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คู่มือการเสนอโครงการ 
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

(ภายใต้กลุม่แผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาส 
และศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที)่ 

 

ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบกรอบแนวคิดการจัดท าแผนงานหรือโครงการ
ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ ตาม
บัญชีท้ายพระราชก าหนดฯ รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ตามที่
คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ โดยมอบหมายให้ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติ (Guideline) และ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการพิจารณาหรือด าเนินโครงการภายใต้กลุ่ม
แผนงานที่ 2 ด้านการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นฯ เพ่ือให้คณะกรรมการขับเคลื่อน
ไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง
สอดคล้องกับข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส านักงานฯ ได้จัดท าคู่มือการ
เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ที่ เสนอ
จากหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ ดังนี้ 

1. เหตุผลความจ าเป็น 

เนื่องจากในขณะนี้ มีข้อเสนอแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานต่างๆ เป็น
จ านวนมาก และบทเรียนจากช่วงที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่ามีความจ าเป็นที่
จะต้องเร่งกระบวนการพิจารณาแผนงาน/โครงการให้รวดเร็ว ตอบโจทย์
ความต้องการของประชาชนและผู้ประกอบการในระดับในพื้นที่ที่มี
โอกาสและศักยภาพที่แตกต่างกันโดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมจาก
ประชาชนในพ้ืนที่  ในขณะเดียวกันต้องให้ความส าคัญกับความมี
ประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบกับได้
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มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน  ตามค าสั่งส านัก
นายกรัฐมนตรีที่ 242/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 จึงก าหนดแนว
ทางการจัดท าข้อเสนอแผนงาน/โครงการ รวมทั้งกระบวนการกลั่นกรอง
ข้อเสนอแผนงาน/โครงการภายใต้แผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมขึ้นใหม่ 
ส าหรับแผนงาน/โครงการที่ เสนอจากพื้นที่  ภาคประชาสังคม 
ภาคเอกชน ผู้ด้อยโอกาส และส่วนราชการในพื้นที่ ให้สามารถเสนอ
โครงการผ่านหน่วยงานผู้เสนอโครงการ ได้แก่ จังหวัด และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและ
ชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่นท่ีได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากในระยะต่อไป ผ่านการด าเนินโครงการ
พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  โดยการ
จัดสรรงบประมาณกระจายให้กับจังหวัดอย่างทั่วถึงสอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพของแต่ละจังหวัด โดยใช้กลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไป
ด้วยกันระดับจังหวัด ซึ่งมีรัฐมนตรีรับผิดชอบพ้ืนที่ในแต่ละจังหวัดเป็น
ผู้รับผิดชอบดูแลเป็นกลไกรับผิดชอบหลักในกระบวนการกลั่นกรอง
ข้อเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่จะขอรับการ
สนับสนุนจากเงินกู้ภายใต้กรอบแผนงาน/โครงการเพ่ือการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และสังคมในรอบที่ 2 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ 
ก่อนส่ งมายั งคณะกรรมการกลั่ นกรองการใช้ จ่ าย เงินกู้ พิจารณา 
เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้ันตอนต่อไป 

2. ลักษณะของโครงการ 

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เป็น
โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยเป็นการด าเนินงาน
ภายใต้แผนงาน 3.2 แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการ
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ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสร้างงานสร้างอาชีพ โดยการส่งเสริม
ตลาดส าหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการ
ท่องเที่ยวหรือภาคบริการอ่ืน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน การ
จัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นส าหรับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด 
พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพ่ิมของสินค้าและผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน โดยต้องเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่มีลักษณะ ดังนี้  

(1) พัฒนาสินค้า ท่องเที่ยว บริการ และการค้า เช่น การพัฒนาสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน/OTOP ท่องเที่ยวในประเทศ/ท่องเที่ยวชุมชน 
การค้าส่งค้าปลีก เป็นต้น 

(2) ยกระดับประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร เช่น การ
พัฒนาเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เกษตรแม่นย า เป็นต้น 

(3) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน (Upskill-Reskill-Newskill) 
เช่น อบรมอาชีพระยะสั้น อบรมยกระดับทักษะฝีมือ เป็นต้น 

(4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชน เช่น ถนนในหมู่บ้าน แหล่งน้ าขนาดเล็ก 
เป็นต้น 

