โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 (มติ ครม. เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564)
ครม. รับทราบกรอบการดาเนินการและคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการฯ และมอบหมายให้ มท. และหน่วยงานของรัฐที่เกีย่ วข้องถือปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนดไว้ในคู่มือฯ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้

1 ลักษณะของโครงการ

2 ลักษณะของข้อเสนอโครงการ 3

ปฏิทินตามคู่มือฯ

• พัฒนาสินค้า ท่องเที่ยว
• ลักษณะที่พึงประสงค์
บริการและการค้า
(DO) สอดคล้องกับขอบเขต
• ยกระดับประสิทธิภาพ
ของโครงการภายใต้
และสร้างมูลค่าเพิ่มด้าน
แผนฟืน้ ฟูเศรษฐกิจ
การเกษตร/อุตสาหกรรม
• ลักษณะทีไ่ ม่พึงประสงค์
• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
(DON’T) พื้นที่ดาเนินการ
เพื่อรองรับการฟื้นตัว
และพัฒนากิจกรรม
ซ้าซ้อนกับพื้นทีด่ าเนินการ
ทางเศรษฐกิจของชุมชน
ของโครงการ ที่ ครม.
• เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์
ได้อนุมัติไปแล้ว
เพื่อการกระจายประโยชน์
ให้กับประชาชนในพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชน

ผู้เสนอโครงการ

4 กรอบวงเงินของจังหวัด 5

• หน่วยงานของรัฐ และองค์กร • วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท
โดยกรอบวงเงินเป็นเพียง
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
กรอบวงเงินสูงสุด (Ceiling)
• กลุ่ม/องค์กรที่ไม่ใช่หน่วยงาน
ของรัฐ อาทิ ภาคประชาสังคม เพื่อให้จังหวัดใช้ในการจัดทา
ข้อเสนอโครงการสาหรับ
ภาคเอกชน กลุ่มอาชีพ
ผลการพิจารณา และวงเงิน
กลุ่มเปราะบาง เสนอผ่าน
ที่ได้รับอนุมัติจาก ครม.
หน่วยงานของรัฐในจังหวัด
จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
ที่มีภารกิจสอดคล้อง
ของข้อเสนอโครงการ
หรือเกี่ยวข้องกับโครงการ
และความสอดคล้อง
ทีเ่ สนอหรือผ่านองค์กร
กับหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1 มท.เตรียมแผน 2
3
จังหวัดเสนอโครงการและพิจารณา มท. ส่งข้อเสนอโครงการถึง สศช.
ดาเนินการ
กลั
น
่
กรองในระดั
บ
จั
ง
หวั
ด
ภายในวันที่ 28 ก.พ. 65
และประสานจังหวัด
และเสนอ รนม.ที่กากับพื้นที่ และ รมว.มท.

กลไกและกระบวนการขับเคลื่อน

• ใช้กลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด
เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ โดยนาเสนอผลการประชุม
ของคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยฯ และบัญชีโครงการ
ที่จัดลาดับความสาคัญแล้ว ภายใต้กรอบวงเงินของจังหวัด
ต่อรองนายกรัฐมนตรีที่กากับและติดตามการปฏิบัติราชการ
ในภูมิภาค พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ ก่อนจัดส่ง
ข้อเสนอโครงการให้ มท. เพื่อรวบรวมเสนอ รมว.มท.
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนจัดส่งให้ สงป. และ สศช.
พิจารณาและตรวจสอบโครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนด เพื่อเสนอคณะอนุกรรมกลั่นกรองฯ พิจารณา
กลั่นกรองโครงการ เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้
จ่ายเงินกู้พิจารณาก่อนเสนอให้ ครม. พิจารณาอนุมัติตาม
ขั้นตอนต่อไป

5 หน่วยรับงบประมาณผูกพันสัญญา
ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 ก.ย. 65

4 สศช. และ สงป. เสนอ อนุฯ กลุ่มที่ 2-3>
คกง.> ครม.เห็นชอบ

ระยะเวลาดาเนินโครงการ 6 - 9 เดือน
พ.ย.

ธ.ค.64

ม.ค.65

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

1

วันที่ 30 พ.ย. 64
ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 64
มท. แจ้งมติครม.
ภายในวันที่ 28 ก.พ. 65
จั
งหวัดเสนอโครงการ ภายในวันที่ 31 ม.ค. 65
ให้จังหวัด 2
รมว.มท. พิจารณา
ประชุมคณะกรรมการ
และตรวจสอบคั
ด
กรอง
รับทราบ
ให้ความเห็นชอบ
ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
ในระดั
บ
พื
น
้
ที
่
วันที่ 3 ธ.ค. 64
ระดับจังหวัด
มท. ร่วมกับ สศช. สงป.
ภายในวันที่ 23 ม.ค. 65 ภายในวันที่ 15 ก.พ. 65
จัดประชุมผ่านระบบ (VCS)
CBO ตรวจสอบ
เพื่อชี้แจงแนวทาง
รอง นรม. พิจารณา
ความถูกต้อง
การเสนอโครงการฯ
ให้ความเห็นชอบในหลักการ
ของโครงการ

การดาเนินการของ มท.

ภายใน มิ.ย. 65
คณะกรรมการกลั่นกรอง
การใช้จ่ายเงินกู้เสนอ ครม.
พิจารณาอนุมัติ

แผนการดาเนินงาน

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ

6 หน่วยรับงบประมาณ
ดาเนินการและเบิกจ่าย
งปม. ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 65
พ.ย.

ธ.ค. 65

การเสนอโครงการ

การพิ จ ารณากลั่ น กรอง

กระบวนการ-กลไกในการเสนอ-พิจารณา “โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565”

NESDC / มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ที่มา : คู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 (มติ ครม. เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 64)

