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1 การประชุมช้ีแจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 25 พฤษภาคม 2563 

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. 
ณ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

การประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบาย 
การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2 การประชุมช้ีแจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 25 พฤษภาคม 2563 

 
 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 และอื่นๆ  

3.1  ลงทุนและกิจกรรมการพฒันาท่ีสามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกจิ 

3.2  ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน 

3.3  ส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน 

3.4  สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิต 

2 

แผนงานหรือโครงการที่ มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับ
ภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ 
ซ่ึงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดต่อ COVID-19 
- เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่

ประชาชน/เกษตรกร/ผู้ประกอบการที่ได้รับ
ผลกระทบ 

- เพื่ อแก้ ไขปัญหา เยี ยวยา และชดเชย
ประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ 
เพ่ือรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน  

แผนงานหรือโครงการทีมี่วัตถุประสงคท์างการแพทยแ์ละสาธารณสุข เพื่อแกป้ญัหา 
การระบาดของโรคตดิตอ่ COVID-19 
- เพื่อรองรับค่าใช้จ่าย ค่าเยียวยา ค่าชดเชย ค่าเส่ียงภัยส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ 
- เพื่อจัดซ้ือจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสาธารณสุข ยารักษาโรค วัคซีน และ

ห้องปฏิบัติการ 
- เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต่อการบ าบัดรักษา ป้องกัน และควบคุมโรค 
- เพื่อการเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการรักษาและกักตัวผู้มีความเส่ียง 
- เพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

แผนงาน/โครงการภายใต้บัญชีท้ายพระราชก าหนด (1 ล้านล้านบาท) 



5/24/2020 

2 

3 การประชุมช้ีแจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 25 พฤษภาคม 2563 

พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติ ดเช้ือ 
ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยมีการ
ก าหนดแผนงาน/โครงการในบัญชีแนบท้ายพระราชก าหนด ดังนี้ 

พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ 

1) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (แผนงาน/โครงการ กลุ่มที่ 1) 
2) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับ ภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (แผนงาน/โครงการ กลุ่มที่ 2) 
3) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (แผนงาน/โครงการ กลุ่มที่ 3) 

3.1 แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถ พลิกฟื้นกิจกรรม ทางเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพ และยกระดับการค้า การผลิต และการบริ การ 
ในสาขาเศรษฐกิจ ที่ส าคัญของประเทศ โดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ 

3.2 แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดส าหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของ
ธุรกิจชุมชน ที่เช่ือมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิตและส่ิงอ านวยคว ามสะดวกที่จ าเป็น
ส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และชุมชน รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพ และมูลค่าเพิ่ม ของสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน 

3.3 แผนงานหรือโครงการเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน รวมถึงการลงทุนต่างๆ ของภาคเอกชน เพื่อให้สภาวะการบริโภคแ ละการลงทุน
กลับเข้าสู่ ระดับปกติได้โดยเร็ว 

3.4 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้าง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุนกระบว นการ
ผลิต เพื่อการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป   

โดยแผนงานหรือโครงการกลุ่มที่ 3 ประกอบด้วย  

4 การประชุมช้ีแจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 25 พฤษภาคม 2563 

การส่งออกและ 
การท่องเที่ยว  

ต้องใช้เวลาในการ 
Recovery 

เศรษฐกิจไทย ได้รับผลกระทบจาก 

- เศรษฐกิจโลก 

- สงครามการค้า 

- ภัยแล้ง 

- การใช้จ่ายงบประมาณล่าช้า 

- COVID 19 

การฟื้นฟูและสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศ 

แนวทางขับเคลื่อน -  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

• เกษตรมูลค่าสูง เกษตรแปรรูป อาหาร Bioeconomy 

• ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ Hospitality Industry 

• เศรษฐกิจชุมชน 

   พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการท่องเที่ยว  

   พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ า รองรับการเกษตร 

   การพัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy 

   การฝึกอบรม เพิ่มทักษะระยะส้ัน การจ้างงานระยะส้ัน 

Globalization      
Self-sufficiency; protectionism 
Global pandemic 
Climate Change 

มีความมั่นคง – อาหาร 

เวชภัณฑ์ พลังงาน ดิจิทัล 

logistics ….. 

Restructuring ตนเอง – 

ลดการพึ่งพิงการส่งออก หรือ

อาศัยนักท่องเที่ยวจ านวน

มากจากต่างประเทศ  

4 

New Normal  
แนวทางการบริหารประเทศ 
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5 การประชุมช้ีแจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 25 พฤษภาคม 2563 

Covid 19 พลิกวิกฤตเป็นโอกาสของประเทศไทย 

COVID-19 พลิกวิกฤตเป็นโอกาสของประเทศไทย 
การปรับภาพลักษณ์ของประเทศไทย : สถานที่ปลอดภัย และ ปลอดโรค  

ซ้ือผลผลิตเกษตรและ
อาหารปลอดภัย 
จากประเทศไทย 

มาเที่ยว 
มาฟื้นฟูสุขภาพ 
ในประเทศไทย 

มาท างาน 
มาลงทุน 

ในประเทศไทย 

โอกาสของประเทศไทย 
เกษตรสมัยใหม่ 
เกษตรแปรรูป  

เศรษฐกิจฐานชวีภาพ 
(Bio Economy) 

ท่องเที่ยวเชิงคณุภาพ  
ประเภทตา่งๆ อาทิ  

เชิงสุขภาพ (Health) 
และเชิงวัฒนธรรมอาหาร 
(Gastronomy Tourism) 

โครงการพัฒนาระเบยีงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC)  

หรือ การก าหนดหลักเกณฑ์การ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

รักษา/ต่อยอดไว้ 

จุดแข็งของประเทศไทย (+) 

 ความน่าเช่ือถือในระบบสาธารณสุขของประเทศไทย 
 ความเป็น “คนไทย” โอบอ้อมอารี 
 อ่ืนๆ 

จุดอ่อนของประเทศไทย (-) 
 ความล่าช้าของระบบราชการ 
 กฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรค 
 ทุจริตคอรัปชั่น 
 อ่ืนๆ 

6 การประชุมช้ีแจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 25 พฤษภาคม 2563 

     Education      Health 

     Infrastructure  
Foundation 

 STRATEGIC FRAMEWORK 

Strengthening 

 
 

เกษตรมูลค่าเพิ่ม 
อาหาร/อุตสาหกรรม
ชีวภาพ 
ท่องเที่ยวคุณภาพ 
เศรษฐกิจชุมชน 

Business as usual 
เส้ือผ้า/เคร่ืองแต่งกาย 
กระดาษ/เคมีภัณฑ ์
ยางและพลาสติก 
ยานยนต ์
อุปกรณ์ขนส่ง 
เฟอร์นิเจอร์ 
ฯลฯ 

EEC 
More emphasis 

Area-based Development 

Keep  
on 

going  
 

Future Sustainable Growth 
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กรอบแนวคิดการด าเนินกลยุทธ์ 
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2.  แนวทางด าเนินการ  
• เน้นการฟื้นฟูและสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศ
หลัง Covid19 โดยให้ความส าคัญต่อสาขา
เศรษฐกิจของประเทศท่ียังคงมีความได้เปรียบ และ
ต่างประเทศยังมีความต้องการ เช่น เกษตรมูลค่าสูง /
เกษตรแปรรูป /  อุตสาหกรรมอาหาร /  Bio-
economy / แหล่งและบริการท่องเท่ียวท่ีเน้น
คุณภาพและยั่ งยืน อุตสาหกรรมการให้บริการ 
(Hospitality Industry) รวมท้ังให้ความส าคัญต่อ
กิจกรรมและธุรกิจชุมชนท่ีมีศักยภาพและโอกาส  
• เน้นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการสร้างงานและสร้าง
อาชีพ สามารถรองรับแรงงานส่วนเกินท่ีอพยพกลับ
ท้องถ่ินและชุมชน  
• เน้นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งใน 
ด้านก าลังคน แผนงานโครงการและการลงทุน 
• เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นท่ีและ

ภาคส่วนอื่นๆ เช่น ภาคเอกชน มูลนิธิ ภาควิชาการ 

1. หลักการ 

กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ  
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แผนงาน/โครงการท่ี 3 : 400,000 ล้านบาท) 

การใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชก าหนดฯ มีวัตถุประสงค์ในการพยุงเศรษฐกิจในภาวะวิกฤต และฟื้นฟูเศรษฐกิจให้
กลับสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การระบาดในประเทศ และในระดับโลกยังมีความ
ไม่แน่นอนของการส้ินสุดการระบาด และยังคงมีความเส่ียงที่ประเทศไทยอาจเกิดการระบาดซ้ า ดังน้ัน การใช้
จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชก าหนดฯควรต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจและการแพร่ระบาดในแต่ละช่วงเวลา โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังน้ี 

1. ขับเคลื่อนการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างการมี
ส่วนร่วมในการฟื้นฟูเศรษฐกิจระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชน   

2. สร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้สามารถรองรับผลกระทบจากการระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 และความเส่ียงจากเศรษฐกิจโลกในระยะต่อไป อาทิ การสร้างความมั่นคงทาง
อาหาร เวชภัณฑ์ พลังงาน ดิจิทัล  ระบบโลจิสติกส์  

3. ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศเพื่อลดการพึ่งพาการส่งออกและนักท่องเที่ยวต่างประเทศในเชิง
ปริมาณไปสู่การผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพมากขึ้น 

4. สร้างระบบการเรียนรู้ส าหรับประชาชนในการพัฒนา/ปรับเปลี่ยนทักษะ ให้สอดรับกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานในอนาคต 

8 การประชุมช้ีแจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 25 พฤษภาคม 2563 

เกษตรกร /  
สถาบันเกษตรกร  

(สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร) 

นิสิตนักศกึษาที่อยูร่ะหว่างการเรียน 
ผู้ที่จบการศกึษาที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน
แรงงานในระบบและนอกระบบ 
ผู้ว่างงาน  

ชุมชน /  
วิสาหกิจชุมชน 

ผู้ประกอบการ 

3. กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนทั่วไป 

กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ  
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แผนงาน/โครงการที่ 3 : 400,000 ล้านบาท) 

4.  หลักเกณฑ์ 

หลักเกณฑข์้อ 13 ของระเบียบ นร ว่าด้วยการด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก.  

1. เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับแผนงานหรือโครงการตามที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้าย
พระราชก าหนด  

2. เป็นโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันโดยเร็วแต่ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ หรือได้รับจัดสรรงบประมาณไว้แล้วแต่มีจ านวนไม่เพียงพอ 

3. เป็นโครงการที่มีความพร้อม สามารถด าเนินการได้ทันทีภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติโครงการจาก
คณะรัฐมนตรี 

4. เป็นโครงการที่มีความคุ้มค่าในการด าเนินงานและก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชก าหนด 

5. ลักษณะอื่นใดตามที่คณะกรรมการก าหนด 

 

ทั้งนี้ การจัดท ารายละเอียดโครงการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ 
วิธีการท่ีคณะกรรมการก าหนด 

เป็นโครงการที่ต้องมีลักษณะ ดังนี้ ... 
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กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ  
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แผนงาน/โครงการท่ี 3 : 400,000 ล้านบาท) 

  Future 
Sustainable 

Growth 
เกษตรอจัฉริยะ 

(เกษตรแม่นย า เกษตรแปลงใหญ่ 
การเกษตรที่มีมูลค่าสูง)  
อุตสาหกรรมอาหาร 

Bioeconomy 
ท่องเที่ยวเนน้คณุภาพ 
Hospitality Industry 
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์ 

เกษตรพอเพยีง/
ผสมผสาน 

สินค้าและบริการชุมชน 
OTOP  

ท่องเที่ยวชุมชน 

เศรษฐกิจฐานราก 
เศรษฐกิจชุมชน 

สร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน  
และสนับสนุนกระบวนการผลิต 

กระตุ้น 
การบริโภค 

ภาคครัวเรือนและ
เอกชน 

แผนงาน แผนงาน แผนงาน 

แผนงาน 

N e w   N o r m a l  
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4.  หลักเกณฑ ์

10 

4. ลักษณะของโครงการโดยทั่วไป  

1.   ลักษณะโครงการโดยทั่วไป 
      1.1 เป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการด าเนินโครงการ หรือสร้างโอกาสในการประก อบ
ธุรกิจเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงที่จะน าไปสู่ความปกติใหม่ (New Normal) หรือการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 

 เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดรายจ่ายให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการด าเนินโครงการ  
 เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการด าเนินงานให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการด าเนินโครงการ  
 เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการจ้างงานหรือรักษาระดับการจ้างงานให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการด าเนินโครงการ 

2.   การด าเนินโครงการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยค านึงถึงประสิทธิภาพ (Effectiveness) ประสิทธิผล 
(Efficiency) การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) ของประชาชนและชุมชนในพื้นที่ การกระจายทรัพยากรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
ทั้งในระดับพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย(Equity) ความยั่งยืนของการด าเนินการ (Sustainability) ความโปร่งใส (Transparency) การป้องกันการ
ทุจริตคอรัปชั่นและการตรวจสอบได้ (Accountability) โดยจะต้องมีการรายงานผลการด าเนินงานที่เปิดเผยต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง  

3. เป็นโครงการที่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2564  

4. เป็นโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบยืนยันว่าสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

1.2 เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้  

กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ  
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แผนงาน/โครงการที่ 3 : 400,000 ล้านบาท) 

5.  หลักเกณฑ์เพิ่มเติมของแผนงาน/โครงการที่ 3 
เป็นโครงการที่ต้องมีลักษณะ ดังนี้ ... 
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ลักษณะส าคัญของโครงการ  

1. ลักษณะส าคัญของโครงการภายใต้แผนงานที่ 3.1 แผนงานหรือโครงการลงทุนและกจิการการพัฒนาท่ีสามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกจิ 
เพิ่มศักยภาพ และยกระดับการค้า การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกจิที่ส าคัญของประเทศ โดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ 
1) สนับสนุนการพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (BCG) บนพื้นฐานจุดแข็งท่ีมีศักยภาพของสาขาธุรกิจหรือพื้นที่ 
2) มีการประยุกต์ใช้วิทยาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือความคิดสร้างสรรค์ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต /บริการ หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ

ธุรกิจในด้านใดด้านหนึ่ง ดังนี้  
2.1)  เกษตรที่มีประสิทธิภาพการผลิตและมีมูลค่าเพิ่ม โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในหลากหลายรูปแบบเพื่อจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในหลายๆ 