ทั้งนี้ โครงการหรือกิจกรรมที่เสนอจะต้องเป็นโครงการที่มาจากความ
ต้องการของพ้ืนที่ (Bottom-up) และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน รวมทั้งพิจารณาใช้ข้อมูลระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนา
คนแบบชี้เปูา (TPMAP) มาประกอบการจัดท าโครงการ และต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564 โดยต้องไม่เป็น
โครงการหรือกิจกรรมที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
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(1) ซ้ าซ้อนกับโครงการที่คณะกรรมการฯ และคณะรัฐมนตรี อนุมัติไป
แล้ว เช่น โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และโครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 
ของกรมการพัฒนาชุมชน เป็นต้น 

(2) การจัดซื้อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนโดยตรงเพียง
อย่างเดียว  

(3) การจัดซื้อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จของ
โครงการ ให้กับส่วนราชการ เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

(4) จ้างที่ปรึกษา งานศึกษาวิจัย และการเดินทางไปต่างประเทศ 

(5) การซ่อม สร้าง ปรับปรุงอาคารสถานที่ส่วนราชการ 

(6) การจ้างแรงงานไปปฏิบัติงานในส านักงานส่วนราชการ 

นอกจากนี้ ในการจัดท ารายละเอียดงบประมาณโครงการ ให้จังหวัด
ก าหนดงบประมาณรายจ่ายแต่ละรายการ ให้เป็นไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานของส านักงบประมาณ ดังนี้ 

(1) บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

(2) บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง 

(3) หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค 

(4) หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี : การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 
การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 

(5) อัตราราคางานต่อหน่วย 
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3. กลุ่มเป้าหมายในการเสนอโครงการ 

(1) หน่วยงานของรัฐในจังหวัด 
(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส าหรับภาคประชาสังคม เครือข่ายภาคประชาชน ภาคเอกชน กลุ่ม
วิสาหกิจ กลุ่มอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง และผู้สูงอายุ จะต้อง
เสนอโครงการผ่านหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
เสนอจังหวัดตามขั้นตอนต่อไป โดยก าหนดให้โครงการที่มาจากข้อเสนอ
ของเครือข่ายภาคประชาชน ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มเปราะบาง และผู้สูงอายุ มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
ของวงเงินของจังหวัด 

4. หลักเกณฑ์ก าหนดกรอบวงเงินของจังหวัด 

ในการด าเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐาน
ราก ที่เสนอจากหน่วยงานในระดับพื้นที่ ก าหนดกรอบวงเงินเพ่ือให้จังหวัด
ใช้พิจารณาด าเนินโครงการ วงเงินรวม 45,000 ล้านบาท โดยการจัดสรร
กรอบวงเงินให้แต่ละจังหวัดพิจารณาจากองค์ประกอบและสัดส่วน ดังนี้  

(1) จ านวนประชากรในแต่ละจังหวัด  ร้อยละ 20 
(2) ขนาดพ้ืนที่ของจังหวัด  ร้อยละ  5 
(3) จัดสรรเฉลี่ยเท่ากัน  ร้อยละ 20 
(4) สัดส่วนคนจนในแต่ละจังหวัด  ร้อยละ 20 
(5) ผกผันกับรายได้ต่อครัวเรือน  ร้อยละ 20 
(6) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)  ร้อยละ 10 
(7) รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด  ร้อยละ 5 

(กรอบวงเงินของแต่ละจังหวัด รายละเอยีดตามภาคผนวก 1) 
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5. กลไกและกระบวนการในการขับเคลื่อน 

เพ่ือให้งบประมาณและความช่วยเหลือลงสู่พ้ืนที่และเข้าถึงประชาชนที่
ได้รับผลกระทบในภูมิภาคได้อย่างต่อเนื่อง ทั่วถึง รวดเร็ว และที่ส าคัญเป็น
โครงการที่เป็นข้อเสนอมาจากปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่อย่างแท้จริง ซึ่งแต่ละพ้ืนที่มีปัญหา ความต้องการที่แตกต่างกัน จึง
ก าหนดให้ใช้กลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด 
ซึ่งมีรัฐมนตรีรับผิดชอบพื้นท่ีในแต่ละจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบดูแลให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ โดยมีกลไกและกระบวนการใน
การขับเคลื่อน ดังนี้ 

(1) กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดเตรียมขับเคลื่อนงานผ่านกลไก
คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นประธาน มีปลัดจังหวัดและหัวหน้าส านักงานจังหวัด 
เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม  

