง 

2,480,000.00 2,480,000.00 - 

ค่าสาธารณูปโภคและค่าบริหาร
โครงการ 

1,625,900.00 728,960.00 (896,940.00) 

รวม  17,065,100.00 15,268,160.00 (1,796,940.00) 

• เกษตรกร จ านวน 300 ราย 
• จ้างงาน จ านวน 28 ราย 



รอบ 1   จ านวน 157 โครงการ วงเงิน 884.6250 ล้านบาท 
รอบ 2   จ านวน 53 โครงการ วงเงิน 142.3866 ล้านบาท 

รวม 210 โครงการ วงเงิน 1,027.0116 ล้านบาท  

โครงการจังหวัด ภายใต้แผนงาน 3.2 การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 



โครงการจังหวัด 210 โครงการ  
จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมาย 
วงเงินรวม 1,027,011,622 บาท 



• พื้นที่เกษตรเพิ่มขึ้น (ไร่) 
• แปลงเกษตรได้รับ 

การพัฒนา (แปลง) 
• ชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน  

(ชุมชน) 
• เกษตรกรและประชาชน 

ได้รับประโยชน์ (คน) 

3
1 

การจ้างงาน 

สร้างความเข้มแข็ง 
ให้กับชุมชน 

การเกษตร 

การท่องเที่ยว 

พัฒนาทักษะอาชีพ 

• ผู้ประกอบการและ
นักท่องเที่ยวได้รับ
ประโยชน์ (คน) 

• ผู้ประกอบการได้รับ
ประโยชน์ 
(ราย) 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

• เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น 
(คน) 

• ผู้สูงอาย/ุผู้พิการพัฒนา 
(คน) 

• ประชาชน/ผู้ว่างงาน (คน) 
• เยาวชน/นักเรียน (คน) 

• อ าเภอ 
• ต าบล 
• ชุมชน/หมู่บ้าน 
• กลุ่มเครือข่าย 
• ครัวเรือน 
• โรงเรียน 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับในภาพรวม 
รอบท่ี 1 

2,419 

รอบท่ี 2 รวม 

- 2,419 

200 362 562 

197 

94 

150 

รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รวม 

22,032 
654 

300 

56,575 

3,910 
22,275 

9,173 

1,500 

57 
2 
- 

58 

1,565 
140 

18,812 

6,016 

300 
9,260 

254 
2 

94 
169 169 

150 
58 

23,597 
794 

300 

75,387 

15,189 

4,210 
31,535 
1,500 

- 
- 

- 

- 

- 

- 

ผลการพิจารณาข้อเสนอแผนงานหรือโครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน (แผนงานที่ 3.2)  
ผ่านการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โครงการจังหวัด (เพ่ิมเติม)  


