




 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย : ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐810.6/ว 3110 

  ลงวันที่ 24 ธันวาคม ๒๕๖๔  

สามารถดาวน์โหลด QR Code แนบท้ายนี้ 

1. ส าเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘10.6/18583  
    ลงวันที่ 20 ธันวาคม ๒๕๖๔ 
2. ปฏิทินและข้ันตอนการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 
3. คู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 
4. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (แบบฟอร์ม 1 - 2)  
5. แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
    การทุจริตในภาครัฐ 
6. แบบแสดงรายละเอียดงบประมาณของส านักงบประมาณ 
7. แบบฟอร์มข้อมูลประกอบการพิจารณาโครงการเพ่ิมเติม 
8. แบบฟอร์มตารางสรุปจ านวนโครงการและรายละเอียดบัญชีโครงการของจังหวัด  
9. บัญชีราคามาตรฐานของส านักงบประมาณ 

 

 

 
 
 
 
 

********************************************************** 



สรุปแนวทางการเสนอโครงการพฒันาและเสรมิสร้างความเขม้แข็งของเศรษฐกจิฐานราก ปี 2565 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับ ประเด็น รายละเอียด 
1 แนวทางการด าเนินการ 1.1 ให้ สถจ. แจ้ง อปท. (กรณี จ.ชลบุรี ให้แจ้งเมืองพัทยา) ที่มีความประสงค์

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จัดท าข้อเสนอโครงการภายใต้ขอบเขตเงื่อนไขลักษณะ
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ส่งให้ สถจ. 
โดยมีรายละเอียดโครงการและเอกสารประกอบ ตามคู่มือแนวทางปฏิบัติฯ ก าหนด 
ทั้งนี้ เพ่ือให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในการพิจารณาโครงการ อปท. อาจจัดท า
เอกสารประกอบการพิจารณาที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม ตามความเห็นของฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด อาทิ เช่น แบบแปลนของโครงการ 
ส าเนาบันทึกการส่งมอบภารกิจให้แก่ อปท.  ผังบริเวณสถานที่ด าเนินโครงการ 
ส าเนาแผนพัฒนาท้องถิ่น หนังสือแสดงเอกสารสิทธิ์ เป็นต้น 

1.2 ให้ สถจ. รวบรวมตรวจสอบ และพิจารณาให้ความเห็นข้อเสนอโครงการ 
ตามข้อ 1.1 พร้อมจัดท าตารางสรุปจ านวนโครงการและรายละเอียดบัญชีโครงการ
ของ อปท. ในจังหวัด ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ส่งให้ส านักงานจังหวัดในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดตรวจสอบ
ความครบถ้วนของเอกสารและคัดกรองโครงการ เพ่ือเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนไทย
ไปด้วยกันระดับจังหวัดพิจารณากลั่นกรองโครงการตามขั้นตอน 

1.3 ให้ สถจ. ประสานการปฏิบัติกับส านักงานจังหวัด เพ่ือน ารายละเอียดโครงการ
ที่ผ่านความเห็นชอบในหลักการของรองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการ
ในภูมิภาค มาจัดท าข้อมูลเอกสาร ประกอบด้วย หนังสือน าส่งฉบับจริง พร้อมแนบ
รายงานการประชุมฯ ส าเนาบันทึกรายงานความเห็นชอบของรองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับ
และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ตารางสรุปจ านวนโครงการและรายละเอียด
บัญชีโครงการของ อปท. ในจังหวัด และรวบรวมข้อเสนอโครงการดังกล่าว 
ส่งให้ สถ. ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 

 
2 การจัดท าและรวบรวมเอกสาร 2.1 หนังสือน าส่งฉบับจริง  

2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด 
2.3 ส าเนาบันทึกรายงานความเห็นชอบของรองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับและติดตาม

การปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
2.4 ตารางสรุปจ านวนโครงการและรายละเอียดบัญชีโครงการ ของ อปท. 

ในจังหวัด ที่ผ่านความเห็นชอบในหลักการของรองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับและติดตาม
การปฏิบัติราชการในภูมิภาค ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

2.5 ข้อเสนอโครงการของ อปท. ในจังหวัด ประกอบด้วย 
(1) แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการของ สศช. (แบบฟอร์ม 1 - 2) 
(2) แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ของส านักงาน ปปท. 
(3) แบบรูปรายการ ปร.4 - ปร.5 
(4) แบบแสดงรายละเอียดงบประมาณของ สงป. 
(5) หลักฐานแสดงการผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(6) เอกสารประกอบอื่นตามระเบียบราชการ รวมทั้งรูปถ่ายประกอบ 

การพิจารณา เช่น ที่ตั้งโครงการ สภาพพ้ืนที่ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
(7) เอกสารประกอบการพิจารณาที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม (ตามความเห็นของ 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด) 
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ล าดับ ประเด็น รายละเอียด 
3 การจัดส่งข้อมูลและเอกสาร 3.1. จัดท าไฟล์หนังสือน าส่ง รายงานการประชุมฯ และส าเนาบันทึกรายงาน

ความเห็นชอบของรองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
ตามข้อ 2.1 - 2.3 ในรูปแบบ pdf 

3.2 จัดท าไฟล์ข้อเสนอโครงการของ อปท. (รายละเอียดโครงการและเอกสาร
ประกอบทั้งหมด) ตามข้อ 2.5 ในรูปแบบ pdf (๑ โครงการ ๑ Folder) 

3.3 จัดท าตารางสรุปจ านวนโครงการและรายละเอียดบัญชีโครงการของ อปท. 
ในจังหวัด ตามข้อ 2.4 ในรูปแบบ Excel 

3.4 จัดท า QR Code ในลักษณะ 1 จังหวัด 1 QR code 
3.5 น าเข้าข้อมูล ตามข้อ 3.1 - 3.3 ใน QR code (1 จังหวัด 1 QR Code) 

และจัดส่งให้ สถ. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ econ64.dla@gmail.com 
ระบุหัวข้อเรื่อง “งบเศรษฐกิจฐานราก ๖5 จังหวัด .....(ระบุ).....” 

3.6 จัดส่งหนังสือน าส่งฉบับจริง พร้อมแนบรายงานการประชุมฯ ส าเนาบันทึก
รายงานความเห็นชอบของรองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการ
ในภูมิภาค ตารางสรุปจ านวนโครงการและรายละเอียดบัญชีโครงการของ อปท. 
ในจังหวัด และรวบรวมข้อเสนอโครงการของ อปท. ในจังหวัด (รายละเอียดโครงการ
และเอกสารประกอบทั้งหมด) ตามข้อ 2.5 โดยจัดเรียงล าดับความส าคัญ
และแยกชุดเอกสาร จ านวน 3 ชุด ให้ สถ. ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565  
 

 

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต 

0 2241 9000 ตอ่ 4104 