(2) คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด ประสาน
รัฐมนตรีที่รับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับ
พื้นที่ จั งหวัด  เ พ่ือมอบนโยบายและกรอบการด าเนินงานเพ่ือ
กระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการฯ ก าหนดแผนการขับเคลื่อน
งานตามกรอบระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ หลังจากนั้นออก
ประกาศ/เชิญชวนให้หน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคมที่สนใจเสนอโครงการตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

(3) หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม เสนอโครงการตามขอบเขตเงื่อนไขลักษณะโครงการ 
และแบบฟอร์มโครงการ 1-2 พร้อมทั้งรายละเอียดอ่ืนๆ ที่ก าหนด 
(แบบรูปรายการ (ปร.4 ปร.5) แบบแสดงรายละเอียดงบประมาณของ
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ส านักงบประมาณ แบบฟอร์มของส านักงานคณะกรรมการปูองกัน
และปรามปรามการทุจริตในภาครัฐ) โดยโครงการจะต้องผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้  กรณีของ
หน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จะต้องประสาน
หน่วยงานของรัฐในจังหวัดที่มีภารกิจสอดคล้อง/เกี่ยวข้องกับโครงการ
ที่จะเสนอ ซึ่งเป็นการจัดท าโครงการเสนอผ่านหน่วยงานของรัฐตาม
ข้อก าหนด 

(4) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด 
รวบรวมข้อเสนอโครงการจากกลุ่มต่างๆ ในพ้ืนที่ ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสาร และคัดกรองโครงการเพ่ือเสนอคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด พิจารณากลั่นกรองโครงการ  
ในขณะเดียวกันฝุายเลขานุการฯ ประสานหน่วยงานเจ้าของโครงการ
ที่ผ่านการคัดกรอง น าข้อมูลเข้าระบบ eMENSCR ภายใน 7 วัน 

(5) คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จัดประชุม
พิจารณากลั่นกรองโครงการ โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่
ก าหนดของลักษณะประเภทโครงการ 4 ด้าน ไม่มีความซ้ าซ้อนกับ
โครงการที่ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  และ
คณะรัฐมนตรีอนุมัติไปแล้ว รวมทั้งกระจายกลุ่มเปูาหมายและสัดส่วน
งบประมาณให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการฯ ก าหนด โดยหน่วยงานที่
รับผิดชอบโครงการจัดท าประมาณการราคาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และราคามาตรฐานของทางราชการโดยให้ส านักงบประมาณหรือ
ส านักงบประมาณเขตพ้ืนที่ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของรายละเ อียดงบประมาณ  ทั้ งนี้  ให้ เพิ่ ม
องค์ประกอบในคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับ
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จังหวัด โดยมีผู้แทนส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ร่วมเป็นกรรมการ 

(6) ฝุายเลขานุการฯ น าเสนอผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทย
ไปด้วยกันระดับจังหวัดเสนอรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแนวคิดการ
ขับเคลื่ อนไทยไปด้ วยกันระดับ พ้ืนที่ จั งหวัด ตามค าสั่ งส านั ก
นายกรัฐมนตรี ที่ 243/2563 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 และค าสั่งที่
เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และจัดส่งให้กระทรวงมหาดไทยรวบรวม
เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด าเนินการตามแผนงานหรือ
โครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือ
แก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 ในฐานะ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของจังหวัด ก่อนจัดส่งส านักงบประมาณเพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณและให้ความเห็นในส่วนที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดส่งส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ รวบรวมและตรวจสอบโครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด เพ่ือเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ พิจารณา
กลั่นกรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัติตามข้ันตอนต่อไป 

(7) หลังจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝุายเลขานุการของคณะกรรมการ
กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  แจ้งผลการประชุมไปยังกระทรวง 
มหาดไทย เพ่ือให้ประสานแจ้งกลับจังหวัดเพ่ือแจ้งหน่วยงานเจ้าของ
โครงการแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องตรง



คู่มือการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก   หน้า 9 / 20 

กับมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลในระบบ eMENSCR ก่อนแจ้งไปยังกรมบัญชีกลาง 
พร้อมทั้งแจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อน
ไทยไปด้วยกันรับทราบ 

(8) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะฝุายเลขานุการของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ท าหน้าที่ประสาน/ก าหนดแผนการ
ด าเนินงานในรายละเอียด ตั้ งแต่ระดับจังหวัดจนถึงการเสนอ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการใน
ภาพรวม เสนอคณะรัฐมนตรีทุกเดือน ทั้งนี้ การด าเนินงานจะต้อง
เป็นไปตามระเบียบราชการที่เก่ียวข้อง 

