การประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบแผนงานหรือโครงการ
ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น.

ณ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม
จากการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔

30,000 ลบ.

1

วงเงิ
น
กู
ร
้
วม
300,000 ลบ.
2 ไม่เกิน
500,000 ลบ.
170,000 ลบ.

3

แผนงาน/โครงการภายใต้บัญชีทา้ ยพระราชกาหนดฯ (5 แสนล้านบาท)

During Crisis

Post COVID19

การสาธารณสุข 30,000 ลบ.
แผนงานหรือโครงการเพื่อป้องกันและรองรับการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยารักษาโรค

เยียวยา 300,000 ลบ.
แผนงานหรื อ โครงการเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ประชาชน และผู้ประกอบที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดระลอกใหม่ ของโรคติดเชื้ อ
ไวรั สโคโรนา 2019 เพื่อเป็น ค่ าใช้ จ่ า ยใน
การ บรรเทาภาระค่ า ใช้ จ่ า ยของประชาชน
ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระกอบการ ทุ ก สาขาอาชี พ ให้
สามารถประกอบอาชีพหรือ ด าเนิ น ธุ รกิ จได้
อย่างต่อเนื่อง

วั ค ซี น และวิ จั ย พั ฒ นาวั ค ซี นภายในประเทศ ปรั บ ปรุ ง สถานพยาบาลส าหรั บ การบ าบั ด รั ก ษา
ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 170,000 ลบ.
แผนงานหรือโครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่ของ
โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยส าหรั บ แผนงาน/โครงการเพื่ อ รั ก ษาระดั บ
การจ้างงานของผู้ประกอบการ กระตุ้นการลงทุนและการบริโภค ในระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ
3

ขั้นตอนการเสนอและอนุมัติโครงการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ
การพิจารณาและอนุมัติโครงการ

การจัดทาข้อเสนอโครงการ

1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

โดยความเห็นชอบ
ของ รมว. เจ้าสังกัด

(แผน 3 ตาม บช. แนบท้าย)

แผนงานด้านสาธารณสุข
(แผน 1 ตาม บช. แนบท้าย)

แผนงานเยียวยาประชาชนผู้ประกอบการ
(แผน 2 ตาม บช. แนบท้าย)

แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

*

(แผน 3 ตาม บช. แนบท้าย)

กรอบแผนงานหรือโครงการภายใต้แผนฟืน้ ฟูเศรษฐกิจและสังคม

สศช.

คณะกรรมการ
กลั่นกรอง

อ้างอิงตามข้อ 12 แห่งระเบียบสานักนายกฯ

ประเภทของโครงการฯ
จาแนกประเภทโครงการ
ตามบัญชีแนบท้ายฯ

จั ด ท าข้ อ เสนอโครงการตามวิ ธี ก าร
ที่ คณะกรรมการฯ กาหนด
▪ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
▪ เอกสารข้อเสนอและเอกสารต่างๆ
ได้แก่
o แบบรายงานการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตฯ
o แบบรูปรายการ ปร.4 - ปร.5
o แบบแสดงรายละเอียด
งบประมาณ

ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

2

ครม.
21 ก.ย. 64

กระบวนการพิจารณาและอนุมัติโครงการ

3

กรณีรายละเอียด
ข้อเสนอไม่ครบ

สศช.

5

คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรอง

สธ.
กค.

4

พิจารณา
จัดทา
ความเห็น
ไม่ช้ากว่า
10 วัน

พิจารณาจัดทาความเห็น
ไม่ช้ากว่า 7 วัน

คณะกรรมการ
กลั่นกรอง
ไม่ช้ากว่า 20 วัน
พิจารณาจัดทาความเห็น

ครม.

