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คู่มือการเสนอโครงการ 
ภายใต้กรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในดา้นต่างๆ 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

ตามท่ี ครม. ได้มีมติเห็นชอบกรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ ตามที่ 
สศช. เสนอโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2563 นั้น เพ่ือให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบนโยบายฯ เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะน ามาสู่การใช้จ่ายเงินภายใต้  
แผนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ตามพระราช
ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงานฯ จึงได้จัดท าคู่มือการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายฯ เพ่ือให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าข้อเสนอแผนงาน/โครงการเพ่ือขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้ 
แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามข้ันตอนต่อไป ดังนี้   

1. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  กรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาท 

1.1 เหตุผลความจ าเป็น 

การใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชก าหนดฯ มีวัตถุประสงค์ในการพยุงเศรษฐกิจในภาวะวิกฤต และฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจให้กลับสู่ภาวะปกติ เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแนวโน้มการหดตัวของ
เศรษฐกิจโลกได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจของไทยทั้งในภาคการผลิต ภาคการบริการ และ
ภาคการส่งออกไม่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ ท าให้เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจของไทยในช่วงที่ยังคง  
มีสถานการณ์การระบาดทั่วโลกเหลือเพียงการใช้ทรัพยากรของภาครัฐและความสามารถในการจัดหาทรัพยากร  
ในการพยุงเศรษฐกิจ ขณะที่วิกฤตท่ีเกิดข้ึนส่งผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะการจ้างงาน การประกอบอาชีพของ
ประชาชน และการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ ท าให้ในระยะสั้นจ าเป็นต้องลดผลกระทบของประชาชน  
ในภาคส่วนต่างๆ ของสังคม และให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและ  
ขนาดย่อมให้สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ เพ่ือรักษาการจ้างงานในภาพรวมของประเทศ 

นอกจากนี้ แนวโน้มความปกติใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องปรับโครงสร้างเพ่ือลดการพ่ึงพาการส่งออกและการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มาสู่การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยด าเนินการ
อย่างมีเหตุผล พอประมาณ และมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของ
ประเทศจากภายใน และช่วยให้มีความสามารถในการต้านทานผลกระทบ (Resilient) จากวิกฤตที่อาจเกิดขึ้น 
ในอนาคตด้วย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การระบาดในประเทศ และในระดับโลก 
ยังมีความไม่แน่นอนของการสิ้นสุดการระบาด และยังคงมีความเสี่ยงที่ประเทศไทยอาจเกิดการระบาดซ้ า  
ดังนั้น การใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชก าหนดฯ จึงควรต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
และการแพร่ระบาดในแต่ละช่วงเวลา   
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1.2 หลักการและกรอบแนวความคิด 

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและ
ข้อจ ากัดของทางเลือกในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส านักงานฯ เห็นควรก าหนดหลักการ  
ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะต่อไป ดังนี้ 

1.2.1 มุ่งเน้นการฟ้ืนฟูและสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นหลัก โดยให้ความส าคัญต่อสาขา
เศรษฐกิจของประเทศที่ยังคงมีความได้เปรียบและมีโอกาสที่จะสร้างการเติบโตให้กับประเทศในช่วงหลัง  
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น เกษตรอัจฉริยะ เกษตรมูลค่าสูง เกษตรแปรรูป อุตสาหกรรม
อาหาร Bio- Economy การท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน อุตสาหกรรมการให้บริการ (Hospitality 
Industry) เศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งให้ความส าคัญต่อกิจกรรมและธุรกิจชุมชนที่มีศักยภาพและโอกาส เป็นต้น 

1.2.2 มุ่งเน้นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้างงานและสร้างอาชีพสามารถรองรับแรงงานส่วนเกินที่อพยพ
กลับท้องถิ่นและชุมชน 

1.2.3 มุ่งเน้นการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ทั้งในด้านก าลังคน แผนงานโครงการและการลงทุน 

1.2.4 มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพ้ืนที่และภาคส่วนอ่ืนๆ ในสังคม เช่น ภาคเอกชน 
มูลนิธิ และภาควิชาการ เป็นต้น  

1.3 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ประชาชน เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ ชุมชน/วิสาหกิจชุมชน 
ผู้ประกอบการ แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นิสิตนักศึกษา 
ที่อยู่ระหว่างการเรียนและผู้ที่จบการศึกษาท่ีจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน แรงงานในระบบและนอกระบบ และผู้ว่างงาน 

