
 
 
 
 
 
 

 “สภาพัฒน์” วิเคราะห์ข้อเสนอโครงการเงินกู้ฯ 4 แสนล้านบาทรอบแรก 
มูลค่าแสนล้านบาท คาดจ้างงานกว่า 4 แสนราย 

 

 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และคณะผู้บริหาร สศช. ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายดนุชา  พิชยนันท์  
รองเลขาธิการ สศช. และ นายเอนก  มีมงคล รองเลขาธิการ สศช. ร่วมแถลงข่าวชี้แจงความก้าวหน้าการ
ด าเนินการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของโควิด-19 กรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาท 
ภายใต้พระราชก าหนด (พ.ร.ก.) ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 

ที่มาของกรอบเงินฟื้นฟูฯ 400,000 ล้านบาท 

เลขาธิการ สศช. กล่าวว่า ตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้สร้าง
ความยากล าบากให้แก่ทุกประเทศทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย ผู้ประกอบการจ านวนมากโดยเฉพาะผู้ที่
เป็นรายย่อยและอยู่ในภาคการท่องเที่ยว ได้รับผลกระทบอย่างหนัก เพราะไม่สามารถด าเนินธุรกิจได้ตามปกติ 
และเผชิญการขาดสภาพคล่อง ส่งผลให้ประชาชนทั้งที่เป็นแรงงานในระบบและนอกระบบต้องขาดรายได้ หรือ
บางรายถึงขั้นถูกเลิกจ้าง รัฐบาลจึงได้ออก พ.ร.ก. ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา 
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 
วงเงินไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท โดยหนึ่งในแผนงานที่ระบุใน พ.ร.ก. ฉบับนี้ คือแผนงานที่ 3 กรอบวงเงินฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคม 400,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินโดยภาครัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในช่วงเวลา
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ที่เหลืออยู่ก่อนเริ่มงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 ในเดือนตุลาคม 2563 และเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องจาก
มาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในขั้นต้นที่จะสิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายนนี้ 

เป้าหมายและแผนงาน 

การใช้จ่ายเงินกู้ฯ 400,000 ล้านบาท มีเป้าหมายส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ (1) สร้างความเข้มแข็ง
แก่เศรษฐกิจฐานราก เน้นการจ้างงาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ท่องเที่ยวชุมชน กองทุนหมู่บ้าน และโลจิสติกส์  
(2) การลงทุนกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค (Nec, NeEC, CWEC, SEC) เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน  
ในอนาคต เน้นเกษตรสมัยใหม่ เศรษฐกิจชีวภาพ ท่องเที่ยวคุณภาพ และ (3) กระตุ้นการอุปโภคบริโภค และ
การท่องเที่ยวในประเทศ โดยจ าแนกเป็น 4 แผนงาน ประกอบด้วย แผนงาน 3.1 พลิกฟ้ืนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ แผนงาน 3.2 ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน แผนงาน 3.3 ส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภค  
ภาคครัวเรือนและเอกชน และ แผนงาน 3.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 

กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนงานหรือโครงการ  

ส าหรับกรอบแนวคิดในการใช้จ่ายเงินกู้ฯ 400 ,000 ล้านบาท เพ่ือจัดท าแผนงานหรือโครงการ  
เริ่มจากการมองหัวใจของปัญหาว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ส่งผลกระทบให้รายได้จากการ
ท่องเที่ยวและการส่งออก ซึ่งเป็นรายได้ส าคัญของประเทศหายไปอย่างฉับพลัน ผู้ประกอบการรายย่อยขาด
ก าลังทุน และประชาชนขาดก าลังซื้อ ซึ่งเมื่อปัจจัยภายนอกเหล่านี้ไม่อาจเป็นที่ พ่ึงได้ดังที่ เคยเป็นมา  
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจึงขึ้นอยู่กับการสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศ หรือคือการสร้างฐานราก
ให้ม่ันคง ด้วยการเปลี่ยนวิกฤตโควิด-19 ให้เป็นโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจฐานราก กระจายความเจริญ
ไปสู่ภูมิภาคอย่างย่ังยืน ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิต โดยมีเป้าหมาย ดังนี้ 

(1) สร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก โดยเน้นการจ้างงาน เกษตรทฤษฎีใหม่ สินค้าและ
บริการชุมชน OTOP ท่องเที่ยวชุมชน  
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(2) กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค เพื่อสร้างการเติบโตสู่อนาคตอย่างยั่งยืน  โดยเน้น (1) การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร อาทิ เกษตรสมัยใหม่ เกษตรอัจฉริยะ เกษตรแม่นย า และเกษตรแปลงใหญ่ 
(2) เกษตรเพิ่มมูลค่า และเศรษฐกิจฐานชีวภาพ อาทิ อาหารแห่งอนาคต ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ และยา 
พลาสติกชีวภาพ และพลังงานชีวภาพ รวมทั้ง (3) การท่องเที่ยวคุณภาพสูง อาทิ การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 