เหตุผลและความจาเป็น
▪
▪

สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ตั้งแต่ปี 2563
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและทั่วโลก

▪ กิจกรรมของสถานประกอบการต่าง

ๆ ต้องหยุดชะงัก ทาให้มีผลกระทบต่อภาพรวมของ
เศรษฐกิจ คือเกิดแนวโน้มการออกจากงานของแรงงานในสถานประกอบการ และการ
ชะงักของวัยแรงงานที่กาลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ทาให้กาลังซื้อ การบริโภค และการ
จับจ่ายใช้สอยของประชาชนในภาพรวมลดต่าลงเป็นอุปสรรคสาคัญของการฟื้นตัวทาง
เศรษฐกิจทั้งในระดับชุมชน และภาพรวมของประเทศ

การบริหารเงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564
เพื่อดาเนินการตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
จาเป็นต้องการพิจารณาโดยคานึงถึง

▪ สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ที่ยังมีความไม่แน่นอน
อยู่ในระดับสูง
▪ ความสามารถในการฉีดวัคซีนโควิด – 19

▪ ในขณะเดียวกัน

ภาคบริการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่องซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่
สาคัญต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ก็ยังคงได้รับผลกระทบรุนแรงจากการจากัด
การเดินทางระหว่างประเทศ ประกอบกับความไม่แน่นอนของสถานการณ์การระบาดทั้ง
ภายในประเทศและในประเทศต้นทางของนักท่องเที่ยวท่ามกลางการกลายพันธุ์ของไวรัส
ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ และมีแนวโน้มที่จะทา
ให้แต่ละประเทศยังคงต้องดาเนินมาตรการควบคุมการเดินทางระหว่างประเทศต่อไป
อย่างไรก็ตาม การเร่งฉีดวัคซีนในประเทศเศรษฐกิจหลักทั่วโลกก็ทาให้แนวโน้มการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจโลกในช่วง 6 เดือนข้างหน้ามีความชัดเจนขึ้น ดังนั้น จาเป็นต้องมีการเตรียม
ดาเนินการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเก็บเกี่ยวโอกาสและเร่ง
การฟื้นตัวจากสถานการณ์แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจระดับโลกดังกล่าว

หลักการสาคัญ
ในช่วงปลายปี 2564 จนถึงปี 2565 ขับเคลื่อนให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในทุกระดับทั้งระดับสถานประกอบการทั่วไป ธุรกิจชุมชน ครัวเรือน หรือระดับบุคคล สามารถเดินหน้าได้อ ย่าง
ต่อเนื่อง โดยต้องเร่งดาเนินการ โดยมี

เป้าหมายการดาเนินงานที่เป็นจุดเน้นสาคัญ คือ
1.

เพื่อรักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการ และ
ส่งเสริมการจ้างงาน

2.

เพื่อกระตุ้นการบริโภค กระตุ้นตลาด และพยุงอุปสงค์
ให้กับธุรกิจต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

3.

เป็นการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการในสาขาที่
ประเทศไทยมี ค วามได้ เ ปรี ย บและมี ศั ก ยภาพใน
การพั ฒ นา และสามารถกระจายผลประโยชน์ ไ ปสู่
ประชาชนในระดั บ ฐานราก เพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง
ให้กับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy)

รักษาระดับการจ้างงาน

Future
Sustainable
Growth

เกษตรพอเพียง/
เกษตรมูลค่าเพิ่ม/
ผสมผสาน
แปรรูป
ท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมอาหาร
ชุมชน
Bioeconomy
ท่องเที่ยวเน้นคุณภาพ
Hospitality industry

เศรษฐกิจ
ฐานราก
เศรษฐกิจ
ชุมชน

ลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ขีดความสามารถในการแข่งขัน

กระตุ้นการ
บริโภค
กระตุ้น
ตลาด และ
พยุง
อุปสงค์

ขอบเขตการดาเนินโครงการตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
กรอบแผนงาน/โครงการในบัญชีแนบท้ายพระราชกาหนด วงเงินรวม 500,000 ล้านบาท
1. เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (30,000 ล้านบาท)

2. เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน ฯ
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด (300,000 ล้านบาท)

3. เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด

(170,000 ล้านบาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กรอบการพิจารณาแผนงาน/โครงการ ประกอบด้วย 2 กลุ่มแผนงาน/โครงการ
1. การรักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการ และส่งเสริมการจ้างงาน เพื่อรักษากิจการของภาคธุรกิจโดยเฉพาะขนาดกลางและขนาดย่อม
(กรอบวงเงินเบื้องต้นจากการประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน จานวน 70,000 ล้านบาท) ซึ่งหมายถึงแผนงาน/โครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ให้สามารถมีสภาพคล่องเพียงพอในการรักษาการจ้างงานเดิม หรือแผนงาน /โครงการที่
ช่วยให้เกิดการจ้างงานใหม่เพื่อให้สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
2. การลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ ในสาขาที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบและมี
ศักยภาพในการพัฒนา และสามารถกระจายผลประโยชน์ไปสู่ประชาชนในระดับฐานราก และ/หรือ การกระตุ้นการบริโภค กระตุ้นตลาด และ
พยุงอุปสงค์ให้กับธุรกิจต่าง ๆ (กรอบวงเงินเบื้องต้นจากการประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน จานวน 100,000 ล้านบาท) ซึ่งหมายถึงแผนงาน/
โครงการที่เป็นการลงทุนในปัจจัยการผลิตที่สนับสนุนการยกระดับประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิตและบริการ โดยมีการประยุกต์ใช้
ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และการลงทุนที่สามารถเพิ่มโอกาสการเข้าถึงตลาดของผู้ประกอบการโดยเฉพาะระดับชุมชนและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ซึ่งจะส่งผลไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่น รวมถึงการลงทุนที่จะช่วยสร้างรายได้หรือเพิ่มกาลังซื้ อให้กับ
ประชาชน หรือครัวเรือน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการบริโภคในระบบเศรษฐกิจ และสนับสนุนให้ธุรกิจสามารถดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง

•SMEs ได้ รั บการช่ วยเหลื อเพื่ อรั กษาการจ้ างงาน
และการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ประมาณ 390,000 ราย
•เกิ ดการยกระดั บประสิ ทธิ ภาพและมูลค่ าเพิ่ มของ
ภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งการเพิ่มโอกาสการ
เข้ าถึ งตลาดของผู้ ประกอบการโดยเฉพาะระดั บ
ชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งจะ
น าไปสู่ การยกระดั บรายได้ และคุ ณภาพชี วิ ตของ
ประชาชนในชุมชนในท้ายที่สุด
•สามารถพยุงระดับการบริโภคและกระตุ้นตลาดเพื่อ
ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาด

กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์

เกษตรกร /
สถาบันเกษตรกร
(สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร)

ชุมชน /วิสาหกิจชุมชน

แรงงานและบัณฑิตจบใหม่

ผู้ประกอบการขนาดกลางและ
เล็ก(SMEs)

กลุ่มแรงงานที่อพยพ
กลับท้องถิ่นและชุมชน

กลุ่มเป้าหมายในการเสนอโครงการ
กลุ่มเป้าหมายในการเสนอโครงการ
หน่วยงานของรัฐ
โดยหน่วยงานของรัฐ ต้องส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่ รวมทั้งต้องเปิดโอกาส
ให้ภาคประชาชนในพื้นที่ และภาคส่ วนอื่ นๆ ในสั งคม เช่ น ภาคเอกชน
มู ล นิ ธิ และภาควิ ช าการ ให้ ส ามารถเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มและหรื อ จั ด ท า
ข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงานผ่าน
หน่วยงานได้
ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจัดทาข้อเสนอโครงการที่กาหนดให้มีการให้
เงินอุดหนุนแก่วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ หรือองค์กรภาคประชาชนจะต้อง
กาหนดให้วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ หรือองค์กรภาคประชาชน แสดงให้
เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพในการดาเนินโครงการของหน่วยงาน
รวมถึ ง ภาระหน้ า ที่ ข องวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน สหกรณ์ หรื อ องค์ ก รภาค
ประชาชนที่ มีต่ อ ข้อ เสนอโครงการ อาทิ สั ด ส่ว นของเงิ นร่ ว มจ่ า ยหรื อ
สมทบ การบารุงรั กษาเครื่องมือ พร้อมทั้งแสดงเอกสารและหลักฐานที่
ชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณาความพร้อมของหน่วยงานว่าจะสามารถ
ดาเนินโครงการได้ตามเป้าหมายที่เสนออย่างยั่งยืน

“หน่วยงานของรัฐ” ตามมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดฯ ได้กาหนดให้คา
ว่าหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ

ลักษณะโครงการ
เป็นโครงการที่ต้องมีลักษณะ ดังนี้ ...
1. สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้อ 13 ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ (สอดคล้องวัตถุประสงค์/ ความ
จาเป็น /ความพร้อม / คุ้มค่า)

ปัญหาของข้อเสนอแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน
ที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ ที่สาคัญได้แก่.....

1. ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามพระราชกาหนดฯ
ทั้งนี้ โครงการที่เสนอจะต้องเป็นโครงการที่สามารถดาเนินการและเบิกจ่ายภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2. ขาดความพร้ อ ม ในการด าเนิ น การตามข้ อ เสนอ
พ.ศ. 2565
KPIs ที่ชัดเจน

2. ยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยคานึงถึง ประสิทธิภาพ /ประสิทธิผล /
การตอบสนองความต้องการของประชาชนและชุมชนในพื้นที่ / ความโปร่งใส / การตรวจสอบได้ /
การป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น / การกระจายทรัพยากรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมทั้งในระดับพื้นที่
และกลุ่มเป้าหมาย โดยจะต้องมีการรายงานผลการดาเนินงานที่เปิดเผยต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาข้อเสนอโครงการที่
-

-

หน่วยงานได้มีการจัดรายละเอียดโครงการตามแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานหรือ
โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติ ดเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 พร้ อ มเอกสารประกอบ ได้แ ก่ แบบรายงานการประเมิ น
ความเสี่ยงการทุจริตฯ แบบรูปรายการ ปร.4 - ปร.5 แบบแสดงรายละเอียดงบประมาณ
การจัดทารายละเอียดงบประมาณโครงการ ให้หน่วยงานของรัฐกาหนดงบประมาณรายจ่าย
แต่ละรายการให้เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานของสานักงบประมาณ
กรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการฯ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR )

แผนงาน/โครงการโดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ
3. ไม่คุ้มค่า/มีความคุ้มค่าในระดั
บต่า
ง
4. ก่อให้เกิดภาระผูกพันงบประมาณ ของภาครัฐ
อย่างต่อเนื่อง
5. ไม่ สามารถด าเนิ นการแล้ วเสร็ จ ภายในกรอบ
ระยะเวลาที่กาหนดได้
6. อยู่นอกเหนือภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน
7. มีกรอบวงเงินสูงกว่ากรอบวงเงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ

Timeframe กระบวนการเสนอและพิจารณาแผนงานโครงการ
กิจกรรม
หน่วยงานของรัฐจัดทาข้อเสนอโครงการเสนอ สศช.
(รอบที่ 1)
สศช. พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการเสนอ
คณะกรมการฯ /คณะรัฐมนตรี
หน่วยงานเริ่มดาเนินโครงการ Project
implementation
หน่วยงานของรัฐจัดทาข้อเสนอโครงการเสนอ สศช.
(รอบที2่ )
สศช. พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการเสนอ
คณะกรมการฯ /คณะรัฐมนตรี
หน่วยงานเริ่มดาเนินโครงการ Project
implementation
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งปม.ปี 2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค

เน้นการรักษาระดับการจ้างงาน / กระตุ้นการบริโภค

2

ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงานของรัฐมีความประสงค์จะจัดส่งข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief) ให้สานักงานฯ พิจารณาเบื้องต้น สามารถจัดส่ง
ข้อเสนอโครงการ (ตามรูปแบบทีค่ ณะกรรมการฯ กาหนด) โดยผ่านความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงานจัดส่งให้สานักงานฯ ภายในช่วงเวลาที่กาหนดไว้
โดยกรณีที่สานักงานฯ พิจารณาเห็นว่าข้อเสนอโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับจุดเน้นของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในแต่ละ
ช่วงเวลาจะมีหนังสือแจ้งกลับไปยังหน่วยงานฯ เพื่อให้ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
10