(9) เพ่ือให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  
ลดปัญหาอันเกิดจากการดูแลรักษาสินทรัพย์ในระยะยาว กรณี
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กรมบัญชีกลางและ
ส านักงบประมาณด าเนินการในการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยรับ
งบประมาณตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับ อบจ. เทศบาลเมือง เทศบาล
นคร และเมืองพัทยา สามารถเป็นหน่วยรับงบประมาณ ในขณะที่ 
อบต. หรือเทศบาลต าบล ต้องรับงบประมาณผ่านกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ทั้งนี้ หน่วยงานรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดที่เป็นผู้ด าเนินการโครงการจะต้องรับผิดชอบการดูแล
รักษาสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นโดยตั้งเป็นงบปกติของหน่วยงานในระยะ
ต่อไป  โดยหน่วยงานที่ ได้รับอนุมัติ โครงการจะต้องรายงาน
ความก้าวหน้าการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณกับจังหวัด
ทุกเดือน 
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ในส่วนของกรอบระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ให้เร่งด าเนินการให้แล้ว
เสร็จตามกรอบระยะเวลา ดังนี้  

(1) ต้นเดือนเมษายน 2564 กระทรวงมหาดไทยเตรียมแผนด าเนินการ
และประสานจังหวัด  

(2) เดือนเมษายน - กลางเดือนมิถุนายน 2564 จังหวัดเสนอโครงการและ
พิจารณากลั่นกรองในระดับจังหวัด และเสนอรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ
แนวคิดการขับเคลื่ อนไทยไปด้วยกันระดับ พ้ืนที่ จั งหวัด และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

(3) ภายในเดือนมิถุนายน 2564 เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่าย
เงินกู้ และคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัต ิ

(4) เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2564 จังหวัดด าเนินโครงการตามที่
ได้รับอนุมัต ิ

(5) ภายในเดือนธันวาคม 2564 เบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ 

(รายละเอียดตามแผนภาพ หน้าที่ 14-15) 
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6. การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 

การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ผ่านกลไกคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด กรณีหน่วยงานรับผิดชอบโครงการมี
ความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการต้องเป็นการขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ไม่กระทบสาระส าคัญของโครงการ เท่านั้น 
อาทิ  ข้อผิดพลาดอันเกิดจากการพิมพ์ การเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณฉบับ
ต่างๆ การปรับแผนเบิกจ่ายภายใต้กรอบระยะเวลาด าเนินโครงการที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรี มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ตรวจสอบ
และแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดต่างๆ ของโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชก าหนดฯ ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ การ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดดังกล่าวต้องไม่ท าให้สาระส าคัญของ
โครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งรายงาน
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบอีก 
ทางหนึ่ง 

ส าหรับการขอยกเลิกโครงการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่
จังหวัด เสนอขอยกเลิกโครงการ และจัดส่งให้กระทรวงมหาดไทย
รวบรวมเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็น
ในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัดของจังหวัด พร้อมเหตุผลความจ าเป็นต่อ
คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้พิจารณาก่อนเสนอขออนุมัติต่อ
คณะรัฐมนตรี  
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7. การบริหารโครงการ 

เพ่ือให้การด าเนินงานเสนอและด าเนินโครงการจังหวัด ที่ผ่านกลไก
คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยในทิศทางเดียวกัน มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยก าหนดแนว
ทางการบริหารงาน/โครงการที่เหมาะสมและแจ้งให้จังหวัดทราบและ
ด าเนินการต่อไป อาทิ การออกประกาศเชิญชวนเสนอโครงการ แนวทาง
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ แนวทางการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน และแบบฟอร์มรายงานผลส าเร็จ
ของการด าเนินงานหลังด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 

8. ประเด็นด้านกฎหมาย 

ประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมายของหน่วยงานไม่อยู่ในขอบเขตอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ 
ดังนั้น หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องหารือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพ่ือ
ด าเนินการให้เป็นไปตามกรอบอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน กฎหมาย  
กฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องต่อไป (เป็นไปตามมติ
คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้
ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564) 
ตัวอย่างเรื่องที่เป็นประเด็นทางด้านกฎหมาย เช่น 
 การขออนุญาตใช้ที่ดินภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานที่ผู้สมัครเข้า

ร่วมโครงการยินยอมให้ใช้ประโยชน์จากที่ดิน (กรมปุาไม้ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปุาและพันธุ์พืช) 

 การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ 
 การขออนุญาตขุดแหล่งกักเก็บน้ าในพ้ืนที่เอกชน 
 การจัดซื้อจัดจ้าง 
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9. การน าส่งข้อมูลโครงการ 

การส่งเอกสารผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
ระดับจังหวัด ให้จัดท าหนังสือน าส่ง พร้อมแนบรายงานการประชุม และ
เอกสารประกอบ ดังนี้ 

(1) รายละเอียดโครงการและเอกสารประกอบ ให้จังหวัดน าไฟล์ pdf 
ของโครงการ (แบบฟอร์ม 1 - 2 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตฯ แบบรูปรายการ ปร.4 - ปร.5 แบบแสดงรายละเอียด
งบประมาณ) ที่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแนวคิด
การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด ส่งให้ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในลักษณะ 1 จังหวัด 1 QR 
code (1 โครงการ 1 Folder) 

(2) ตารางสรุปข้อมูลโครงการ  ให้จังหวัดจัดท าตารางสรุปข้อมูล
โครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแนวคิดการ
ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพ้ืนที่จังหวัด ตามแบบฟอร์มตาราง
สรุปจ านวนโครงการ และรายละเอียดบัญชีโครงการของจังหวัด 
เพ่ือส่งให้กระทรวงมหาดไทยรวบรวมและจัดส่งให้ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

10. การติดตามประเมินผลหลังด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 

ให้จังหวัดจัดท ารายงานผลส าเร็จของการด าเนินงานในภาพรวมและราย
โครงการ ความยั่งยืนของโครงการ และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายในเดือนมีนาคม 
2565  
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ภาคผนวก 1 
กรอบวงเงินของจังหวัด 

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
(ภายใต้กลุม่แผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาส 

และศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นท่ี) 

 
จังหวัด จ านวนประชากร ปี 2562 (คน) กรอบวงเงิน (บาท) 

เชียงใหม ่ 1,779,254  933,047,204  
ล าพูน 405,075  384,623,014  
ล าปาง 738,316  608,419,472  
แม่ฮ่องสอน 284,138  847,106,181  
เชียงราย 1,298,304  771,379,218  
พะเยา 472,356  518,644,167  
แพร่ 441,726  487,752,655  
น่าน 478,227  550,480,972  
พิษณุโลก 865,247  556,163,692  
ตาก 665,620  744,435,805  
เพชรบูรณ ์ 992,451  560,905,700  
สุโขทัย 595,072  532,272,777  
อุตรดิตถ ์ 453,103  524,228,952  
นครสวรรค ์ 1,059,887  595,691,124  
อุทัยธาน ี 328,618  419,649,303  
ก าแพงเพชร 725,867  517,827,317  
พิจิตร 536,311  405,808,018  
อุดรธาน ี 1,586,646  686,926,479  
เลย 642,950  419,010,150  
หนองคาย 522,311  395,109,750  
หนองบัวล าภ ู 512,780  512,676,379  
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จังหวัด จ านวนประชากร ปี 2562 (คน) กรอบวงเงิน (บาท) 
บึงกาฬ 424,091  436,380,214  
สกลนคร 1,153,390  613,880,236  
นครพนม 719,136  595,933,667  
มุกดาหาร 353,174  440,965,149  
ขอนแก่น 1,802,872  731,104,313  
กาฬสินธุ ์ 983,418  790,477,111  
มหาสารคาม 962,665  549,542,189  
ร้อยเอ็ด 1,305,211  588,237,991  
นครราชสมีา 2,648,927  999,491,144  
ชัยภูม ิ 1,137,357  553,490,249  
บุรีรัมย ์ 1,595,747  802,675,451  
สุรินทร ์ 1,396,831  700,303,126  
อุบลราชธาน ี 1,878,146  710,329,541  
ยโสธร 537,299  501,136,958  
ศรีสะเกษ 1,472,859  758,213,800  
อ านาจเจรญิ 378,438  556,055,695  
พระนครศรีอยุธยา 820,188  627,805,993  
สระบรุ ี 645,911  478,264,054  
ลพบุร ี 755,556  587,076,035  
ชัยนาท 326,611  547,281,323  
สิงห์บุร ี 208,446  434,864,933  
อ่างทอง 279,654  491,374,497  
นครปฐม 920,030  515,520,304  
นนทบุรี 1,265,387  518,335,853  
ปทุมธาน ี 1,163,604  544,535,151  
สมุทรปราการ 1,344,875  750,975,299  
ราชบุร ี 873,101  536,187,175  
กาญจนบุร ี 895,525  683,086,331  
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จังหวัด จ านวนประชากร ปี 2562 (คน) กรอบวงเงิน (บาท) 
สุพรรณบุร ี 846,334  599,090,912  
เพชรบุร ี 485,191  448,586,536  
ประจวบครีีขันธ ์ 554,116  483,820,107  
สมุทรสงคราม 193,305  316,768,800  
สมุทรสาคร 584,703  530,206,024  
ชลบุร ี 1,558,301  1,247,918,572  
ฉะเชิงเทรา 720,113  540,028,537  
ระยอง 734,753  854,746,451  
ปราจีนบุร ี 494,680  503,440,467  
จันทบุร ี 537,698  415,969,174  
ตราด 229,958  438,793,694  
นครนายก 260,751  396,660,041  
สระแก้ว 566,303  626,875,158  
สุราษฎร์ธาน ี 1,068,010  668,595,099  
ชุมพร 511,304  405,678,465  
นครศรีธรรมราช 1,561,927  692,798,413  
พัทลุง 524,865  586,864,003  
สงขลา 1,435,968  732,770,187  
ภูเก็ต 416,582  1,000,249,488  
กระบี ่ 476,739  556,029,025  
ตรัง 643,164  509,935,875  
พังงา 268,788  440,561,555  
ระนอง 193,370  497,768,396  
สตูล 323,586  432,951,626  
ยะลา 536,330  598,571,319  
นราธิวาส 808,020  708,613,011  
ปัตตาน ี 725,104  750,026,951  

