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กรอบการด าเนินการและคู่มือการเสนอโครงการ

ภายใต้กรอบแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
และสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ.2564

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2564
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กรอบการด าเนินงาน “โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565”

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 กันยายน 2564 

เห็นชอบกรอบแผนงานหรือโครงการภายใต้
แ ผน ฟื้ นฟู เ ศ ร ษฐกิ จ แล ะสั ง คมที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (กรอบวงเงิน 170,000 ล้านบาท 
ภายใต้พระราชก าหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ.2564 
วงเงิน 500,000 ล้านบาท) ตามที่ สศช. เสนอ 

โดยกรอบแผนงานหรือโครงการภายใต้แผนฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคมฯ (กรอบวงเงิน 170,000 ล้าน
บาท) ก าหนดขอบเขตการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(1) การรักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการ 
และส่งเสริมการจ้างงานของสถานประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และการจ้างงานใน
ชุมชน

(2) การลงทุนเ พ่ือเ พ่ิมศักยภาพและขีดความ
สามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและ
บริการ ในสาขาที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบ
และมีศักยภาพในการพัฒนา และสามารถ
กระจายผลประโยชน์ ไปสู่ประชาชนในระดับ
ฐานราก และ/หรือการกระตุ้นการบริโภค กระตุ้น
ตลาด และพยุงอุปสงค์ให้กับธุรกิจต่างๆ

จัดท าคู่มือการเสนอโครงการ

เพื่อให้การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง สศช. จึงได้จัดท าข้อเสนอกรอบการ
ด าเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี  2565 
(กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท) เพ่ือให้การ
จัดสรรเงินกู้ตามพระราชก าหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 
กระจายไปยังพื้นที่ทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งให้
ความช่วยเหลือและสนับสนุนประชาชนในระดับพื้นที่
ให้มีรายได้ ตลอดจนเพื่อให้สภาพเศรษฐกิจของท้องถิ่น
และชุมชนฟ้ืนตัวและขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้
การด าเนินมาตรการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
ทั้งนี้ การด าเนินโครงการพัฒนาและเสริม
สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
ปี 2565 จะต้องสอดคล้องกับกลุ่มแผนงาน/
โครงการที่มีลักษณะเป็นการลงทุนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคการผลิตและบริการ และหรือการ
กระตุ้นการบริโภคฯ ตามข้อ (2) ภายใต้กรอบ
แผนงานหรือโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 เท่าน้ัน

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 

• เห็นชอบกรอบการด าเนินการและคู่ มือ
แนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานราก ปี 2565

• มอบหมายให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องถือ
ปฏิบัติตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ในคู่มือแนว
ปฏิบัติการเสนอโครงการฯ รวมทั้ งถึง
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทาง
ราชการโดยเคร่งครัด
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• สอดคล้องกับขอบเขตของ
โครงการภายใต้แผนฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและเป็นประโยชน์
กับกลุ่มเป้าหมายอย่างท่ัวถึง

• ข้อเสนอโครงการจะต้องมา
จากความต้องการของพ้ืนท่ี และ
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

• ต้องมีความพร้อมด้านพื้นท่ี 
ได้รับอนุญาต/ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการหรือหน่วยงาน
เจ้าของพื้นท่ี/ท่ีเกี่ยวข้อง

• สามารถด าเนินการได้ทันที
หลังจากที่ได้รับอนุมัติ

• สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายใน 31 ธันวาคม 2565

3

พัฒนาสินค้า ท่องเที่ยว 
บริการ และการค้า 

(เช่น สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ท่องเที่ยวชุมชน/ในประเทศ เป็นต้น)

ยกระดับประสิทธิภาพและ
สร้างมูลค่าเพิ่มด้าน

การเกษตร/อุตสาหกรรม 
(เช่น เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ 

Smart farming เป็นต้น)

โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
กระจายประโยชน์ให้กับประชาชน

ในระดับพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชน
(เช่น อบรมอาชีพ พัฒนาส่งเสริม