Hospitality Industry เศรษฐกิจสร้างสรรค์  

(3) ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิต 

ผลการวิเคราะห์ของ สศช. (รอบแรก) 

จากข้อเสนอโครงการ (Project Briefs)  ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2563 พบว่ามีจ านวนข้อเสนอ
โครงการ/แผนงานรวมทั้งสิ้นกว่า 46,429 โครงการ เป็นจ านวนเงินมากกว่า 1.456 ล้านล้านบาท (ข้อมูล ณ 
วันที่ 24 มิถุนายน 2563) โดยคณะท างาน สศช. ได้พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการ/แผนงานในรอบแรก
แล้ว มีข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาจ านวน 123 โครงการ รวมวงเงินประมาณ 101,482.28 ล้านบาท  
ซึ่งได้น าเสนอให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาในช่วงวันที่ 22-25 มิถุนายน 2563 เพ่ือน าเสนอต่อ
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาในวันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2563 ต่อไป ทั้งนี้คาดว่าจะแบ่งการอนุมัติ เงินกู้ฯ 
ออกเป็น 2-3 รอบ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการกระตุ้นและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ โดยรอบแรกจะเริ่มด าเนินการใน
เดือนกรกฎาคม 2563 มีโครงการส าคัญ (Flagship Projects) ตามเป้าหมายที่วางไว้ 3 ประการ โดยมี
แผนงาน ดังนี้ 

แผนงานที่ 1 แผนงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ได้แก่ 

1) เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก อาทิ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (แผนงาน 3.2) มูลค่า 
4,953.79 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะจ้างงานเกษตรกรราว 9,188 คน โครงการพัฒนาต าบลแบบ
บูรณาการ (แผนงาน 3.2) ซึ่งเป็นการใช้ Big Data เพ่ือแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าและความ
ยากจน มูลค่า 2,701.88 ล้านบาท โดยคาดว่าจะจ้างงานประชาชนในพ้ืนที่  ราว 14,510 คน 
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (แผนงาน 3.2) มูลค่า 
1,080.59 ล้านบาท จ้างงานประชาชนราว 15,548 คน ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงจ านวน 
710,518 คน 

2) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงาน 3.4) ซึ่งจะมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งส่วนที่
เป็นปัจจัยการผลิตและการด ารงชีพของประชาชน รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทาง
ดิจิทัล ประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนและรองรับการพัฒนาฟ้ืนฟูเศรษฐกิจฐานราก เพ่ิมศักยภาพ
และยกระดับสาขาเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ โดยเฉพาะการสนับสนุนให้เกษตรกรทุกพื้นที่
สามารถจ าหน่ายสินค้าเกษตรให้กับผู้บริโภคได้โดยตรง และผู้บริโภคก็ซื้อสินค้าเกษตรได้
โดยตรงเช่นกัน โดยรอบแรกจะบูรณาการแผนงาน/โครงการของหน่วยงานทั้งในส่วนจังหวัดและ
ส่วนราชการ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่ท าหน้าที่ส่งเสริมกิจการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัล
แพลตฟอร์ม เช่น ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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เป็นต้น รวมทั้งประสานหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์ อาทิ บริษัท ไปรษณีย์
ไทย จ ากัด และการรถไฟแห่งประเทศไทย  

แผนงานที่ 2 แผนงานสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน อาทิ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ 
ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (แผนงาน 3.1) มูลค่า 13,904.50 ล้านบาท คาดว่าจะสร้างรายได้ให้
เกษตรกรประมาณ 8,293.43 ล้านบาท โครงการสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชน มูลค่า 900 ล้านบาท 
คาดว่าจะสร้างงานให้เกษตรกรประมาณ 600 คน ศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม
การเกษตร อาหารและการแพทย์ (แผนงาน 3.1) มูลค่า 1,264.40 ล้านบาท คาดว่าจะท าให้เกิดการจ้างงาน
ประมาณ 2,500 คน และ โครงการยกระดับนวัตกรรมแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์สู่ตลาด 
ท่องเที่ยวคุณภาพตามวิถีนิวนอมอล (Innovative CBT for New Normal) (แผนงาน 3.1) มูลค่า 460 
ล้านบาท โดยคาดว่าจะกระจายรายได้สู่ชุมชน นักศึกษา/บัณฑิตตกงานและผู้ประกอบการประมาณ 65 ล้านบาท 