1.4 แนวทางการพัฒนา   

แผนงาน/โครงการ ที่จะขอรับการจัดสรรเงินกู้ภายใต้พระราชก าหนดฯ ต้องมีความสอดคล้องกับ
หลักการและกรอบแนวความคิดตามข้อ 1.2 และส่งผลกระทบต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้
สามารถตอบสนองความปกติใหม่ (New Normal) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 โดยสรุปขอบเขตแผนงาน/โครงการ ดังนี้ 

1.4.1 แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจการการพัฒนาที่สามารถ พลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
เพิ่มศักยภาพ และยกระดับการค้า การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ  
โดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ (แผนงานที่ 3.1)  : 

1) ภาคเกษตรกรรม : เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมตลอดห่วงโซ่ โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลย ีนวัตกรรม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร การปรับระบบการท าการเกษตร และการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร  

2) ภาคอุตสาหกรรม การค้า/การลงทุน : ฟ้ืนฟูอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาด โดยท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน สนับสนุนการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มี
เทคโนโลยีขั้นสูงและทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับอุตสาหกรรม
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เป้าหมายในพ้ืนที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐ สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนา
ทักษะแรงงานให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง ขยายการจัดตั้งศูนย์วิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์ 
(Testing Center) ในภาคอุตสาหกรรมส าคัญ 

3) ภาคท่องเที่ยวและบริการ : มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ (Responsible Tourism) 
อุตสาหกรรมการให้บริการ (Hospitality Industry) และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการให้บริการ และฝึกอบรมและพัฒนาผู้ประกอบการ ตลอดจนพัฒนาฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการให้บริการให้มีความพร้อมในการให้บริการ 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจการการพัฒนา 
ที่สามารถพลิกฟ้ืนกิจกรรมทางเศรษฐกิจฯ เป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ  
อาจก าหนดให้มีรูปแบบการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ประสบ
ความส าเร็จในแต่ละด้านเพ่ือท าหน้าที่พ่ีเลี้ยงถ่ายทอดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ   

1.4.2 แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงาน 
สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดส าหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
หรือภาคบริการอ่ืน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอ านวยความสะดวก
ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้ง
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน (แผนงานที่ 3 .2) : 
ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้เกิดข้ึนในท้องถิ่นชุมชน โดย  

1) พัฒนาสินค้าและบริการของชุมชน เพ่ือสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรรายย่อย ได้แก่ 
การปรับปรุง ส่งเสริมเกษตรกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรผสมผสาน เพ่ือสร้ างความมั่นคงให้กับ
เกษตรกรรายย่อย และพัฒนาสินค้าชุมชน (OTOP) การท่องเที่ยวชุมชน และบริการที่เกี่ยวเนื่องบนแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์   

2) พัฒนาการตลาดและสิ่งอ านวยความสะดวก โดยส่งเสริมพัฒนาการตลาดตามแนวทาง
ความปกติใหม่ (New Normal) และส่งเสริมการเปิดตลาดสู่ภายนอกโดยใช้ระบบการตลาดออนไลน์ รวมทั้ง 
การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนและเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน 
(Sharing Economy) 

3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมสาธารณประโยชน์ระดับชุมชน  ได้แก่ พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน รวมทั้ง
เป็นแหล่งจ้างแรงงาน  

4) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน โดยให้หน่วยงาน องค์กร และสถาบันการศึกษา
สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและชุมชน 

5) เกิดการฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยดึงดูดคนรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการที่มีความรู้
และศักยภาพกลับคืนถ่ินเพื่อไปประกอบกิจการในท้องถิ่นของตนเอง  
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ทั้งนี้ การด าเนินโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ควรให้
ความส าคัญกับการด าเนินโครงการที่จะก่อให้เกิดการสร้างงานและสร้างอาชีพในท้องถิ่นและชุมชนในระยะยาว 
โดยเฉพาะผู้จบการศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจระดับชุมชนและก่อให้เกิด
การกระจายความเจริญสู่ชนบทได้อย่างยั่งยืน  

1.4.3 แผนงานหรือโครงการเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน รวมถึง 
การลงทุนต่างๆ ของภาคเอกชน เพื่อให้สภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับปกติโดยเร็ว (แผนงานที่ 3.3) : 
จัดท ามาตรการด้านภาษีและหรือมิใช่ภาษี  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการ  
รายย่อย การใช้สินค้าท่ีผลิตภายในประเทศเป็นหลัก และการท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงหลังจากสถานการณ์
การระบาดยุติแล้ว  