สิ่งแวดล้อมชุมชน เป็นต้น)

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัว

และพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน (เช่น ถนนในหมู่บ้าน 

แหล่งน้ าขนาดเล็ก ระบบส่งน้ า เป็นต้น)

• พัฒนายกระดับสินค้า OTOP และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

• พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว/ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว
ในชุมชน/ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่ง
ท่องเท่ียวชุมชน

• ปรับปรุง พัฒนาสิ่งปลูกสร้างเพื่อ
อ านวยความสะดวกด้านการค้าและ
บริการ เช่น ตลาดชุมชน ศูนย์กลาง
รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตร 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงการตลาด
ระดับชุมชน เป็นต้น

• พัฒนาและส่งเสริมเกษตร
ปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ Smart 
Farming การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

• พัฒนาและส่งเสริมการผลิต/
แปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจ
ท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของ
พื้นท่ี เช่น กาแฟ ไผ่ เห็ด 
กล้วยหอมทอง ผึ้งชันโรง 
โคเนื้อขุน มัลเบอรี่ สมุนไพร 
เป็นต้น

• ก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน 
ท่าเทียบเรือ โป๊ะ ในหมู่บ้าน/ชุมชน

• ก่อสร้างและพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน

• ปรับปรุง พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าและ
กระจายน้ า เช่น ขุดลอก ก่อสร้างฝาย 
ขุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ พัฒนาคลองและ
ระบบส่งน้ า ซ่อมแซมพนังกั้นน้ า/ตลิ่ง 
เป็นต้น

• โครงสร้างพื้นฐานชุมชนท่ีใช้งานร่วมกัน 
เช่น ลานตากผลผลิตทางการเกษตร 
โรงสีขนาดเล็ก ไซโล ห้องเย็นชุมชน 
ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

• พัฒนาศักยภาพและทักษะการ
ประกอบอาชีพให้กับประชาชน
ในลักษณะ Upskill - Reskill -
New skill อาทิ กลุ่มเปราะบาง 
(ผู้สูงอายุ/ ผู้พิการ / ครอบครัว
ยากจน) นักเรียน นักศึกษา 
ผู้ว่างงาน

• ฟื้นฟู พัฒนา และส่งเสริม
สิ่งแวดล้อมชุมชน : พัฒนาแหล่ง
เพาะพันธุ์สัตว์น้ า (เช่น ปะการัง
เทียม) การบริหารจัดการขยะชุมชน

DO

ลักษณะโครงการ
โดยรวม

กรอบการด าเนินงาน “โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแขง็ของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565” : ลักษณะโครงการ

ข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมจะต้องมีลักษณะ (Do) ดังนี้

 การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/วัสดุ/ครุภัณฑ์ จะต้องสนับสนุนเท่าที่จ าเป็นและ
ประหยัด โดยไม่เกินรายละ 5,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ ของ สงป.

 การจัดท ารายละเอียดงบประมาณให้เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานของ สงป.
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กรอบการด าเนินงาน “โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565” : ลักษณะโครงการ (ต่อ)

DON’T ข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมจะต้องไม่มีลักษณะ (Don’t) ดังนี้

พื้นที่ด าเนินการซ้ าซ้อนกับโครงการที่เป็นภาพรวมที่ ครม. อนุมัติในระดับประเทศไปแล้ว เช่น โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ของ กษ. โครงการโคก หนอง 
นา โมเดล ของ พช. โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด ของ กสก. รวมถึงโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2564 ที่
ได้รับอนุมัติไปแล้ว เป็นต้น

การจ้างเหมา 
1. ที่ปรึกษาในการด าเนินการ/บรกิารบุคคลเพื่อประสานและบรหิารจัดการโครงการ 
2. ตรวจประเมินแปลงเกษตร (GAP/อินทรีย์) หรือตรวจประเมินมาตรฐานสถาน

