แบบฟอร์ม 1

แผนงานหรือโครงการกลุ่มที่ 3

ข้อเสนอโครงการ1ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564
1. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (หน่วยรับงบประมาณ) (กรม/จังหวัด/หน่วยงานรัฐ)
กระทรวง
2. ชื่อ (แผนงาน/โครงการ)
พื้นที่ดาเนินการ
3. หลักการและเหตุผล โดยอาจระบุ ที่มา (มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ แผนพัฒนา
จังหวัด) สภาพปัญหา ความต้องการและความจาเป็นเร่งด่วนที่ทาให้ต้องเร่งดาเนินการและไม่สามารถ
ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีได้
(โปรดอธิบาย)

4. วัตถุประสงค์
(โปรดอธิบาย)

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ควรมีความเกี่ยวข้องหรือเป็นเหตุเป็นผลโดยตรงต่อ วัตถุประสงค์โครงการ สามารถ
วัดค่าในเชิงปริมาณหรือคุณภาพได้ มีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง)
5.1 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด


ผลผลิตของโครงการ (โปรดระบุ)



ตัวชี้วัด (โปรดระบุ)

5.2 ผลลัพธ์ของโครงการและตัวชี้วัด (โปรดเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
เป้าหมายและตัวชี้วัด
1.เพิ่มรายได้ (หน่วย : บาท)
2.ลดรายจ่าย (หน่วย : บาท)
3.ลดต้นทุน (หน่วย : บาท)
4.เพิ่ ม การจ้ า งงาน/รั ก ษาการจ้ า งงาน
(หน่วย : คน)
5. อื่นๆ (โปรดระบุ)

1

ปีงบประมาณ 64

ปีงบประมาณ 65

ปีงบประมาณ 66

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ ได้กาหนดให้โครงการ หมายถึงแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามแผนงานหรือโครงการที่กาหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชกาหนด
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(โปรดอธิบายวิธีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อวัดผลตามตัวชี้วัด)
5.3 ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ
(โปรดอธิบาย)
6. ระยะเวลาดาเนินงาน

ปี

เดือน (ปีงบประมาณ

)

7. ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของ พ.ร.ก.
☐ เป้าหมาย รักษาแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในช่วง 2 ปี
8. ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ พ.ร.ก.
☐ เป้าหมาย สร้างแรงขับเคลื่อนภาคการผลิตและบริการ
9. ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ
☐ 9.1 แผนงานหรือโครงการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการ
☐ 9.2 แผนงานหรือโครงการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นการลงทุนและการบริโภคในระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ
(โปรดอธิบ ายให้ เ ห็ น ว่า โครงการที่ เสนอสามารถตอบสนองวัตถุ ประสงค์ แผนงานเพื่อฟื้ นฟูเศรษฐกิ จ
และสังคมภายใต้ พ.ร.ก.ฯ อย่างไร)

8. วงเงินงบประมาณและรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายรวมของแผนงาน/โครงการ (หน่วย :ล้านบาท)
กรณี ที่การดาเนิ น แผนงาน/โครงการจาเป็น ต้องใช้ จ่ายจากแหล่ งเงินอื่ นๆ ที่นอกเหนือ เงิน กู้ภ ายใต้
พระราชกาหนดฯ โปรดระบุแหล่งที่มาและความพร้อมของแหล่งเงินดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย
งบรายจ่าย*
1
2.
...

หมวดรายจ่าย
ย่อย**

ประเภท
รายการ

รายละเอียด
ชื่อรายการ จานวน

(หน่วยนับ)

เงินกู้ภายใต้
พ.ร.ก.

วงเงิน (ล้านบาท)
เงิน
อื่นๆ
งบประมาณ

รวม

งบรายจ่าย หมายถึง (งบบุคลากร/งบดาเนินงาน/งบลงทุน/งบเงินอุดหนุน/งบรายจ่ายอื่น)
** หมวดรายจ่ายย่อย แยกตามหลักการเดียวกันกับการจัดทางบประมาณรายจ่าย ของสานักงบประมาณ ดังนี้
(1) เงิ น เดื อ น (2) ค่ า จ้ า งประจ า (3) ค่า จ้ า งชั่ ว คราว (4) ค่ า ตอบแทนพนั ก งานราชการ (5) ค่ า ตอบแทน (6) ค่ า ใช้ ส อย (7) ค่ า สาธารณู ปโภค
(8) ค่าวัสดุ (9) ค่าครุภัณฑ์ (10) ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (11) เงินอุดหนุน (12) รายจ่ายอื่น

(โปรดอธิบายสมมติฐานและวิธีการที่ใช้ในการประมาณการค่าใช้จ่าย)

รวม
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ทั้ ง นี้ กรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งใช้ วั ส ดุ จ ากต่ า งประเทศ (โปรดระบุ เ หตุ ผ ลความจ าเป็ น พร้ อ มทั้ ง
ระบุ ป ระมาณการค่ า ใช้ จ่ า ยจากการน าเข้ า วัส ดุ จ ากต่ า งประเทศ และคาดการณ์ ช่ ว งเวลาการน าเข้ า
ระบุสกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้คานวณเป็นเงินบาท)

10. สถานะของโครงการ (กรณีเป็นแผนงาน ให้ข้ามข้อนี้)
10.1 ดาเนินการได้ทันที

☐

10.2 อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม

☐

10.3 ความพร้อมของโครงการ

☐

1) ความพร้อมของพื้นที่ดาเนินการ
☐ มีแล้วและได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมาย
☐ ต้องจัดหาใหม่
☐ มีแล้วและอยู่ระหว่างการขออนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมาย
(โปรดอธิบาย)
2) ความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายในการดาเนินการ
☐ มีกลุ่มเป้าหมายแล้ว

☐ จะกาหนดกลุ่มเป้าหมายภายหลัง

☐ มีกลุ่มเป้าหมายซึ่งมีความเข้าใจในโครงการดีแล้ว
(โปรดอธิบายเหตุผลและวิธีการกาหนดกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว)
3) ความพร้อมของแบบรูปรายการ
☐ มีแล้วและสมบูรณ์
☐ มีแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์
(โปรดอธิบาย)

☐ ไม่มี

4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ลักษณะโครงการตามข้อ 9.1-9.3 สามารถข้ามได้)
☐ ไม่กระทบ
☐ กระทบ
☐ รายงาน EIA / รายงาน IEE ผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนแล้ว
☐ อยู่ระหว่างการจัดทารายงานฯ และ/หรือ อยู่ระหว่างเสนอตามขั้นตอน
(โปรดอธิบาย)
5) ความพร้อมของแรงงาน บุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคในการดาเนินการ
☐ มีพร้อมและสามารถดาเนินการได้ทันที
☐ ไม่มีและต้องจัดหาเพิ่มทั้งหมด

☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่ม
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(โปรดอธิบาย)
6) การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
☐ มีแล้ว
☐ ไม่มี
(โปรดอธิบาย)
7) ความพร้อมในการบริหารจัดการ (การใช้งาน/ให้บริการ การบารุงรักษา) ภายหลังดาเนิน
โครงการแล้วเสร็จ
☐

☐

พร้อม

ไม่พร้อม

(โปรดอธิบายเพื่อให้เห็นถึงความพร้อมของงบประมาณและบุคลากรที่จะใช้ในการบริหาร
จัดการ)
8) การสนับสนุนงบประมาณ
☐ ไม่ซ้าซ้อนกับงบประมาณอื่นๆ
☐ มีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันโดยเร็ว แต่
☐

ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

☐

ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้แล้วแต่มีจานวนไม่เพียงพอ

☐ อยู่ในระหว่างการของบประมาณจากหน่วยงานอื่น ได้แก่ (โปรดระบุแหล่ง
งบประมาณ)................................................................................................................
9) การกาหนดรายละเอียดค่าใช้จ่าย
☐ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอยู่ในเกณฑ์ราคามาตรฐานของทางราชการ
☐ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอยู่ในเกณฑ์ราคามาตรฐานของทางราชการ
11. ขอบเขตการดาเนินงาน
(โปรดอธิบายให้เห็นถึงกิจกรรม-วิธีการดาเนินงาน)

12. กลุ่ มเป้ า หมายที่ค าดว่ า จะได้ รั บ ประโยชน์จ ากการด าเนิ น แผนงาน/โครงการโดยตรง (โปรดระบุ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน อาทิ ประชาชนผู้ตกงาน ผู้ประกอบการกลุ่มท่องเที่ยว )
☐ ประชาชน

☐ เกษตรกร

☐ ผู้ประกอบการ

☐ อื่นๆ

13. วิธีการดาเนินงาน
13.1 ดาเนินการเอง

☐
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13.2 จัดจ้าง

☐

14. แผนการด าเนิน งาน ที่แ สดงให้ เห็ น ถึงขั้ นตอนการด าเนิ นกิ จกรรมหลั ก ตามขอบเขตการดาเนิน งาน
ในข้อ 12 ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการดาเนินแผนงาน/โครงการ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รวม
พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2566
ส.ค. ก.ย. ... .... ... .... .... ... .... ต.ค พ.ย ธ.ค
1....
รวม
15. แผนการใช้จ่ายเงิน (รายเดือน) (หน่วย: ล้านบาท) ที่แสดงให้เห็นถึงแผนการเบิกจ่ายตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง
สิ้นสุดการดาเนินแผนงาน/โครงการ โดยในกรณีที่การดาเนินแผนงาน/โครงการจาเป็นต้องใช้จ่ายจาก
แหล่งเงินอื่นๆ ที่นอกเหนือเงินกู้ภายใต้พระราชกาหนด ให้แยกแผนการใช้จ่ายเงินระหว่างเงินกู้ภายใต้
พระราชกาหนดและแหล่งเงินอื่นๆ ให้ชัดเจนด้วย
รูปแบบการเบิกจ่ายเงิน

☐ รายวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรม
หลัก ส.ค. ก.ย. .... .... ...
1....
รวม

☐ รายเดือน ☐ ตามงวดงาน ☐ จ่ายงวดเดียว
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
.... .... ...

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566
ต.ค พ.ย ธ.ค

รวม

หมายเหตุ: โปรดประมาณการแผนการใช้จ่ายโครงการ/แผนงาน เป็นรายเดือน เมื่อโครงการ/แผนงาน ได้รบั อนุมัติจาก ครม. ให้
หน่วยงานรับผิดชอบจัดส่งแผนการใช้จ่ายตามรูปแบบที่กาหนด

16. การดาเนินโครงการจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้ภาครัฐยังคงขีดความสามารถ
ในการชาระหนี้ อาทิ ภาษีเงินได้ที่คาดว่าเพิ่มขึ้นประมาณ xxx ล้านบาท อันเป็นผลการจ้างงานในพื้นที่
เพิ่มขึ้นหรือภาษีมูลค่าเพิ่มที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ xxx ล้านบาทจากการบริโภคที่เพิ่มขึ้น ตามที่
กาหนดไว้ในผลประโยชน์โครงการ
(โปรดอธิบาย)

17. แนวทางการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในการดาเนินโครงการ
(โปรดอธิบายให้เห็นถึงกลไกการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต)

18. เงื่อนไขที่จะนาไปสู่ความสาเร็จของโครงการและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ
(โปรดระบุความเสี่ยงที่ชัดเจน)
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ขอรั บรองว่าข้อมูล ของโครงการถูกต้องและได้ผ่ านการพิจารณากลั่ นกรองของหน่วยงาน รวมทั้ง
ขอยืนยันว่าสามารถดาเนินโครงการได้ตามแผนงานที่กาหนดไว้ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
(ลงชื่อ)...........................................
(.................................................................)
ตาแหน่ง ……………………………….....................................
(หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า)
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ
1. ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง

กอง/สานัก

โทรศัพท์ (สานักงาน/มือถือ)
E-mail

โทรสาร
Line ID

2. ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง

กอง/สานัก

โทรศัพท์ (สานักงาน/มือถือ)
E-mail

โทรสาร
Line ID