ด้าน เป็นเกษตรสมัยใหม่/เกษตรอัจฉริยะ ตัวอย่างเช่น (1) ข้อมูลหรือระบบสารสนเทศส าหรับจัดการการเกษตร (Farm Management Information 
System) เพื่อการจัดการแบบเกษตรแม่นย าสูง (Precision Agriculture) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการใช้ทรัพยากรช่วยประหยัดทรัพยากรวัตถุดิบและลด
การสูญเสียพลังงาน น้ า และปุ๋ย (2) การเกษตรด้วยเทคโนโลยีช่วยควบคุมปัจจัยแวดล้อม เช่น เรือนกระจกอัจฉริยะ การตรวจวัดและพยากรณ์สภาพอากาศ 
เพื่อลดความเส่ียง และเพิ่มคุณภาพผลผลิตและผลตอบแทนจากการลงทุน (3) การลดต้นทุนการผลิตโดยการท าเกษตรแปลงใหญ่ และใช้เคร่ืองจักรกลเกษตร 
(Motor Pool)  รวมทั้งการใช้หุ่นยนต์และโดรนเพื่อการเกษตร และ (4) การเพิ่มโอกาสและลดต้นทุนการเข้าถึงตลาดโดยใช้ตลาดดิจิทัล เป็นต้น 

2.2) อุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพและมูลค่าสูง โดยเน้นการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio economy) เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบ
ทางการเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มน้อย ไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมฐานชีวภาพที่ต่อยอดจากฐานการผลิตเดิม และ
ประเทศไทยมีศักยภาพสูง เช่น อาหารแห่งอนาคต ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ พลังงานชีวภาพ วัสดุพลาสติกชีวภาพ สารชีวเคมี และยาหรือชีวเภสัชภัณฑ์ ที่มี
แนวโน้มความต้องการของตลาด เพิ่มข้ึน 

2.3)  การบริการและการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ (Responsible Tourism) อุตสาหกรรมการให้บริการ (Hospitality Industry) และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
โดยให้ความส าคัญกับมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัย และ Carrying capacity ของพื้นที่ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยว โดยประยุกต์ใช้
วิทยาการด้านการออกแบบ สร้างสรรค์ ความปลอดภัย สาธารณสุข และการปรับการท่องเที่ยวเป็นดิจิทัล   

3) สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอาชีพ และสร้างงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น 
4) สอดคล้องกับการแก้ปัญหา และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
5) ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา ซึ่งได้แก่ ภาคเอกชน ภาควิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรไม่แสวงหาก าไร และภาคประชาชน 

12 

ลักษณะส าคัญของโครงการ  

1) สนับสนุนให้เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้ในท้องถ่ินและชุมชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะอาชีพด้านเกษตรและอาหาร 
ด้านการจัดการน้ าชุมชน ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวชุมชน และด้านการจัดการข้อมูลชุมชนขนาดใหญ่ รวมถึงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อรองรับสังคม
ในอนาคต  

2) สนับสนุนการน าแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวชุมชนมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชนบนฐานศักยภาพของพื้นท่ี โดยใช้ความรู้
ทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม ภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ หรือยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และการท่องเที่ยวชุมชน รวมถึงการพัฒนาด้านการตลาดให้ทันสมัย  

3) สนับสนุนชุมชนท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการปรับตัวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวตามวิถีใหม่ (New Normal) ทั้งการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก และ 
การให้บริการต่าง ๆ ที่ค านึงถึงมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย ความสะอาดและมาตรฐานด้านสาธารณสุข โดยค านึงถึงศักยภ าพของท้องถิ่น 
สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจ SMEs สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกร ในท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความมั่นคงของเศรษฐกิจ  
ฐานราก  

4) สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งประสานการด าเนินงานและบริหารจัดการร่วมกันเพื่อให้เกิดความยั่งยื น โดยให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา ได้แก่ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร/สถาบัน/กลุ่มเกษตรกร องค์กรไม่แสวงหาก าไร 
และภาคประชาชน  

5) ให้ความส าคัญกับการด าเนินกิจกรรมเพื่อลดช่องว่างหรือสร้างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่คุณค่า เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์  
การแปรรูป การตลาด เป็นต้น 

2. ลักษณะส าคัญของโครงการภายใต้แผนงานที่ 3.2 แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงาน 
สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดส าหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เช่ือมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอ่ืน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน 
การจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางกา รตลาด พร้อมทั้ง
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน   
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13 

ลักษณะส าคัญของโครงการ  

1) เป็นมาตรการด้านภาษีและท่ีไม่ใช่ภาษีท่ีจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการบริโภคและการใช้จ่ายภายในประเทศ   
2) สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการซื้อและใช้สินค้าและบริการจากผู้ประกอบการรายย่อยภายในประเทศ  
3) สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
4) เป็นมาตรการท่ีกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย  