แผนงานที่ 3 กระตุ้นอุปโภค บริโภค และกระตุ้นการท่องเที่ยว (แผนงาน 3.3) ประกอบด้วย  
(1) โครงการ “เราไปเที่ยวกัน” (2) โครงการ “เที่ยวปันสุข” และ (3) โครงการ “ก าลังใจ” รวมมูลค่า 22,400 
ล้านบาท โดยคาดว่าจะสามารถเพ่ิมรายได้ให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ประมาณ 52 ,400 
ล้านบาท (รายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก)  
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ผลที่ประชาชนจะได้รับ* 

การใช้เงินกู้ฯ 400,000 ล้านบาทนี้ จะช่วยประคองสถานการณ์ไม่ให้ GDP ของประเทศไทยหดตัว
มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ คืออยู่ประมาณร้อยละ 5-6 ขณะเดียวกันก็จะช่วยขับเคลื่อนให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจต่าง ๆ กลับมาฟื้นตัวและเดินหน้าได้ต่อไป โดยมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ดังนี้ 

(1) การจ้างงาน 

 ช่วยให้เกิดการจ้างงานใหม่กว่า 410,415 ราย 

(2) สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน/ต าบล 

 79,604 หมู่บ้าน  
 3,000 ต าบล 

(3) การท่องเที่ยว 

 พัฒนาต้นแบบส าหรับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพระหว่างและหลังวิกฤติโควิด-19 กว่า 6 พ้ืนที ่
 ผู้ประกอบการและแรงงานได้รับการพัฒนากว่า 11,000 ราย  
 บริษัทน าเที่ยวได้ประโยชน์ 13,000 ราย  
 การเข้าพัก 5,000,000 ห้อง/คืน  
 การเดินทาง 2,000,000 คน/ครั้ง  
 มาตรการกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว

ภายในประเทศ จ านวนกว่า 3.2 ล้านคน/ครั้ง  
(4) การเกษตร 

 เกษตรกรสามารถเลี้ยงตนเอง กว่า 95,000 ราย จากการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้าน
อาหารและน้ า 

 เกษตรกรที่จะได้รับประโยชน์จากการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ 5,450 แปลง มีจ านวน 
262,500 ราย และสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมไม่น้อยกว่า 11,000 ล้านบาทต่อปี  

 เกิดพ้ืนที่เกษตรทฤษฎีใหม่เพ่ิมข้ึนกว่า 2.4 แสนไร่ 
 เกษตรสมัยใหม่เพ่ิมข้ึนจ านวนมากกว่า 5 ล้านไร่ 

(5) พ้ืนที่ป่าไม้ แหล่งน้ าชุมชน 

 พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมข้ึนกว่า 1.7 แสนไร่  
 พ้ืนที่กักเก็บน้ า 7,900 ล้านลูกบาศก์เมตร  

(6) ดิจิทัลแพลตฟอร์มและระบบโลจิสติกส์ 
 ดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยว 

 ดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านสินค้า  

 

 

 

*สศช. ประมวลจากข้อเสนอโครงการของหน่วยงานท่ีเสนอโครงการ 
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สุดท้ายนี้ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจึงขึ้นอยู่กับการสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศ หรือคือ
การสร้างฐานรากให้ม่ันคง ด้วยการเปลี่ยนวิกฤตโควิด-19 ให้เป็นโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคอย่างย่ังยืน ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิต  

ขอย้ าว่าโครงการต่างๆ ที่จะด าเนินการ ต้องเป็นโครงการที่มาจากความต้องการของประชาชน  
มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่  มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  
โดยประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผ่านระบบ “ThaiME” (http://thaime.nesdc.go.th)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://thaime.nesdc.go.th/
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ภาคผนวก 
สรุปแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนงาน 3 กรอบวงเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 400,000 ลบ. 

รวมวงเงินจากการวิเคราะห์ รอบท่ี 1 = 101,482.28 ล้านบาท (50,051.31 + 51,430.97*)  

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

1. แผนงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก 58,069.70  

1.1 เกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้พึ่งพาตนเอง 19,330.64 

1) โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 14,315.83 

2) โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวติตามหลักทฤษฎีใหม่ 
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 

4,953.79 
 

3) โครงการตามข้อเสนอจังหวัด 61.02 

1.2 การสร้างงาน สร้างอาชีพ  5,333.05 

1) โครงการต าบลแบบบูรณาการ 2,611.80 

2) โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 1,080.58 

3) โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน 1,014.57 

4) โครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟสร้างรายได้ชุมชน 246.70 

5) โครงการอื่น ๆ ตามข้อเสนอของจังหวัด   379.40 

1.3 ความต้องการของชุมชน (กองทุนหมู่บ้าน) 15,920.80 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยการสร้างงาน สร้างอาชีพและ สร้างรายได้ 
เพ่ือบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

15,920.80* 

1.4 ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล 13,673.53 

1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ  
(1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 