ประกอบการ 
3. ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว สินค้าและบริการ และประชาสัมพันธ์การ

ท่องเที่ยว (ยกเว้นกรณีมีสัดส่วนงบประมาณไมเ่กินร้อยละ 30 ของโครงการ) 
4. ที่ปรึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และแสดงผล หรือการจ้างท า 

Platform และหรือ Application
5. พัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ (ยกเว้นเป็นกิจกรรมย่อยของโครงการ และมีสัดส่วน

งบประมาณไม่เกินร้อยละ 30 ของโครงการ)

การสนับสนุนปัจจัยการผลิต วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. การจัดซื้อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนโดยตรงเพียงอย่างเดียว และ

การสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่ไม่สง่ผลโดยตรงต่อผลลัพธ์และผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 

2. การจัดซื้อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความส าเรจ็ของโครงการโดยตรง

การจ้างท่ีปรึกษาเพื่อการศึกษาวิจัย การศึกษาดูงาน และการเดินทาง
ไปต่างประเทศ

โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก ที่เป็นการปรับปรุงคุณภาพ
ที่ไม่ก่อให้เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนได้ชัดเจน  
1. การซ่อม สร้าง ปรับปรุงอาคารสถานท่ีส่วนราชการ 

2. การปรับปรุง พัฒนาสายทาง รวมทั้งการติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งอ านวย
ความปลอดภัยของทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงชนบท 

3. การติดตั้งระบบไฟฟ้าสอ่งสว่างในรูปแบบเสาประติมากรรม หรือการเปลี่ยนโคม
ไฟฟ้าส่องแสงสว่างเดิมเป็นหลอด LED การติดตั้งหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
ทดแทนของเดิมที่มีอยู่แล้ว 

4. การติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

5. การจัดตั้งศูนย์แสดงและจ าหน่ายสินค้า OTOP การก่อสร้างหรือปรับปรงุตลาดใน
พื้นที่วัด หรือตลาดใหม่ที่ยังไม่มีกิจกรรมการคา้อยูเ่ดิม

อ่ืนๆ ได้แก่ 
การจ้างแรงงานไปปฏิบัติงานในส านักงานส่วนราชการ 
โครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการจ้างงาน 
ค่าใช้จ่ายในด้านการประชาสัมพันธ์ท่ีนอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว 
โครงการที่ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็น 
การจัดประชุมคณะกรรมการ  
ค่าใช้จ่ายเพื่อการติดตามประเมินผล
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กรอบการด าเนินงาน “โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565”

ผู้เสนอโครงการ • หน่วยงานของรัฐในจังหวัด
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• ภาคประชาสังคม/เครือข่ายภาคประชาชน
• ภาคเอกชน
• กลุ่มวิสาหกิจชุมชน / กลุ่มอาชีพ
• กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/กลุ่มเปราะบาง/ผู้สูงอายุ

จะต้อง
เสนอผ่าน 

หน่วยงานของรัฐ 
หรือผ่าน อปท.
เพื่อเสนอจังหวัด
ตามขั้นตอนต่อไป

อง
ค์ก

รท
ี่ไม

่ใช
่

หน่
วย

งา
นข

อง
รัฐ

 
ที่อ

ยู่ใ
นพ

ื้น
ที่

1. จ านวนประชากรในแต่ละจังหวัด 5 %
2. ขนาดพื้นที่ของจังหวัด 5 %
3. จัดสรรเฉลี่ยเท่ากัน 50 %
4. สัดส่วนคนจนในแต่ละจังหวัด 10 %
5. ผกผันกับรายได้ต่อครัวเรือน 20 %
6. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 5 %
7. รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัด 5 %

หลักเกณฑ์การจัดสรรกรอบวงเงิน
(กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท)

