
สรุปแนวทางการด าเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 

อ้างถึง : 1. คู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565  
               ตามมตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 
 2. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้ พระราชก าหนด 
              ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อ 
              ไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 
 3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘10.6/ว 2129 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม ๒๕๖๔  
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/10989 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม ๒๕๖5 
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 7431 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม ๒๕๖5 
              - หนังสือส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ด่วนที่สุด ที่ กค 0909/ว 63 ลงวันที่ 24 มิถุนายน ๒๕๖5 
 4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘10.6/ว 2274 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/12099 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม ๒๕๖5 
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 5269 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม ๒๕๖5 
              - หนังสือส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ด่วนที่สุด ที่ กค 0909/ว 69 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม ๒๕๖5 

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

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับ
งบประมาณตรงจากส านักงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเมืองพัทยา) 
ให้ด าเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณโดยตรง และในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับ
งบประมาณผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (เทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) ซึ่งกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่จะด าเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ตามที่ได้รับอนุมัติโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ด าเนินการ ดังนี้ 

1. จัดท าข้อมูลรายละเอียดโครงการและแผนการใช้เงินกู้รายเดือน (รายโครงการ) ตามแบบฟอร์ม
ของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (แบบฟอร์มที่ 1) ส่งให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะเพ่ือประกอบการพิจารณา
จัดหาเงินกู้ และปรับปรุงข้อมูลรายละเอียดโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว 

2. รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ และการใช้จ่ายเงินกู้ รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยจัดส่งให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป ตามแบบฟอร์มของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
(แบบฟอร์มที่ 2) 

3. รายงานผลประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ  
เพ่ือส านักงานบริหารหนี้สาธารณะจะได้ใช้ประกอบการพิจารณาขีดความสามารถในการช าระหนี้ของรัฐบาล 

4. เมื่อด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้ปรับปรุงสถานะโครงการและจัดท ารายงานผลส าเร็จ
ของโครงการโดยบันทึกในระบบ eMENSCR และรายงานให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะรับทราบสถานะ
และผลการบันทึกข้อมูล ทั้งนี้ หากโครงการมีเงินกู้เหลือจ่าย ขอให้รายงานเงินกู้เหลือจ่ายให้ส านักง าน
บริหารหนี้สาธารณะทราบและส่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายเข้าบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังชื่อบัญชี “เงินกู้ตาม พ.ร.ก. 
COVID-19 2564” ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 
ในการนี้ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว โดยจัดส่งข้อมูลตามข้อ 1 และ 2 
ให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pipfcovid19@pdmo.go.th และ Line Official 
Account : @386vnxpa โดยตรง และส่งข้อมูลให้จังหวัดเพ่ือรวบรวมรายงานให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะทราบ
อีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ 1 และ 2 ได้ทาง QR Code แนบท้ายหนังสือส านักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ ด่วนที่สุด ที่ กค 0909/ว 63 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 และหนังสือส านักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ ด่วนที่สุด ที่ กค 0909/ว 69 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม ๒๕๖5 
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5. การเบิกจ่ายเงินจากคลังให้ถือปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติในการเบิกเงินจากคลังของจังหวัด
ตามโครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ 
ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้แจ้งโดยตรงไปยังจังหวัด ตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 128 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 

6. การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและการขอยกเลิกโครงการให้ถือปฏิบัติตามคู่มือ
แนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการ
ภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 
 6.1 คู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 
       ข้อ 6 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ผ่านกลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนไทย
ไปด้วยกันระดับจังหวัด หากหน่วยงานรับผิดชอบโครงการมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ของโครงการสามารถพิจารณาด าเนินการได้ 2 กรณี ดังนี้ 
       (1) กรณีการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ 
            - กรณีการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่ไม่กระทบต่อสาระส าคัญ
ของโครงการ ได้แก่ ข้อผิดพลาดอันเกิดจากการพิมพ์หรือใช้ถ้อยค าไม่ถูกต้อง การเปลี่ยนแปลงประเภทงบประมาณ
ให้ถูกต้องตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย หรือการปรับแผนการด าเนินงานหรือแผนเบิกจ่ายภายใต้
กรอบระยะเวลาด าเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะ
ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดต่าง ๆ 
ของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชก าหนดฯ ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง
แก้ไขรายละเอียดดังกล่าวต้องไม่ท าให้สาระส าคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเปลี่ยนแปลงไป 
พร้อมทั้งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
และแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบอีกทางหนึ่ง 
            - กรณีการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่กระทบต่อสาระส าคัญของโครงการ อาทิ 
วงเงินของโครงการ ระยะเวลาด าเนินโครงการ กลุ่มเป้าหมายของโครงการ กิจกรรมของโครงการ วัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการ หน่วยงานด าเนินการและหน่วยงานรับงบประมาณ รวมถึง
พ้ืนที่ด าเนินการ มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด 
เสนอขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัดของจังหวัด พร้อมเหตุผล
ความจ าเป็นต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้พิจารณาก่อนเสนอขออนุมัติต่อ คณะรัฐมนตรี 
และเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว ให้รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้รองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับและติดตาม
การปฏิบัติราชการในภูมิภาคทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

       (2) การขอยกเลิกโครงการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด เสนอขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของจังหวัด พร้อมเหตุผลความจ าเป็นต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้พิจารณา
ก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี และเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว ให้รายงานการยกเลิกดังกล่าว 
ให้รองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
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 6.2 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้ 
พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 
       หมวด ๓ การด าเนินโครงการ 
       ข้อ ๑8 ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

 (1) การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่ไม่กระทบต่อสาระส าคัญของโครงการ 
ได้แก่ ข้อผิดพลาดอันเกิดจากการพิมพ์หรือใช้ถ้อยค าไม่ถูกต้อง การเปลี่ยนแปลงประเภทงบประมาณให้ถูกต้อง
ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย หรือการปรับแผนการด าเนินงานหรือแผนเบิกจ่ายภายใต้กรอบระยะเวลา
ด าเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการแจ้งข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร
ต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพ่ือรายงานให้คณะกรรมการทราบ 
โดยในช่วงระหว่างด าเนินการข้างต้นให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด าเนินโครงการต่อเนื่องไปได้ 
       (2) การขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการนอกเหนือจากกรณีตาม (1) 
ที่กระทบต่อสาระส าคัญของโครงการ อาทิ วงเงินของโครงการ ระยะเวลาด าเนินโครงการ กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
กิจกรรมของโครงการ วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการ หน่วยงานด าเนินการ
และหน่วยงานรับงบประมาณ รวมถึงพ้ืนที่ด าเนินการ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการโดยความเห็นชอบรัฐมนตรีเจ้าสังกัด 
เสนอค าขอการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ พร้อมเหตุผลความจ าเป็นต่อคณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณาเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างด าเนินการข้างต้นให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ชะลอการด าเนินโครงการจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
         ข้อ ๑9 ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องการยกเลิกหรือยุติกิจกรรม โครงการย่อย
หรือโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการโดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอค าขอดังกล่าว พร้อมเหตุผลความจ าเป็นและผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายโครงการ
ที่ผ่านมาต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี 

7. ก าชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายใต้กรอบระยะเวลา 
พร้อมทั้งด าเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
ตลอดจนด าเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้การตรวจสอบ
และติดตามการด าเนนิโครงการและการใช้จ่ายเงินของโครงการเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 
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