13,500.00* 

2) โครงการตามข้อเสนอของจังหวัด 173.53 

1.5 อุตสาหกรรมเศรษฐกิจฐานราก 3,740.00 

1) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจฐานรากเชื่อมโยงการท่องเที่ยว เพ่ือสร้าง
งานสร้างอาชีพในวิถีความปกติใหม่ 

1,900.00* 
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แผนงาน/โครงการ งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

2) การแปลงเครื่องจักรเป็นทุนโดยการบ ารุงรักษาเครื่องจักรส าหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ ไวรัสโคโรนา 
2019 

80* 

3) การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม - Innovation Driven 
Enterprise (IDE) จาก SMEs กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

1,660* 

4) โครงการพัฒนา Ecosystem เพ่ือ Digital Transformation ของ SME ไทย 100* 

1.6 พัฒนา Digital Plarform และ โลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมโยงชุมชนกับตลาด 71.68 

1) โครงการบูรณาการ  Digital Platform ด้านการท่องเที่ยวและสินค้า Na.** 

2) โครงการอ่ืน ๆ  ตามข้อเสนอของจังหวัด 71.68* 

2. แผนงานสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 20,989.81 

2.1 เศรษฐกิจชีวภาพ/BCG  2,001.71 

1) ศูนยน์วัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพ่ืออุตสาหกรรมการเกษตร อาหาร
และการแพทย์ 

1,264.4* 
 

2) Bio refinery ชุมชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนมูลค่าสูงและ
ส่งเสริมการคืนถิ่นของผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 

200.0* 
 

3) จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดนวัตกรรมการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลโคนม สุกร ของ
เหลือทิ้งทางการเกษตร และขยะจากครัวเรือนเพื่อเป็นพลังงานในครัวเรือน
และชุมชนเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างยั่งยืน (Circular 
Economy) 

200.0* 
 

4) พัฒนาการผลิตและใช้โปรตีนจากแมลงเพ่ือเป็นแหล่งวัตถุดิบใน 
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ 

9.3* 

5) โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันสู่ Oleo chemical แบบครบ
วงจรภายหลังผลกระทบ Covid-19 

20.0* 
 

6) โครงการยกระดับเศรษฐกิจในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลางตะวันตก
ด้วย BCG โมเดล 

130.0* 

7) โครงการขับเคลื่อน Agro Innopolis ในพ้ืนที่ภาคกลางเพ่ือส่งเสริมการวิจัย
พัฒนาและสร้างนวัตกรรม ให้ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารมูลค่าสูง 

95.0* 

8) โครงการอื่น ๆ ตามข้อเสนอของจังหวัด 83.01 
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แผนงาน/โครงการ งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

2.2 เกษตรแปลงใหญ่ และเกษตรสมัยใหม่ 16,054.10 

1) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด 13,904.50* 

2) โครงการสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชน 900.00* 

3) โครงการผลิตพืชพันธุ์ดีสนับสนุนให้กับเกษตรกรและแรงงานคืนถิ่น 690.80* 

4) โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพ่ือชุมชน (One Stop Service) 169.89 

5) โครงการการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนานวัตกรรมการผลิต
สินค้าเกษตรสู่ตลาดอย่างยั่งยนื ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

85.0* 
 

6) โครงการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลเกษตรร่วมกันของชุมชน (Agri. 
Machinery Ring, AMR) 

19.49* 
 

7) โครงการอื่น ๆ ตามข้อเสนอของจังหวัด 284.42 

2.3 ท่องเที่ยวเน้นคุณภาพ 2,933.99 

1) โครงการยกระดับนวัตกรรมแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์สู่ตลาด 
ท่องเที่ยวคุณภาพตามวิถีนิวนอมอล (Innovative CBT for New Normal) 

460.00* 

2) โครงการส่งเสริมการจ้างงานเพ่ือการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 150.00* 

3) โครงการ Gastronomy Tourism : LANNA Gastronomy "คิดถึงเชียงใหม่" 50.00* 

4) โครงการยกระดับนวัตกรรมเพ่ือการสร้างสรรค์และยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทออัต
ลักษณ์ชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจฐานรากใน
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การท่องเที่ยวชุมชนนวัตกรรม 
เส้นทางวัฒนธรรม "ผ้าซิ่นล้านชา้ง ผ้าพ้ืนเมืองล้านนา" 

20.00* 

5) โครงการอื่น ๆ ตามข้อเสนอของจังหวัด 2,253.99 

3. แผนงานกระตุ้นอุปโภค บริโภค และกระตุ้นการท่องเที่ยว 22,422.77 

1) โครงการก าลังใจ 2,400.00* 

2) โครงการเราเที่ยวด้วยกัน 20,000.00* 

3) โครงการอื่น ๆ ตามข้อเสนอของจังหวัด 22.77 

รวมทั้งสิ้น 101,482.28 

*โครงการที่อยู่ระหว่างคณะท างานเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณากลั่นกรอง 

 


