
 
 

ปฏิทินและขั้นตอน 
การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

วันที่ การด าเนินการ 
2 เม.ย. 2564 

13.30 น. 
(1) สศช. ร่วมกับ มท. จัดประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อชี้แจงแนวทาง         

การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก พร้อมท้ังเชิญ
จังหวัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมการรับฟังชี้แจง 

(2) หน่วยงานร่วมสนับสนุนการชี้แจงจากส่วนกลางประกอบด้วย สศช. มท. สงป. สบน. 
และกรมบัญชีกลาง 

(3) จังหวัดเชิญคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด ส่วนราชการ หน่วยงาน 
อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง 

5 เม.ย. -         
31 พ.ค. 2564 

การเสนอโครงการและตรวจสอบคัดกรองโครงการในระดับพื้นที่ 
(1) จังหวัดในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดประสาน

รัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นท่ีจังหวัด เพื่อรับมอบนโยบาย
และกรอบการด าเนินงาน  

(2) หน่วยงานท่ีเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐาน
ราก ได้แก่ หน่วยงานของรัฐในจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคมจะต้องประสานหน่วยงานของรัฐในจังหวัดท่ีมีภารกิจสอดคล้อง/เกี่ยวข้อง
กับโครงการท่ีเสนอตามขอบเขตเงื่อนไข ลักษณะโครงการ และรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีก าหนด โดย 

(2.1) กรณีโครงการท่ีจังหวัดเป็นหน่วยรับงบประมาณก าหนดให้ส านักงานจังหวัด
รวบรวมตรวจสอบ พิจารณาให้ความเห็น  

(2.2) กรณีโครงการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเป็นหน่วยรับ
งบประมาณ ก าหนดให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรวบรวมตรวจสอบ 
พิจารณาให้ความเห็น   

 ท้ังนี้  การเสนอโครงการให้ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ส าหรับ
กระบวนการมีส่วนร่วมให้เป็นดุลยพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัด  

(3) จังหวัดโดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด
ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารและคัดกรองโครงการตามแบบฟอร์มหลักเกณฑ์          
ท่ีก าหนด (Check List) ของส านักงบประมาณ และส่งให้กองจัดท างบประมาณเขตพื้นท่ี 
(CBO) ส านักงบประมาณ ตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งจังหวัดสามารถจัดส่งโครงการไปให้
กองจัดท างบประมาณเขตพื้นท่ี (CBO) ส านักงบประมาณ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
ได้หลายครั้ง โดยประสานการปฏิบัติกับกองจัดท างบประมาณเขตพื้น ท่ี ( CBO)              
ส านักงบประมาณอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด (กองจัดท า
งบประมาณเขตพื้นท่ี (CBO) ส านักงบประมาณ พิจารณาแล้วเสร็จภายในวันท่ี 31 
พฤษภาคม 2564) 

 

ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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วันที่ การด าเนินการ 
(4) เมื่อกองจัดท างบประมาณเขตพื้นท่ี (CBO) ส านักงบประมาณ ตรวจสอบความถูกต้อง

เรียบร้อยแล้ว และจัดส่งกลับคืนให้จังหวัด ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไป
ด้วยกันระดับจังหวัด รวบรวมและสรุปข้อเสนอโครงการท่ีผ่านการตรวจสอบความถูกต้องดังกล่าว 
โดยต้องไม่เกินกรอบวงเงินของจังหวัดท่ีก าหนดไว้ในคู่มือแนวปฏิบัติฯ  เพื่อเสนอ
คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดพิจารณากลั่นกรองโครงการต่อไป 

1 – 10 มิ.ย. 
2564 

(1) การเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากกองจัดท างบประมาณเขตพื้นที่ 
(CBO) ส านักงบประมาณ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด
พิจารณากลั่นกรองและเสนอต่อรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทย          
ไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

(๑.1) คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จัดประชุมพิจารณา
กลั่นกรองและให้ความเห็นโครงการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข และน าเสนอผลการประชุมฯ 
เสนอรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นท่ีจังหวัด 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

(1.2) จังหวัดแจ้งหน่วยงานเจ้าของโครงการน าข้อมูลโครงการเข้าระบบติดตาม                   
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ภายใน ๗ วัน 

(2) จังหวัดจัดส่งโครงการให้กระทรวงมหาดไทย : ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 
จังหวัดจัดส่งโครงการท่ีรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

ระดับพื้นท่ีจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้กระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี ้
(2.1) หนังสือน าส่งฉบับจริง 
(2.2) ส าเนาบันทึกรายงานความเห็นชอบของรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบแนวคิดการ

ขับเคล่ือนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด 
(2.3) ตารางสรุปข้อมูลโครงการ  
(2.4) แบบฟอร์ม 1 - 2 
(2.5) แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ของส านักงาน ป.ป.ท. 
(2.6) แบบรูปรายการ (ปร.4 - ปร.5) 
(2.7) แบบแสดงรายละเอียดงบประมาณของส านักงบประมาณ 
ท้ังนี้ รายละเอียดโครงการและเอกสารประกอบ 1 โครงการ 1 Folder (1 จังหวัด 1 QR Code)  
โดยการจัดส่งให้ด าเนินการ ดังนี้ 
(ก) โครงการที่จังหวัดเปน็หน่วยรับงบประมาณ จัดส่งข้อมูล จ านวน 3 ชุด พร้อมไฟล์

ให้ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย          
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์budget.moi2564@gmail.com  

(ข) โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเป็นหน่วยรับงบประมาณ              
จัดส่งข้อมูล จ านวน 3 ชุด พร้อมไฟล์ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ econ64.dla@gmail.com 

 
 

ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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วันที่ การด าเนินการ 
11 – 20 มิ.ย. 

2564 
(1) กรณีโครงการท่ีจังหวัดเป็นหน่วยรับงบประมาณ ก าหนดให้ส านักพัฒนา              

และส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงาน
รวบรวมตรวจสอบ 

(2) กรณีโครงการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเป็นหน่วยรับงบประมาณ             
ก าหนดให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหน่วยงานรวบรวมตรวจสอบ 

ท้ังนี้ ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นหน่วยประมวลผลรวมเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
และน าส่งส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงบประมาณ                 
ก่อนเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป 

21 – 30 มิ.ย. 
2564 

เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการ
ก่อนเสนอให ้ครม. พิจารณาอนุมัติ 

1 ก.ค. – 31 
ธ.ค. 2564 

(1) กระทรวงมหาดไทยแจ้งข้อเสนอแผนงาน/โครงการท่ีคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ     
ให้จังหวัดและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ    

(2) จังหวัดตรวจสอบข้อเสนอโครงการและปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการให้ตรงตาม
ผลการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  

(3) จังหวัดด าเนินโครงการตามท่ีได้รับอนุมัติ หากมีกรณีเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
โครงการให้จังหวัดถือปฏิบัติตามคู่มือแนวปฏิบัติฯ โดยเคร่งครัด 

31 ธ.ค. 2564 (1) เบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม 2564 
(2) หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดท่ีเป็นผู้ด าเนินการโครงการ
จะต้องรับผิดชอบการดูแลรักษาสินทรัพย์ท่ีเกิดขึ้นโดยตั้งเป็นงบปกติของหน่วยงาน              
ในระยะต่อไป โดยหน่วยงานท่ีได้รับอนุมัติโครงการจะต้องรายงานความก้าวหน้า               
การด าเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกู้กับจังหวัดทุกเดือน 

 

-------------------------------------------------------------------------- 
  

ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 