3. ลักษณะส าคัญของโครงการภายใต้แผนงานที่ 3.3 แผนงานหรือโครงการเพื่อส่งเสรมิและกระตุ้นการบรโิภคภาคครัวเรือนและเอกชน 
รวมถึงการลงทุนตา่งๆ ของภาคเอกชน เพื่อให้สภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับปกติโดยเรว็ 

14 

ลักษณะส าคัญของโครงการ  

4. ลักษณะส าคัญที่ควรเน้นของแผนงาน/โครงการ ที่ 3.4 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิตเพื่อการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป  

เป็นการลงทุนพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าและระบบชลประทาน ระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์  ดิจิทัล ที่ช่วยสนับสนุนการด าเนินการภายใต้แผนงานที่ 
3.1 และ 3.2 ให้เป็นไปอย่างสะดวก ปลอดภัย มีมาตรฐาน บนต้นทุนที่แข่งขันได้  

1. กรณีที่เป็นการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าและระบบชลประทาน  จะต้องเป็นการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก น้ าบาดาลที่มีความพร้อม 
ในการด าเนินการ รวมทั้งจะต้องแสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงกับแผนการพัฒนาจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ และต้องผ่านความเห็นชอบจากส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.)  

2.  กรณทีี่เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ จะต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเช่ือมโยงการเดินทางและขนส่ง
สินค้าจากชุมชน/ท้องถิ่นสู่ประตูการค้าหลักภายในประเทศ หรือจุดต้นทางการเดินทางที่ส าคัญของประเทศ อาทิ สถาบันการศึกษา แหล่งท่องเที่ยว นิคม
อุตสาหกรรม เพื่อลดต้นทุนการเดินทางและการขนส่งสินค้าโดยอยู่บนเงื่อนไขของการก าหนดให้ระบบขนส่งทางรางได้รับการพัฒนาเป็นโครงข่ายหลักในการ
เดินทางและขนส่งสินค้าของประเทศ   

3.  กรณีที่เป็นการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก จะต้องแสดงให้เห็นว่าการด าเนินการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนให้สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ และสามารถช่วยลดต้นทุน หรือก่อให้เกิดการสร้า ง
มูลค่าเพิ่มของผลผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรม 

4.  กรณีท่ีเป็นการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม จะต้องเป็นการด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ 
     4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาครัฐและภาคเอกชนเกิดการวิจัยและพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มของประเทศในลักษณะบูรณาการ ทั้งในส่วนของการศึกษา

และการเรียนรู้ตลอดชีวิตการประกอบอาชีพของประชาชนทั้งในระดับครัวเรือน วิสาหกิจชุมชน  ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึง
รองรับการประกอบธุรกิจในภาคการผลิตและภาคบริการในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีการส่ือสาร 5G  เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง
วิถีชีวิตในอนาคต ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานของทุกภาคส่วน ครอบคลุมและทั่วถึง 

      4.2 พัฒนาระบบการค้าออนไลน์ภายในประเทศที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบโลจิสติกส์ภายในประเทศ  เพื่อให้ประชาชน ผู้ประกอบการ ชุมชนหรือวิสาหกิจ
ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ในการเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรงและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของชุมชน  
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ระเบียบส านักนายกฯ 

รูปแบบข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการ กลุ่มที่ 3 

ประกอบไปด้วย 2 รูปแบบ คือ  

แบบฟอร์ม 1 ข้อเสนอแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  (แผนงานหรือโครงการกลุ่มที่ 3) 

แบบฟอร์ม 2 ข้อเสนอระดับโครงการย่อยภายใต้ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการบัญชีแนบตามบัญชีท้าย พ .ร.ก. ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 
เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (ข้อเสนอระดับ
โครงการย่อยกลุ่มที่ 3) 

กรณีข้อเสนอเป็นแผนงาน 
ประกอบไปดว้ยหลาย
โครงการ (แผนงาน) 

 หน่วยงานจ าเป็นต้องกรอกข้อมูลของแผนงานที่เสนอตามแบบฟอร์ม 1 
 

กรณีข้อเสนอมีลักษณะ
เป็นโครงการ  หน่วยงานจ าเป็นต้องกรอกข้อมูลของโครงการที่เสนอตามแบบฟอร์ม 1 

 หน่วยงานจ าเป็นต้องกรอกข้อมูลของโครงการย่อยที่เสนอตามแบบฟอร์ม 2 
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รูปแบบข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการ กลุ่มที่ 3 

1. ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย 6 ค าถาม ประกอบด้วย 
1.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ / กระทรวง 
1.2 ช่ือแผนงาน/โครงการ และพื้นที่ด าเนินการ 
1.3 หลักการและเหตุผล 
1.4 วัตถุประสงค์ 
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.6 ระยะเวลาด าเนินงาน 

2. ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงคข์อง พ.ร.ก. ประกอบด้วย 3 ค าถาม 
2.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของ พ.ร.ก.  : รักษาแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในช่วง 2 ปี 
2.2 มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาแรงขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมในช่วง 2 ปี : สร้างแรงขับเคลื่อนภาคการผลิตและการบริการ 
2.3 ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ พ.ร.ก.  

ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ พ.ร.ก.ฯ  

แผนงานที่ 3.1 : สร้างรายได้จากภาค
การผลิตและภาคบริการที่ทันสมัย  
ในพื้นที่เป้าหมาย  

 ภาคเกษตรกรรม 
 ภาคอุตสาหกรรม การค้า/การลงทุน 
 ภาคการท่องเที่ยวและบริการ 

แผนงานที่ 3.2 : กระตุ้น เศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ 
 พัฒนาสินค้าและบริการของชุมชน 
 พัฒนาการตลาดและส่ิงอ านวยความสะดวก 
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมสาธารณะประโยชน์

ระดับชุมชน 
 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 
 เกิดการฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  

แผนงานที่ 3.3 : กระตุ้นเศรษฐกิจ 
ด้วยการบริโภคและการใช้จ่าย
ภายในประเทศ 

 ส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภค 
 ส่งเสริมและกระตุ้นการลงทุน 

แผนงานที่ 3.4 : สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
สนับสนุนภาคการผลิตและบริการที่ทันสมัยและ
เศรษฐกิจฐานราก 

 การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้าและระบบชลประทาน 
 การพัฒนา/ปรับปรุงโครงข่ายคมนาคม 
 การพัฒนาส่ิงอานวยความสะดวก 
 การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

รูปแบบข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการ กลุ่มที่ 3 

3. วงเงินงบประมาณ 
4. สาระส าคัญของโครงการ ประกอบด้วย 4 ค าถาม 

4.1 สถานะโครงการ 
4.1.1 ความพร้อมในการด าเนินการ 
4.1.2 ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ถ้ามี) 
4.1.3 ความพร้อมของแรงงาน บุคลากร และเทคโนโลยี 
4.1.4 การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 
4.1.5 ความพร้อมในการบริหารจัดการ 
4.1.6 การสนับสนุนงบประมาณ 
4.1.7 การก าหนดรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

4.2 ขอบเขตการด าเนินงาน 
4.3 กลุ่มเป้าหมาย 
4.4 วิธีการด าเนินงาน  
4.5 แผนการด าเนินงาน 

รายละเอียดของแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับวงเงินงบประมาณ 
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BACK UP 
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21 

เกษตรแปลงใหญ่ที่บริหารจัดการโดยสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจ ตัวอย่าง กรณีศึกษาตัวอย่าง 
ด้านเกษตรเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต 

เกษตรแปลงใหญ่ที่บริหารจัดการโดยสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจ 

22 

ตัวอย่าง กรณีศึกษาตัวอย่าง 
ด้านเกษตรเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต 
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23 

เกษตรแปลงใหญ่ที่บริหารจัดการโดยสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจ ตัวอย่าง กรณีศึกษาตัวอย่าง 
ด้านเกษตรเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต 

เกษตรอัจฉริยะ โดยภาคเอกชน ตัวอย่าง กรณีศึกษาตัวอย่าง 
ด้านเกษตรเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต 
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โครงการพัฒนาด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสับปะรด 

ปีการเพาะปลูก 58/59 

พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) 21,435 

ผลผลิต (ตัน) 78,050 

ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 3,482 

ราคา (บาท/ตัน) 5,000 

มูลค่า (ลบ.) 390 

GPP ภาคเกษตร (ลบ.) 7,613 

เอนไซม์โบมีเลนฺ 
(Bromelain) 

Value Creation  
สับปะรด 1 ตัน ท าเอนไซม์ได้ 2 กก. 
เอนไซม์ 1 กก. = 6,000 บาท 
ดังน้ัน หากน าสับปะรดมาผลิตเอนไซม์ 
จะสร้างรายได้ 936 ลบ. 
เพิ่มขึ้นกว่าเดิม 546 ล้านบาท  

ท่ีมา : โครงการศึกษาแนวทางการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สับปะรด โดยสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2555  

สับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดล าปาง แต่ส่วนใหญ่เป็นการขายผลผลิต  
(mass product) จึงควรน าผลการศึกษาจากงานวิจัยมาต่อยอดในเชิงนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า  

กรณีศึกษาตัวอย่าง 
ด้านเกษตรเพิม่มูลคา่ 

กระทรวงพาณิชย์ 
Demand Driven 
ผงเอนไซม์จากสับปะรด 

BOI 
มาตรการส่งเสริมการลงทุน
ท้องถิ่น (Local Investment) 

สนับสนุนดา้นวิชาการ
ให้แก่เกษตรกร 

สนง.เกษตรจังหวัด 

สนง.อุตสาหกรรม.จว. 
ให้ความรู้ด้านกาจัดตัง้โรงงาน
และกฎระเบียบตา่งๆ 

สหกรณ์ / Social Enterprise  
บ.ประชารัฐรักสามัคค ีจ.ล าปาง 
 

สนับสนุนส่งออก                          
ไปประเทศเป้าหมาย 

กระทรวงพาณิชย ์

ผงเอนไซม์จากสับปะรด 

เกษตรกร (Smart Farmer) 
ผลิตสับปะรดคุณภาพ
เพื่อเป็นวัตถุดิบให้กับ
โรงงานแปรรูป ก าไรกลับสู่เกษตรกร             

1,200 ครัวเรือน  

แนวทางการพัฒนาจังหวัด 4.0 ตามนโยบาย Thailand 4.0 : กรณีจังหวัดล าปาง 

สถาบันอาหาร 
ถ่ายทอด Technology 
ให้บริษัทประชารัฐฯ 

โรงงานแปรรูปสับปะรด 
 

ธนาคารรัฐ 
ธนาคารรัฐ (ธกส ออมสิน SME 
bank) ให้การสนับสนุนเงินทุน หากน าสับปะรดมาผลิต                                      

เอนไซม์จะมีรายได ้936 ลบ. 
สามารถเพิ่มมูลค่าได้ 

546 ล้านบาท  

กรณีศึกษาตัวอย่าง 
ด้านเกษตรเพิม่มูลคา่ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk_M3j2cXPAhVKFZQKHZClBQgQjRwIBw&url=http://www.chaoprayanews.com/2012/05/24/%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-29%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81/&psig=AFQjCNE4og2AbqdE3bKPwk8vuIIr8qAdZg&ust=1475826742748131
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4. ผลตอบแทนการลงทุน 

โครงการลงทุนการผลิตเอนไซม์โบรมีเลนจากสับปะรด 

1. โอกาสทางการค้า (6 ประเทศ) 
 

1. ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ส านักงาน  200,000 บาท 
2. ค่าใช้จ่ายเคร่ืองจักร       21,250,000 บาท 
3. ค่ายานพาหนะ               1,050,000 บาท 
4. เงินหมุนเวียนในโครงการ   2,500,000 บาท 

• เอนไซม์โบรมีเลน คือ เอนไซม์ ท่ีผลิตจากสับปะรด ซึ่งใช้
เทคโนโลยีการสกัดและการท าให้ตกตะกอน ต้องอาศัย
เครื่องจักรที่มีราคาแพงและผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเอนไซม์
ดังกล่าว 

• ในประเทศไทยผู้ที่ผลิตเอนไซม์โบรมีเลนยังมีไม่มาก และยังไม่
มีผู้ผลิตรายใดท่ีสามารถผลิตเอนไซม์โบรมีเลนแบบบริสุทธิ์ได้ มี
แต่ท่ีผลิตได้เพียงเอนไซม์ดิบ (Crude Enzyme) เท่าน้ัน 

• ในอีก 5 ปีข้างหน้า มีแนวโน้ม การใช้เอนไซม์ท่ีเพิ่มสูงข้ึนในกลุ่ม
อุตสาหกรรม Detergent enzyme และ Food enzyme  
ซึ่งโบรมีเลนก็ถือเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่มีโอกาสเติบโตในธุรกิจ 

• ประเทศในโซนยุโรป และอเมริกา นิยมน าไปใช้ใน อุตสาหกรรม
ผงหมักเนื้อ ท าอาหารเสริมและยา เพื่อช่วยในเรื่องการย่อย
อาหาร รวมท้ังน าไปเป็นส่วนผสมในอุตสาหกรรมเครื่องส าอาง
ได้อีกด้วย  

• กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก คือ อุตสาหกรรมผงหมักเน้ือ และกลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหารเสริม ซึ่งอุตสาหกรรมกลุ่มนี้มีแนวโน้ม
ขยายตัวสูง มีการขยายตัวต่อเนื่องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 7 ต่อปี 

• จากการวิเคราะห์แผนการเงินของการลงทุนโครงการผลิต
เอนไซม์โบรมีเลนจากสับปะรดพบว่า การผลิตเอนไซม์โบรมีเลน
จากสับปะรดมีความเหมาะสมในด้านการลงทุน เนื่องจากให้
ผลตอบแทนส าหรับโครงการสูง 

สรุปสาระส าคัญโดยย่อ 25,000,000  
ล้านบาท 

2. เงินลงทุน 

ฝรั่งเศส 

ญี่ปุ่น 

รัสเซีย 

เยอรมัน 

 อเมริกา 

 สเปน 

3. ประมาณการก าไรสุทธิต่อปี 

Internal Rate Return 
66% 

Payback Period 

1.74 Year 

Net Present Value 
106,792,263 บาท 

รายการ ปีที ่1 ปีที ่
3 

ปีที ่
5 

ปีที ่
7 

ปีที ่
9 

ปีที ่
10 

รายได้จากการขาย 
(ล้านบาท) 49.20 59.

80 
72.
69 

80.
14 

88.3
6 

92.7
7 

ต้นทุนสินค้า (ล้านบาท) 21.02 24.
58 

28.
75 

30.
51 

32.3
6 

33.3
4 

ต้นทุน Fix cost (ล้าน
บาท) 11.09 11.

05 
12.
83 

14.
01 

15.3
5 

16.0
6 

รวมต้นทุน (ล้านบาท) 32.11 35.63 41.58 44.52 47.71 49.4 

ก าไรสุทธ ิ(หลงัหกั
ภาษี) (ล้านบาท) 6.5 10 13.3 15.56 18.01 19.37 

หมายเหตุ   
1)ก าลงัการผลติของโรงงาน 
อยูท่ี ่ 9,840 ก.ก./ตอ่ปี 

2)วตัถุดบิใช้ล าต้นสับปะรด  
100 ตนั ผลติเอนไซมไ์ด้ 50 ก.ก. 

3)แผนธุรกจิระยะเวลา 10 ปี     

27 

ที่มา : สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม 

กรณีศึกษาตัวอย่าง 
ด้านเกษตรเพิม่มูลคา่ 

ตัวอย่าง นวัตกรรมสู่การเป็น Low Carbon Destination 

แผงโซลาร์
เซลล์ไฟฟ้า
ราวสะพาน 

แบตเตอรี่ 
เก็บไฟไว้ใช้

กับสระว่ายน้ า 

แนวทางการพัฒนา 

ถ่ายทอดและแลกเปล่ียนองค์ความรู้ การท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์กับผู้ประกอบการและชุมชน 

ลงนามปฏิญญาเกาะหมาก  
Low Carbon Destination 

จัดกิจกรรม นิทรรศการ และน าเสนอนวัตกรรม  
ที่น าไปสู่การเป็น Low Carbon Destination 

จัดแคมเปญรณรงค์การกินอาหารท้องถ่ิน ลดการ
ขนส่งนอกพื้นที่ ลด CO2 และรักษาความสะอาด 

กรณีศึกษาตัวอย่าง 
ด้านการท่องเที่ยวคณุภาพสูง 
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ศึกษาศักยภาพของจังหวัด 

จัดท าแผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่  
โดยเปิดให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม  

น าความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาเมือง  
โดยค านึงถึงความปลอดภัย และความยั่งยืน 

จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาสุโขทัยเมืองสร้างสรรค์ 
ประกอบด้วย อพท. อบจ. และเครือข่ายจังหวัด 

น าส่งให้แก่กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อส่งเข้าประกวด 
เมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO 

  สาขาหัตถกรรมและศลิปะพื้นบ้าน  

พัฒนาสู่เมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO 

คณะกรรมการพัฒนาสุโขทัยเมืองสร้างสรรค์เป็นหลักในการด าเนินการ  

รวบรวม ฟ้ืนฟู พัฒนาและต่อยอด
งานหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้าน 

ใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
มาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 

ต่อยอดสู่การท่องเที่ยว 

สร้างรายได้จากการท่องเท่ียว 
และการพาณิชย์  

กรณีศึกษาตัวอย่าง 
ด้านการท่องเที่ยวคณุภาพสูง 

ชนะเลิศ รางวัลรีสอร์ทริมทะเลที่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จากเว็ปไซต ์Travel Daily 
อันดับ 5 สปาสุดยอดระดับโลก (Best of the Best) จากนิตยสาร Conde Nast Traveller  

• ให้บริการที่พักแรม 
• พนักงานเป็น Health Advisor 
• มีบริการสุขภาพหลากหลายสาขา 
• มีบริการ Online Wellness Service 

• มาตรฐานสิ่งแวดล้อมได้รับการรับรอง 
จาก Green Globe  

• มีโรงเรียนชีวาศรม Academy  
เพื่อสร้างและพัฒนามาตรฐานพนักงาน  

• มาตรฐานอุปกรณ์ทันสมัยอยู่เสมอ 

การให้บริการที่ครบวงจร 

ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ 

มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับระดับโลก  

การจัดการที่ยั่งยืน 

หลักการ 

ใช้ศิลปะไทย และแนวคิดความสมดุลใน 
การออกแบบ 
• สิ่งปลูกสร้างและการตกแต่งสถานท่ี 
• รูปแบบ และวัฒนธรรมการให้บริการ 
• รสชาติ และรูปลักษณ์ของอาหาร 

• แยกขยะ และบ าบัดน้ าเสีย แล้วน ากลับ 
มาใช้ใหม ่

• ใช้ Solar Cell และพลังงานหมุนเวียน 
• สนับสนุนการจ้างงาน รับซื้อผลิตภัณฑ์

และบริการจากคนในพื้นท่ี 

Resort 

Academy 

& 

ที่มา: Chivasom.com 
กรณีศึกษาตัวอย่างดา้นการทอ่งเที่ยวคณุภาพสูง 
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31 

กรณีศึกษาตัวอย่าง 
ด้านการเกษตร/การพฒันาแหล่งน้ า
เพื่อชุมชน 

32 

กรณีศึกษาตัวอย่าง 
ด้านการเกษตร/การพฒันาแหล่งน้ า
เพื่อชุมชน 