กรณีที่ข้อเสนอโครงการฯ ได้ก าหนดให้มีการให้เงินอุดหนุนแก่วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ หรือองค์กรภาคประชาชน 
หน่วยงานของรัฐจะต้องก าหนดให้วิสาหกิจชมุชน สหกรณ์ หรือองค์กรภาคประชาชน แสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพ
ในการด าเนินโครงการและภาระหน้าที่ของวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ หรือองค์กรภาคประชาชนที่มีต่อข้อเสนอโครงการ

5
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ขออนุมัติ

คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดบัจังหวัด

•หน่วยงานของรัฐในจังหวัด
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

• ภาคประชาสังคม/เครือข่ายภาคประชาชน
• ภาคเอกชน
• กลุ่มวิสาหกิจ
• กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/กลุ่มเปราะบาง/ผู้สูงอายุ

คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

รองนายกรัฐมนตรี

จังหวัด

คณะรัฐมนตรี

CBO/สงป.
ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับความเหมาะสม

ของรายละเอียดงบประมาณจัดท าวาระ

เสนอโครงการ

เสนอโครงการ
ผ่าน

eMENSCR
หน่วยงานเสนอโครงการน าข้อมูลเขา้ระบบ

เฉพาะโครงการท่ีได้รับความเห็นชอบจาก คกง.
และแก้ไขให้เป็นไปตามมติ ครม. ภายใน 7 วัน

ขอความเห็นชอบ

ผวจ.: ประธาน / ปลัดจังหวัด+หน.สนจ. : กรรมการและเลขานุการรว่ม

ก.มหาดไทย

มท.แจ้งหน่วยงานเสนอโครงการ
แก้ไขข้อมลูโครงการให้ตรงกับมตคิรม.

สงป.

กา
รเ

สน
อโ

คร
งก

าร
 

กา
รพิ

จา
รณ

าก
ลั่น

กร
อง

สศช.

แจ้งมติครม.

กระบวนการ-กลไกในการเสนอ-พิจารณา “โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565” 

จัดส่ง สรุปผลประชุม
และข้อมูลโครงการ

ที่ไดัรับความเห็นชอบจาก รนม.

ตรวจสอบ/คัดกรองโครงการ

คณะกรรมการ
อ านวยการ

ขับเคลื่อนไทย
ไปด้วยกัน แจ้งมติครม.

ที่ก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 

รมว.มท.ให้ความเห็นชอบ
ตามระเบียบ นร. เงินกู้ฯ พ.ศ.2564

คณะอนุกรรมการฯ

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ย. ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 65

จังหวดัเสนอโครงการและพจิารณา
กลัน่กรองในระดบัจังหวดั และ

เสนอ รนม.ทีก่ ากบัพืน้ที ่และ รมว.มท.

เสนอ อนุฯ กลุม่ที ่2-3> คกง.> ครม.เห็นชอบ ระยะเวลาด าเนนิโครงการ 6 - 9 เดอืน

มท.เตรยีมแผนด าเนนิการ
และประสานจังหวดั

ด าเนนิการและเบกิจา่ยงปม.ภายใน ธค.65ผกูพนัสญัญาใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน กย.65สง่ขอ้เสนอโครงการถงึ สศช. ภายใน 28 ก.พ.65

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปดว้ยกันระดบัจังหวัด

ให้ความเห็นชอบ

กลุ่ม/องค์กรท่ีไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ

6
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6

3

2

กระบวนการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 

หน่วยงานของรัฐ และ อปท. เสนอโครงการ
(กรณีกลุ่ม/องค์กรท่ีไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ 

เสนอผ่านหน่วยงานขา้งต้น)

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ 
(ปลัดจังหวัด และหัวหน้าส านักงานจังหวัด) 

รวบรวมข้อเสนอโครงการ 
ตรวจสอบเอกสาร และคัดกรองโครงการ

5
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ น าเสนอผลการประชุม

ต่อรองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับและติดตาม
การปฏิบัติราชการในภูมิภาคให้ความเห็นชอบ

1

4
คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณา

กลั่นกรองโครงการ 
และจัดล าดับความส าคัญทุกโครงการ

กระทรวงมหาดไทยรวบรวมโครงการที่ผ่านการพิจารณาเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พิจารณาให้ความเห็นตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด าเนินการฯ พ.ศ.2564

7
สศช. รวบรวมและตรวจสอบโครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนด และ สงป. พิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณ

ตามหลักเกณฑ์ และให้ความเห็นในส่วนที่เกีย่วขอ้ง

8
คณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการกลั่นกรอง

การใช้จ่ายเงินกู้พิจารณากลั่นกรองโครงการ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ พรก.

คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ

โครงการทีเ่สนอ
จะตอ้งผา่นกระบวนการ
มสีว่นรว่มของประชาชน

ในพืน้ที่

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ 
ประสานกระทรวงมหาดไทย 

ใหป้ระสานจังหวดัน าขอ้มลูเขา้ระบบ 
eMENSCR

9

ส านักงบประมาณเขตพืน้ที่
1-18 ใหค้ าปรกึษาแนะน า

กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดประชุม
เตรียมความพร้อมการด าเนินงานผ่านกลไก
คกก.ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกนัระดับจังหวัด

สลค. แจง้มต ิครม. ไปยัง
กระทรวงมหาดไทย เพือ่

ใหป้ระสานจังหวดัแกไ้ขขอ้มลู
ในระบบ eMENSCR ภายใน 7 วนั

คณะกรรมการฯ ก าหนดแผนการด าเนินงาน
และออกประกาศ/เชิญชวนใหห้น่วยงาน/องค์กรเสนอโครงการ
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การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและการยกเลิกโครงการ

กรณีไม่กระทบต่อสาระส าคัญ
ของโครงการ 

1.1

ได้แก่
1. ข้อผิดพลาดอันเกิดจากการพิมพ์หรือใช้ถ้อยค าไม่ถูกต้อง

2. การเปลี่ยนแปลงประเภทงบประมาณให้ถูกต้องตามหลกัการ
จ าแนกประเภทรายจ่าย

3. การปรับแผนการด าเนินงานหรือแผนเบิกจ่ายภายใต้กรอบ
ระยะเวลาด าเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด ตรวจสอบและ
แก้ไขปรับปรุงรายละเอียดต่างๆ ของโครงการฯ ให้
ถูกต้อง และรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้
คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร และแจ้งกระทรวงมหาดไทยทราบ
อีกทางหนึ่ง

กรณีกระทบต่อสาระส าคัญ
ของโครงการ 

1.2

ยกเลิกโครงการ

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะ
ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อน
ไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดเสนอ
ขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของจังหวัด 
พร้อมเหตุผลความจ าเป็นต่อ
คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่าย
เงินกู้พิจารณาก่อนเสนอขออนุมัติต่อ
คณะรัฐมนตรีและเมื่อคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบแล้ว ให้รายงานการยกเลิก
ดังกล่าวให้รองนายกรัฐมนตรีที่
ก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการ
ในภูมิภาคทราบอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ

อาทิ
1.วงเงินของโครงการ
2.ระยะเวลาด าเนินโครงการ
3.กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
4.กิจกรรมของโครงการ
5.วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รบัจากการด าเนินโครงการ
6.หน่วยงานด าเนินการและหน่วยงานรับงบประมาณ
7.พื้นที่ด าเนินการ

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดเสนอขอความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของจังหวัด พร้อมเหตุผลความจ าเป็น
ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้พิจารณาก่อน
เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีและเม่ือคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบแล้ว ให้รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้
รองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการ
ในภูมิภาคทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

21
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การบริหารโครงการ ประเด็นด้านกฎหมาย การน าส่งข้อมูลโครงการ และการติดตามประเมินผล

ให้กระทรวงมหาดไทยก าหนดแนวทางการบริหารงาน/โครงการที่เหมาะสมและแจ้งให้จังหวัดทราบและ
ด าเนินการต่อไป อาทิ การออกประกาศเชิญชวนเสนอโครงการ แนวทางสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมใน
การเสนอโครงการ แนวทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน และแบบฟอร์ม
รายงานผลส าเร็จของการด าเนินงานหลังด าเนินโครงการแล้วเสร็จ

• หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องตรวจสอบและหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้โครงการที่เสนอมี
ความพร้อมในการด าเนินการตามกรอบอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

• อาทิ การขออนุญาตใช้ที่ดิน การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ การขออนุญาตขุดแหล่งกักเก็บน้ าใน
พื้นที่เอกชน การจัดซ้ือจัดจ้าง

การบริหารโครงการ

ประเด็นด้านกฎหมาย
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การบริหารโครงการ ประเด็นด้านกฎหมาย การน าส่งข้อมูลโครงการ และการติดตามประเมินผล

การส่งเอกสารผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด ให้จัดท าหนังสือน าส่ง 
พร้อมแนบรายงานการประชุม และเอกสารประกอบ ดังนี้
• รายละเอียดโครงการและเอกสารประกอบ ท่ีผ่านความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรีฯ เพื่อส่งให้กระทรวง

มหาดไทยรวบรวมและจัดส่งให้ สศช. โดยให้จังหวัดจัดท าไฟล์ท้ังหมดในรูปแบบ pdf ในลักษณะ 1 จังหวัด 1 QR
code (1 โครงการ 1 Folder) ทั้งนี้ ให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูลเอกสารเพิ่มเติมให้ สศช. 
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ

• ตารางสรุปข้อมูลโครงการ ให้จังหวัดจัดท าตารางสรุปข้อมูลโครงการท่ีผ่านความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรีฯ 
ตามแบบฟอร์มตารางสรุปจ านวนโครงการ และรายละเอียดบัญชีโครงการของจังหวัดที่จัดล าดับความส าคัญแล้ว 
เพ่ือส่งให้กระทรวงมหาดไทยรวบรวมและจัดส่งให้ สศช.

การน าส่งข้อมูลโครงการ

การติดตามประเมินผล
ให้จังหวัดรายงานผลส าเร็จการด าเนินโครงการของจังหวัดในภาพรวมและรายโครงการ ความยั่งยืนของ
โครงการ และปัญหาอุปสรรค 1 ชุด และส่งกระทรวงมหาดไทยรวบรวม และรายงานต่อคณะกรรมการ
กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายในเดือนมีนาคม 2566
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จงัหวดั กรอบวงเงนิ (บาท) จงัหวดั กรอบวงเงนิ (บาท) จงัหวดั กรอบวงเงนิ (บาท) จงัหวดั กรอบวงเงนิ (บาท)

ภาคเหนอื หนองบวัล าภู 127,809,514 สงิหบ์รุี 108,249,433 ภาคใต้

เชยีงใหม่ 181,450,284 บงึกาฬ 102,585,655 อา่งทอง 121,599,299 สรุาษฎรธ์านี 152,038,858

ล าพูน 107,999,417 สกลนคร 133,482,073 นครปฐม 111,181,242 ชมุพร 108,137,985

ล าปาง 121,547,533 นครพนม 124,027,405 นนทบรุี 109,701,423 นครศรธีรรมราช 142,598,260

แมฮ่อ่งสอน 165,774,988 มกุดาหาร 123,569,230 ปทมุธานี 110,228,148 พัทลงุ 135,655,855

เชยีงราย 154,641,204 ขอนแกน่ 140,369,772 สมทุรปราการ 139,039,116 สงขลา 153,634,586

พะเยา 128,614,270 กาฬสนิธุ์ 147,178,965 ราชบรุี 129,485,957 ภเูก็ต 230,921,123

แพร่ 116,809,355 มหาสารคาม 114,290,245 กาญจนบรุี 146,886,168 กระบี่ 141,638,126

น่าน 131,089,614 รอ้ยเอ็ด 123,640,546 สพุรรณบรุี 138,119,109 ตรัง 118,306,884

พษิณุโลก 127,202,829 นครราชสมีา 173,392,314 เพชรบรุี 120,462,634 พังงา 121,819,595

