
ข้อเสนอโครงการ1ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม 
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 

 

1. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (หน่วยรับงบประมาณ) (กรม/จังหวัด/หน่วยงานรัฐ)____________________ 

กระทรวง______________________________________________________________________ 

2. ชื่อ (แผนงาน/โครงการ)__________________________________________________________ 

พื้นที่ด าเนินการ  _______________________________________________________________ 

3. หลักการและเหตุผล โดยอาจระบุที่มา (มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนพัฒนาจังหวัด) 
สภาพปัญหา ความต้องการและความจ าเป็นเร่งด่วน 

(โปรดอธิบาย)_________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

4. วัตถุประสงค์    

(โปรดอธิบาย)__________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ควรมีความเกี่ยวข้องหรือเป็นเหตุเป็นผลโดยตรงต่อวัตถุประสงค์โครงการ สามารถ
วัดค่าในเชิงปริมาณหรือคุณภาพได้ มีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง) 

5.1 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด (อาทิ จ านวนยาที่สั่งซื้อ)  

 ผลผลิตของโครงการ (โปรดระบุ)       
            

 ตัวช้ีวัด (โปรดระบุ)        
             

5.2 ผลลัพธ์ของโครงการและตัวชี้วัด (อาทิ จ านวนผู้ป่วยที่ป้องกันได้จากการใช้ยา)  

 ผลลัพธ์ของโครงการ (โปรดระบุ)        
            

 ตัวช้ีวัด (โปรดระบุ)        
            

 

 

                                                           
1 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ได้ก าหนดให้โครงการ หมายถึงแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามแผนงานหรือโครงการที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชก าหนด 

แผนงานหรือโครงการกลุ่มที่ 1 แบบฟอร์ม 1 
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5.3 ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์ที่จะได้รับ และความคุ้มค่าของโครงการ  

(โปรดอธิบายรายละเอียด อาทิ จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการ)______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

6. ระยะเวลาด าเนินงาน      ปี     เดือน  (ปีงบประมาณ _____________________) 

7. ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของ พ.ร.ก.  

□ เป้าหมาย ระบบสาธารณสุขได้รับการยกระดับและมีความพร้อมรองรับการระบาดของโรค 

8. ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของแผนงานเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

□ เป้าหมาย แก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

9. ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของแผนงานเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

9.1 แผนงานหรือโครงการเพ่ือรองรับค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  
ยารักษาโรค วัคซีน และการวิจัย พัฒนาและผลิตวัคซีนภายในประเทศ  

9.2 แผนงานหรือโครงการเพ่ือปรับปรุงสถานพยาบาลส าหรับการบ าบัดรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  

9.3 แผนงานหรือโครงการเพ่ือรองรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  

(โปรดอธิบายให้เห็นว่าโครงการที่เสนอสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้ พ.ร.ก. อย่างไร) 

____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

10. วงเงินงบประมาณและรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายรวมของแผนงาน/โครงการ (หน่วย : ล้านบาท) 
กรณีท่ีการด าเนินโครงการจ าเป็นต้องใช้จ่ายจากแหล่งเงินอ่ืนๆ ที่นอกเหนือเงินกู้ภายใต้พระราชก าหนดฯ 
โปรดระบุแหล่งที่มาและความพร้อมของแหล่งเงินดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย  

งบรายจ่าย* หมวดรายจ่าย
ย่อย** 

ประเภท
รายการ 

รายละเอียด วงเงิน (ล้านบาท) 

ชื่อรายการ จ านวน 
(หน่วยนับ) 

เงินกู้ภายใต้ 
พ.ร.ก. 

เงิน
งบประมาณ อื่น ๆ รวม 

1          
2.         
...         

รวม         
*  งบรายจ่าย หมายถึง  (งบบุคลากร/งบด าเนินงาน/งบลงทุน/งบเงินอุดหนุน/งบรายจ่ายอื่น) 
** หมวดรายจ่ายย่อย แยกตามหลกัการเดยีวกันกับการจัดท างบประมาณรายจ่าย ของส านักงบประมาณ ดังนี้ 

(1) เงินเดือน (2) ค่าจ้างประจ า (3) ค่าจ้างชั่วคราว (4) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ (5) ค่าตอบแทน (6) ค่าใช้สอย (7) ค่าสาธารณูปโภค 
(8) ค่าวัสดุ (9) ค่าครุภัณฑ์ (10) ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (11) เงินอุดหนนุ (12) รายจ่ายอื่น 
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(โปรดอธิบายสมมติฐาน และวิธีการที่ใช้ในการประมาณการค่าใช้จ่าย/การประมาณการค่าใช้จ่าย 
ต่อหน่วย)_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

ทั้งนี้ กรณีที่มีความจ าเป็นต้องใช้วัสดุจากต่างประเทศ  (โปรดระบุเหตุผลความจ าเป็น พร้อมทั้งระบุ
ประมาณการค่าใช้จ่ายจากการน าเข้าวัสดุจากต่างประเทศ ระบุสกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ค านวณ
เป็นเงินบาท)____________________________________________________________________ 

11. สถานะของโครงการ (กรณีเป็นแผนงาน ให้ข้ามข้อนี้) 

11.1 ด าเนินการได้ทันที   

11.2 อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม  

11.3 ความพร้อมของโครงการ   

1) ความพร้อมของสถานทีด่ าเนินการ (ลักษณะโครงการตามข้อ 9.3 สามารถข้ามได้)  

  มีแล้วและได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมาย    ต้องจัดหาใหม่ 

มีแล้วและอยู่ระหว่างการขออนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมาย      

(โปรดอธิบาย)________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2) ความพร้อมของแบบรูปรายการ ปร.4 และ ปร.5 (ลักษณะโครงการตามข้อ 9.3 สามารถ 
ข้ามได้) 

        มีแล้วและสมบูรณ์              มีแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์   ไม่มี  

(โปรดอธิบาย) ________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิค (ลักษณะโครงการตามข้อ 9.3 สามารถ 
ข้ามได้) 

   มีพร้อมและสามารถด าเนินการได้ทันที            มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่ม 
   ไม่มีและต้องจัดหาเพิ่มท้ังหมด  

(โปรดอธิบาย) ________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

4) ความพร้อมในการบริหารจัดการ (การใช้งาน/ให้บริการ การบ ารุงรักษา) ภายหลังด าเนิน
โครงการแล้วเสร็จ 

  พร้อม            ไม่พร้อม     

(โปรดอธิบายเพ่ือให้เห็นถึงความพร้อมของงบประมาณและบุคลากรที่จะใช้ในการบริหาร
จัดการ) _____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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5) การสนับสนุนงบประมาณ 

ไม่ซ้ าซ้อนกับงบประมาณอ่ืนๆ         
มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันโดยเร็ว แต่ 

 ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
 ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้แล้วแต่มีจ านวนไม่เพียงพอ 

6) การก าหนดรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอยู่ในเกณฑ์ราคามาตรฐานของทางราชการ          

ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอยู่ในเกณฑ์ราคามาตรฐานของทางราชการ  

12. ขอบเขตการด าเนินงาน  

(โปรดอธิบายให้เห็นถึงกิจกรรม-วิธีการด าเนินงาน)      
             

13. กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการด าเนินแผนงาน/โครงการโดยตรง  (โปรดระบุ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน) ______________________________________________________ 

14. วิธีการด าเนินงาน 

14.1 ด าเนินการเอง   

14.2 จัดจ้าง  

15. แผนการด าเนินงาน ที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมหลักตามข้อ 12 ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง 
สิ้นสุดการด าเนินแผนงาน/โครงการ 

 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 รวม 

ส.ค. ก.ย. ... .... ... .... .... ... .... ต.ค พ.ย ธ.ค  
1....              
รวม               

16. แผนการใช้จ่ายเงิน (รายเดือน) (หน่วย: ล้านบาท) ที่แสดงให้เห็นถึงแผนการเบิกจ่ายตั้งแต่เริ่มต้น 
จนถึงสิ้นสุดการด าเนินแผนงาน/โครงการ 

รูปแบบการเบิกจ่ายเงิน   รายวัน   รายเดือน  ตามงวดงาน 

กิจกรรม
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 รวม 

ส.ค. ก.ย. .... .... ... .... .... ...  ต.ค พ.ย ธ.ค  
1....              
รวม              
หมายเหต:ุ โปรดประมาณการแผนการใช้จ่ายโครงการ/แผนงาน เป็นรายเดอืน เมื่อโครงการ/แผนงาน ได้รบัอนุมัติจาก ครม. ให้

หน่วยงานรับผิดชอบจัดส่งแผนการใชจ้่ายตามรปูแบบที่ก าหนด 
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17. การด า เนินโครงการจะก่อให้ เกิดประโยชน์ทั้ งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้ภาครัฐยังคง  
ขีดความสามารถในการช าระหนี้ อาทิ การด าเนินโครงการจะช่วยลดภาระงบประมาณรายจ่าย 
ด้านสวัสดิการทางสาธารณสุข ประมาณ xx ล้านบาท เนื่องจากการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์จะเพ่ิม
ความพร้อมทางสาธารณสุข (Public Health Readiness) ซึ่งจะช่วยลดภาระงบประมาณ  

(โปรดอธิบาย) _________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

18. แนวทางการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในการด าเนินโครงการ 

(โปรดอธิบายให้เห็นถึงกลไกการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต) ______________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

19. เงื่อนไขที่จะน าไปสู่ความส าเร็จของโครงการและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ (โปรดระบุ
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ/ความเสี่ยงที่ชัดเจน)  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

ขอรับรองว่าข้อมูลของโครงการถูกต้องและได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองของหน่วยงาน รวมทั้งขอยืนยัน
ว่าสามารถด าเนินโครงการได้ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 แล้ว 

(ลงชื่อ)........................................... 
(.................................................................)  

ต าแหน่ง ………………………………..................................... 
(หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า) 

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ 

1 ชื่อ-สกุล ______________________________________________________________________ 
ต าแหน่ง____________________________ กอง/ส านัก _________________________________ 
โทรศัพท์ (ส านักงาน/มือถือ) ______________________________โทรสาร____________________  
E-mail __________________________________ Line ID______________________________ 

2 ชื่อ-สกุล ______________________________________________________________________ 
ต าแหน่ง____________________________ กอง/ส านัก _________________________________ 
โทรศัพท์ (ส านักงาน/มือถือ) ______________________________โทรสาร____________________  
E-mail __________________________________ Line ID______________________________ 