รวม                          45,000,000,000 
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ภาคผนวก 2 
กระบวนการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
(ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน : ระดับพื้นที่)  

 
1. กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดประชมุเตรียมความพร้อมการ

ด าเนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด  
 

2. คณะกรรมการฯ ประสานรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแนวคิดการขบัเคลื่อน
ไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัดเพือ่มอบนโยบาย 

 

3. หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน  
และภาคประชาสังคม เสนอโครงการ 

 

4. ฝุายเลขานุการคณะกรรมการฯ (ปลัดจังหวัด และหัวหน้าส านกังาน
จังหวัด) รวบรวมขอ้เสนอโครงการ ตรวจสอบเอกสาร และคัดกรอง

โครงการ 
 

5. คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณากลัน่กรองโครงการ 
 

6. ฝุายเลขานุการคณะกรรมการฯ น าเสนอผลการประชุมต่อ 
รัฐมนตรีที่รับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่

จังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

7. กระทรวงมหาดไทยรวบรวมข้อเสนอแผนงาน/โครงการที่ผ่านการ
พิจารณาเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้

ความเห็น ตามระเบียบวธิีการงบประมาณที่เกี่ยวข้อง 
  

8. สศช. รวบรวมและตรวจสอบโครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดและส านักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณ

และให้ความเห็นในส่วนที่เกีย่วข้อง 
 

9. คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู้ 
พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการ 

 
10. คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ 

ฝุายเลขานกุาร 
คณะกรรมการฯ ประสาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ 

ที่ผ่านการคัดกรอง น าขอ้มูล
เข้าระบบ eMENSCR 

ผ่านกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของประชาชน 

ในพื้นที ่

ส านักงบประมาณ 
ให้ค าปรึกษาแนะน า 
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เอกสารประกอบการเสนอโครงการ 

 

 

แบบฟอร์มการจัดท าโครงการ 
1. ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวตัถุประสงค์เพื่อฟ้ืนฟูฯ (แบบฟอร์ม 1) 

2. ข้อเสนอระดับโครงการย่อยภายใต้ข้อเสนอโครงการฯ  (แบบฟอร์ม 2) 

3. แบบรายงานการประเมินความเสีย่งการทุจริตฯ ของส านักงาน ปปท. 

4. แบบแสดงรายละเอียดงบประมาณของส านักงบประมาณ 

บัญชีราคามาตรฐานของส านักงบประมาณ 
1. บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์

2. บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสรา้ง 

3. หลักเกณฑ์ และอัตราราคาค่าใช้จา่ยประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณปูโภค 

4. หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี : การ
ฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศ 

5. อัตราราคางานต่อหน่วย 

แบบฟอร์มตารางสรุปข้อมูลโครงการ 
1. แบบฟอร์มตารางสรุปจ านวนโครงการ และรายละเอียดบัญชีโครงการของจังหวัด 

https://bit.ly/39TApo1 