1.4.4 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิตเพื่อการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป 
(แผนงานที่ 3.4) :  มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ช่วยสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทางด้าน
การค้า การลงทุน การผลิตและการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ รวมถึงเศรษฐกิจท้องถิ่นและ
ชุมชนที่ได้ด าเนินการในแผนงานที่ 3.1 และแผนงานที่ 3.2 ให้เป็นไปอย่างสะดวก ปลอดภัย มีมาตรฐานบนต้นทุน
ทีมี่ประสิทธิภาพ ได้แก่ 

1) การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าและระบบชลประทาน  เพ่ือช่วยภาคการเกษตรให้มีน้ าใช้
เพียงพอต่อการเพาะปลูกแล้ว ยังเป็นการกระจายเม็ดเงินลงทุนไปในพ้ืนที่ต่างๆ รวมถึงรองรับในกรณีภัยแล้ง และ
อุทกภัยในอนาคต 

2) การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ให้สามารถเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่ง
สินค้าจากชุมชน/ท้องถิ่นสู่ประตูการค้าหรือจุดต้นทางการเดินทางที่ส าคัญของประเทศ  

3) การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาครัฐและภาคเอกชนเกิดการวิจัย
และพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มภายในประเทศในลักษณะบูรณาการ 

2. ลักษณะส าคัญของโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2563 คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 ได้มีมติ
เห็นชอบการก าหนดลักษณะของโครงการฯ เพ่ิมเติมจากที่ก าหนดไว้ในข้อ 131 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

                                                           
1 ข้อ 13  โครงการท่ีหน่วยงานของรัฐเสนอให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการตามข้อ 11 และ ข้อ 12 ต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปน้ี  
(1) เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับแผนงานหรือโครงการตามท่ีก าหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชก าหนด  
(2) เป็นโครงการท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องใช้จ่ายหรือก่อหน้ีผูกพันโดยเร็วแต่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ หรือได้รับจัดสรรงบประมาณไว้

แล้วแต่มีจ านวนไม่เพียงพอ  
(3) เป็นโครงการท่ีมีความพร้อม สามารถด าเนินการได้ทันทีภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติโครงการจากคณะรัฐมนตรี 
(4) เป็นโครงการท่ีมีความคุ้มค่าในการด าเนินงานและก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือสังคมตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในบัญชีท้าย

พระราชก าหนด 
(5) ลักษณะอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
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ว่าด้วยการด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไข
ปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
พ.ศ. 2563 พ.ศ.2563 (ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ) โดยอาศัยอ านาจข้อ 13 (5) ของระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีฯ เพ่ือให้โครงการที่หน่วยงานของรัฐที่จะเสนอให้คณะกรรมการเพ่ือพิจารณากลั่นกรองโครงการ
ภายใต้แผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปอย่างสอดคล้องกับแนวทางที่ก าหนดไว้ภายใต้กรอบนโยบายการฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคมตามที่ สศช. เสนอ ดังนี้  

2.1 ลักษณะของโครงการโดยทั่วไป  

2.1.1 เป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับกรอบนโยบายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2.1.2 เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้  

1) เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์โดยตรง
จากการด าเนินโครงการ หรือสร้างโอกาสในการประกอบธุรกิจเพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ที่จะน าไปสู่ความปกติใหม่ (New Normal) หรือการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 

2) เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดรายจ่ายให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์โดยตรง
จากการด าเนินโครงการ  

3) เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดต้นทุนการด าเนินงานให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ประโยชน์โดยตรงจากการด าเนินโครงการ  

4) เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมการจ้างงานหรือรักษาระดับการจ้างงานให้กับ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการด าเนินโครงการ  

2.1.3 การด าเนินโครงการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยค านึงถึง
ประสิทธิภาพ (Effectiveness) ประสิทธิผล (Efficiency) การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) ของ
ประชาชนและชุมชนในพ้ืนที่ การกระจายทรัพยากรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมทั้งในระดับพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย
(Equity) ความยั่งยืนของการด าเนินการ (Sustainability) ความโปร่งใส (Transparency) การป้องกันการทุจริต
คอรัปชั่นและการตรวจสอบได้ (Accountability) โดยจะต้องมีการรายงานผลการด าเนินงานที่เปิดเผย 
ต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง     

2.1.4 เป็นโครงการที่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2564      

2.1.5 เป็นโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบยืนยันว่าสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   

2.2 ลักษณะส าคัญของโครงการภายใต้แผนงานที่ 3.1  

2.2.1 สนับสนุนการพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (BCG) บนพ้ืนฐานจุดแข็งที่มีศักยภาพของ
สาขาธุรกิจหรือพ้ืนที่ 
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2.2.2 มีการประยุกต์ใช้วิทยาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต/บริการ หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจในด้านใดด้านหนึ่ง ดังนี้  

1) เกษตรที่มีประสิทธิภาพการผลิตและมีมูลค่าเพ่ิม โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ในหลากหลายรูปแบบเพ่ือจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในหลายๆ ด้าน เป็นเกษตรสมัยใหม่/เกษตรอัจฉริยะ  
เช่น (1) ข้อมูลหรือระบบสารสนเทศส าหรับจัดการการเกษตร (Farm Management Information System)  
เพ่ือการจัดการแบบเกษตรแม่นย าสูง (Precision Agriculture) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและการใช้ทรัพยากรช่วย
ประหยัดทรัพยากรวัตถุดิบและลดการสูญเสียพลังงาน น้ า และปุ๋ย (2) การเกษตรด้วยเทคโนโลยีช่วยควบคุมปัจจัย
แวดล้อม เช่น เรือนกระจกอัจฉริยะ การตรวจวัดและพยากรณ์สภาพอากาศ เพ่ือลดความเสี่ยง และเพ่ิมคุณภาพ
ผลผลิตและผลตอบแทนจากการลงทุน (3) การลดต้นทุนการผลิตโดยการท าเกษตรแปลงใหญ่ และใช้เครื่องจักรกล
เกษตร (Motor Pool) รวมทั้งการใช้หุ่นยนต์และโดรนเพ่ือการเกษตร และ (4) การเพ่ิมโอกาสและลดต้นทุน 
การเข้าถึงตลาดโดยใช้ตลาดดิจิทัล เป็นต้น 

2) อุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพและมูลค่าสูง โดยเน้นการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพ (Bio economy) เพ่ือสนับสนุนการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีมูลค่าเพ่ิมน้อย ไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มี
มูลค่าสูง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมฐานชีวภาพที่ต่อยอดจากฐานการผลิตเดิม และประเทศไทย 
มีศักยภาพสูง เช่น อาหารแห่งอนาคต ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ พลังงานชีวภาพ วัสดุพลาสติกชีวภาพ สารชีวเคมี 
และยาหรือชีวเภสัชภัณฑ์ ที่มีแนวโน้มความต้องการของตลาด เพ่ิมข้ึน เป็นต้น  

3) การบริการและการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ (Responsible Tourism) อุตสาหกรรมการให้บริการ 
(Hospitality Industry) และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยให้ความส าคัญกับมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัย และ 
Carrying capacity ของพ้ืนที่ และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับการท่องเที่ยว โดยประยุกต์ใช้วิทยาการด้านการออกแบบ 
สร้างสรรค ์ความปลอดภัย สาธารณสุข และการปรับการท่องเที่ยวเป็นดิจิทัล   

2.2.3 สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอาชีพ และสร้างงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น 

2.2.4 สอดคล้องกับการแก้ปัญหา และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

2.2.5 ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา ซึ่งได้แก่ ภาคเอกชน ภาควิชาการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรไม่แสวงหาก าไร และภาคประชาชน 

2.3 ลักษณะส าคัญของโครงการภายใต้แผนงานที่ 3.2 

2.3.1 สนับสนุนให้เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้ในท้องถิ่นและชุมชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะอาชีพด้านเกษตรและอาหาร ด้านการจัดการน้ าชุมชน ด้านเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์และการท่องเที่ยวชุมชน และด้านการจัดการข้อมูลชุมชนขนาดใหญ่ รวมถึงการพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือ
รองรับสังคมในอนาคต 

2.3.2 สนับสนุนการน าแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวชุมชนมาใช้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชนบนฐานศักยภาพของพ้ืนที่ โดยใช้ความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม  
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ภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและ
บริการ หรือยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และการท่องเที่ยวชุมชน รวมถึงการพัฒนาด้านการตลาดให้ทันสมัย 

2.3.3 สนับสนุนชุมชนท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการปรับตัวเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวตามวิถีใหม่ 
(New Normal) ทั้งการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก และการให้บริการต่าง ๆ ที่ค านึงถึงมาตรฐานแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย ความสะอาดและมาตรฐานด้านสาธารณสุข โดยค านึงถึงศักยภาพของ
ท้องถิ่น สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจ SMEs สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกร 
ในท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความม่ันคงของเศรษฐกิจฐานราก  

2.3.4 สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  รวมทั้งประสาน 
การด าเนินงานและบริหารจัดการร่วมกันเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคี  
การพัฒนา ได้แก่ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร/สถาบัน/กลุ่มเกษตรกร องค์กร  
ไม่แสวงหาก าไร และภาคประชาชน  

2.3.5 ให้ความส าคัญกับการด าเนินกิจกรรมเพ่ือลดช่องว่างหรือสร้างมูลค่าเพ่ิมในห่วงโซ่คุณค่า เช่น การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ การแปรรูป การตลาด เป็นต้น 

2.4 ลักษณะส าคัญของโครงการภายใต้แผนงานที่ 3.3 

2.4.1 เป็นมาตรการด้านภาษีและที่ไม่ใช่ภาษีที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการบริโภคและการใช้จ่าย
ภายในประเทศ   

2.4.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการซื้อและใช้สินค้าและบริการจากผู้ประกอบการรายย่อย 
ภายในประเทศ  

2.4.3 สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

2.4.4 เป็นมาตรการที่กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย   

2.5 ลักษณะส าคัญของโครงการภายใต้แผนงานที่ 3.4 

2.5.1 เป็นการลงทุนพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าและระบบชลประทาน ระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์  
ดิจิทัล ที่ช่วยสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทางด้านการค้า การลงทุน การผลิตและบริการในสาขา
เศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ รวมทั้งเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนที่ได้ด าเนินการภายใต้แผนงานที่ 3.1 และ 3.2 
ให้เป็นไปอย่างสะดวก ปลอดภัย มีมาตรฐาน บนต้นทุนที่แข่งขันได้  

2.5.2 กรณีที่เป็นการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าและระบบชลประทาน   จะต้องเป็นการพัฒนาแหล่ง 
กักเก็บน้ าทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก ระบบกระจายน้ าในชุมชน น้ าบาดาลที่มีความพร้อมในการด าเนินการ 
รวมทั้งจะต้องแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับแผนการพัฒนาจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ และต้องผ่านความ
เห็นชอบจากส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.)  

2.5.3 กรณีที่เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ จะต้องแสดง
ให้เห็นถึงความสามารถในการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าจากชุมชน/ท้องถิ่นสู่ประตูการค้าหลัก
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ภายในประเทศ หรือจุดต้นทางการเดินทางที่ส าคัญของประเทศ อาทิ สถาบันการศึกษา แหล่งท่องเที่ ยว นิคม
อุตสาหกรรม เพ่ือลดต้นทุนการเดินทางและการขนส่งสินค้า โดยอยู่บนเงื่อนไขของการก าหนดให้ระบบขนส่ง  
ทางรางได้รับการพัฒนาเป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งสินค้าของประเทศ   

2.5.4 กรณีที่เป็นการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก จะต้องแสดงให้เห็นว่าการด าเนินการดังกล่าว 
จะช่วยสนับสนุนให้สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถเข้าถึงและ  
ใช้ประโยชน์จากการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ และสามารถช่วยลดต้นทุน หรือก่อให้เกิดการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมของผลผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2.5.5 กรณีที่เป็นการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม จะต้องเป็นการด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้  

1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาครัฐและภาคเอกชนเกิดการวิจัยและพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มของ
ประเทศในลักษณะบูรณาการ ทั้งในส่วนของการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การประกอบอาชีพของประชาชน
ทัง้ในระดับครัวเรือน วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงรองรับการประกอบ
ธุรกิจในภาคการผลิตและภาคบริการในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร 5G เพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในอนาคต ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานของทุกภาคส่วน ครอบคลุมและท่ัวถึง  

2) พัฒนาระบบการค้าออนไลน์ภายในประเทศที่สามารถเชื่อมโ ยงกับระบบโลจิสติกส์
ภายในประเทศ เพ่ือให้ประชาชน ผู้ประกอบการ ชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ในการเข้าถึง
ผู้บริโภคได้โดยตรงและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของชุมชน 