ตาก 160,140,488 ชยัภมูิ 124,062,800 ประจวบครีขีนัธ์ 121,692,076 ระนอง 121,161,529

เพชรบรูณ์ 125,302,424 บรุรัีมย์ 156,825,741 สมทุรสงคราม 95,005,807 สตลู 125,464,961

สโุขทยั 119,276,387 สรุนิทร์ 130,726,117 สมทุรสาคร 116,602,499 ภาคใตช้ายแดน

อตุรดติถ์ 116,835,448 อบุลราชธานี 155,773,774 ภาคตะวนัออก ยะลา 135,759,165

นครสวรรค์ 124,193,052 ยโสธร 125,243,837 ชลบรุี 235,786,691 นราธวิาส 154,290,912

อทุยัธานี 112,184,704 ศรสีะเกษ 137,906,436 ฉะเชงิเทรา 130,008,763 ปัตตานี 150,203,356

ก าแพงเพชร 121,658,469 อ านาจเจรญิ 109,103,380 ระยอง 156,185,601 รวม 10,000,000,000

พจิติร 106,248,121 ภาคกลาง ปราจนีบรุี 119,913,021

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื พระนครศรอียธุยา 121,305,536 จันทบรุี 120,179,760

อดุรธานี 128,016,267 สระบรุี 108,632,495 ตราด 118,333,355

เลย 115,892,726 ลพบรุี 129,247,099 นครนายก 109,938,755

หนองคาย 108,047,416 ชยันาท 127,229,564 สระแกว้ 140,442,451

หลกัเกณฑก์ารจดัสรรกรอบวงเงนิ
1. จ านวนประชากรในแตล่ะจังหวดั 5%
2. ขนาดพืน้ทีข่องจังหวดั 5%
3. จัดสรรเฉลีย่เทา่กนั 50%
4. สดัสว่นคนจนในแตล่ะจังหวดั 10%
5. ผกผนักบัรายไดต้อ่ครัวเรอืน 20%
6. ผลติภัณฑม์วลรวมจังหวดั (GPP) 5%
7. รายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วจังหวดั 5%

11
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ผู้ประสานงาน
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เบอร์กลาง 02-280-4085 
• ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

ต่อ 6317 / 6353
• ฝ่ายระบบ eMENSCR กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

ต่อ 6224 / 6234 / 6250 / 6251 / 6252 หรือ
Call Center 096-364-3938 / 064-298-5475 / 083-276-5507 / 085-543-7671

• ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค
ภาคเหนือ ต่อ 7202 หรือ 053-112-689-92
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อ 7302 หรือ 043-236-784
ภาคกลาง (ภาคกลาง+ภาคตะวันออก) ต่อ 7102 หรือ 02-526-2466
ภาคใต้ (ภาคใต้+ภาคใต้ชายแดน) ต่อ 7402 หรือ 074-312-702

• กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาภาค
ต่อ 6208 / 6209 / 6211 / 6213

กระทรวงมหาดไทย
• ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทร. 02-221-9200

(ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด)
• กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โทร. 02-241-9000 ต่อ 4104

(กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น)

ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 02-271-7999
กรมบัญชีกลาง โทร. 02-127-7256 (กองกฎหมาย)
ส านักงบประมาณ โทร. 02-265-1000
กองจัดท างบประมาณเขตพ้ืนที่ https://qrgo.page.link/omwXX

เอกสารประกอบการเสนอโครงการ
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แบบฟอร์มการจัดท าโครงการ
1. ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟ้ืนฟูฯ (แบบฟอร์ม 1)
2. ข้อเสนอระดับโครงการยอ่ยภายใต้ข้อเสนอโครงการฯ (แบบฟอร์ม 2)
3. แบบรายงานการประเมินความเสีย่งการทุจริตฯ ของส านักงาน ปปท.
4. แบบแสดงรายละเอียดงบประมาณของส านักงบประมาณ (รวมทั้งเอกสารประกอบอ่ืน