รูปแบบข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการ กลุ่มที่ 3
ประกอบไปด้วย 2 รูปแบบ คือ
แบบฟอร์ม 1 ข้อเสนอแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดให้อานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม
พ.ศ. ๒๕๖๔ (แผนงานหรือโครงการกลุ่มที่ 3)
กรณีข้อเสนอมีลักษณะ
เป็นโครงการ

▪ หน่วยงานจาเป็นต้องกรอกข้อมูลของโครงการที่เสนอตามแบบฟอร์ม 1

กรณีข้อเสนอเป็นแผนงาน
ประกอบไปด้วยหลาย
โครงการ (แผนงาน)

▪ หน่วยงานจาเป็นต้องกรอกข้อมูลของแผนงานที่เสนอตามแบบฟอร์ม 1
▪ หน่วยงานจาเป็นต้องกรอกข้อมูลของโครงการย่อยที่เสนอตามแบบฟอร์ม 2

แบบฟอร์ม 2 ข้อเสนอระดับโครงการย่อยภายใต้ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการบัญชีแนบตามบัญชีท้าย
พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (แผนงานหรือโครงการกลุ่มที่ 3) (ข้อเสนอระดับโครงการย่อยกลุ่มที่ 3)

รูปแบบข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการ กลุ่มที่ 3
1. ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย 6 คาถาม ประกอบด้วย

ปรับปรุงจากแบบฟอร์มข้อเสนอเดิม
ที่ใช้ใน พรก. 1 ลลบ.

1.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ / กระทรวง
1.2 ชื่อแผนงาน/โครงการ และพื้นที่ดาเนินการ
1.3 หลักการและเหตุผล
1.4 วัตถุประสงค์
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.6 ระยะเวลาดาเนินงาน

2. ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของ พ.ร.ก. ประกอบด้วย 3 คาถาม
2.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของ พ.ร.ก. : รักษาแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในช่วง 2 ปี
2.2 มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมในช่วง 2 ปี : สร้างแรงขับเคลื่อนภาคการผลิตและการบริการ
2.3 ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ พ.ร.ก.

ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ พ.ร.ก.ฯ
แผนงานหรือโครงการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาระดับการจ้างงาน
ของผู้ประกอบการ
❑ภาคเกษตรกรรม
❑ภาคอุตสาหกรรม การค้า/การลงทุน
❑ภาคการท่องเที่ยวและบริการ

แผนงานหรือโครงการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นการลงทุนและการบริโภค
ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ
❑ส่งเสริมและกระตุ้นการลงทุน
❑ส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภค

รูปแบบข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการ กลุ่มที่ 3
3. วงเงินงบประมาณและรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายรวมของแผนงาน/โครงการ
4. สาระสาคัญของโครงการ ประกอบด้วย 4 คาถาม
4.1 สถานะโครงการ
4.1.1 ดาเนินการได้ทันที
4.1.2 อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม
4.1.3 ความพร้อมของโครงการ อาทิ พื้นที่ดาเนินการ กลุ่มเป้าหมายแบบรูป
รายการ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แรงงาน บุคลากร
4.2 ขอบเขตการดาเนินงาน
4.3 กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการดาเนินแผนงาน/โครงการ
4.4 วิธีการดาเนินงาน
4.5 แผนการดาเนินงาน
4.6 แผนการใช้จ่ายเงิน

5. การดาเนินโครงการจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้
ภาครัฐยังคงขีดความสามารถในการชาระหนี้
6. แนวทางการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในการดาเนินโครงการ
7. เงื่อนไขที่จะนาไปสู่ความสาเร็จของโครงการและแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของโครงการ

รายละเอียดของแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับวงเงินงบประมาณ

ง

เอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง

สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ที่ http://thaime.nesdc.go.th/loanact/
สอบถามเพิ่มเติม Email : Punnaluk@nesdc.go.th หรือ 02 280 4085 ต่อ 6317

www.nesdc.go.th