ตามระเบียบราชการ)
5. แบบฟอร์มข้อมูลประกอบการพิจารณาโครงการเพิ่มเติม

บัญชีราคามาตรฐานของส านักงบประมาณ
1. บัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์
2. บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสรา้ง
3. หลักเกณฑ์ และอัตราราคาค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจา่ย

ประจ าปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
4. หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

: การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ฯ
5. อัตราราคางานตอ่หน่วย

แบบฟอร์มตารางสรุปข้อมูลโครงการ
1. แบบฟอร์มตารางสรุปจ านวนโครงการ และรายละเอียดบัญชีโครงการของจังหวัด

(เรียงล าดับความส าคัญของทุกโครงการ)

https://qrgo.page.link/FQAHX
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Back Up



NESDC / มตคิณะรัฐมนตร ีวนัที ่23 พฤศจกิายน 2564 14

หมายเหตุ : ภาคประชาสังคม/เครือข่ายภาคประชาชน ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน / กลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/
กลุ่มเปราะบาง/ผู้สูงอายุ เสนอโครงการผ่านหน่วยงานของรัฐในจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานของรัฐในจังหวัด

ส านักงานจังหวัด ส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

รวบรวม /ตรวจสอบ พิจารณาให้ความเหน็

สงป.เขตพื้นที่ CBO

รวบรวมข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบวงเงินของจังหวัด 
ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร 

คัดกรองโครงการตาม Check list ของ สงป.

รวบรวม /ตรวจสอบ พิจารณาให้ความเหน็

คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
ระดับจังหวัด

รองนายกรัฐมนตรี
ที่ก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันฯ

ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการ
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด

เห็นชอบในหลักการ

กระทรวงมหาดไทย

กระบวนการเสนอโครงการ
ตามขั้นตอนที่ มท.ก าหนด
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กระบวนการขอใช้เงินกู้

บัญชีโครงการ
ที่ คกง. เห็นชอบ
และ ครม. อนุมัติ

กระทรวงมหาดไทย
ประสานจังหวัด/อปท.

กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

ระบบส่ง

ข้อมูลโครงการ

จัดสรรงบเงินกู้

สศช. สลค.

อบจ.
ทน. ทม.จังหวัด

ทต.
อบต.

บันทึก/แก้ไข
รายละเอียดโครงการ
ในระบบ eMENSCR

แจ
้งบ

ัญ
ชีโ

คร
งก

าร

จัดสรรงบเงินกู้

จัดสรรงบเงินกู้

กรมบัญชีกลาง 
(ออกเลข GF 16 หลัก)

ส านักงบประมาณ 
(จัดสรรเงินกู้ + ส่งใบงวดให้
หน่วยงานเจ้าของโครงการ)
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กระบวนการขอเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกโครงการเงินกู้

ผู้ว่าราชการจังหวัด
ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด
ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงรายละเอียดโครงการ

ที่ได้รับอนุมัติจาก ครม. ให้ถูกต้อง

คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ : กรณีไม่กระทบต่อสาระส าคัญ

รายงานให้ทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร

กระทรวงมหาดไทย
แจ้งให้ทราบ
อีกทางหน่ึง

ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ : กรณีกระทบต่อสาระส าคัญ และ ขอยกเลิกโครงการ

ผู้ว่าราชการจังหวัด
ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัดของจังหวัด

เสนอขอความเห็นชอบ
พร้อมเหตุผลความจ าเป็น

ให้ความเห็นชอบ

คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

เสนอขอเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
พร้อมเหตุผลความจ าเป็น

เพื่อพิจารณา

คณะรัฐมนตรี

เสนอเพื่อพิจารณา

ให้ความเห็นชอบ
 















แจ้งมติ ครม.

รองนายกรัฐมนตรี
ที่ก ากับและติดตาม

การปฏิบัติราชการในภูมิภาค

รายงานให้ทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร


