
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

คู่มือแนวปฏิบัติ (Guideline) การเสนอโครงการ 
พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

น าเสนอในการประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดท่ัวประเทศ 
วันศุกร์ท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2564  เวลา 13.30 น   

ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย 



รับทราบกรอบแนวคิดการจัดท าแผนงานหรือ
โครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ 
ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดฯ รอบที่ 2 ตามที่
คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ 
โดยมอบหมายให้ สศช. สงป. และ มท. ร่วมกัน
จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติ  (Guideline)  และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่จ าเป็นในการพิจารณาหรือ
ด า เนินโครงการภายใต้กลุ่มแผนงานที่  2  
ด้านการ ฟ้ืนฟู เศรษฐกิจท้องถิ่ นฯ เ พ่ือให้
คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับ
จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
น าไปปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกับข้อกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 

มติ คณะรัฐมนตรี วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 

1 
จัดท าคู่มือการเสนอโครงการ 
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• เห็นชอบคู่มือการเสนอโครงการพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐาน
ของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : 
ระดับพื้นที่ วงเงิน 45,000 ล้านบาท  

• มอบหมายให้ห น่วยงานที่ เ กี่ ย วข้อ ง  
ถือปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในคู่มือ
การเสนอโครงการฯ รวมถึงกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการโดย
เคร่งครัด 

มติ คณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มีนาคม 2564 
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การด าเนินการของ สศช. 

กรอบฯ  45 ,000  ล้ า นบ าท  ใ ช้ ก ล ไ ก
คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
ระดับจังหวัด ซึ่งมีรัฐมนตรีรับผิดชอบพ้ืนที่ใน
แต่ละจังหวัดให้ความเห็นชอบในกระบวนการ
กลั่นกรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อการ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่จะขอรับการ
สนับสนุนจากเงินกู้ภายใต้กรอบแผนงาน/
โครงการเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมใน
รอบที่  2  ก่ อนส่ งมายั งคณะกรรมการ
กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้พิจารณากลั่นกรอง 
เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
ตามขั้นตอนต่อไป 
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กรอบการด าเนินงาน “โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก” 

พัฒนาสินค้า ท่องเที่ยว 
บริการ และการค้า  

(เช่น สินค้า OTOP ท่องเที่ยว
ชุมชน/ในประเทศ การค้าส่ง 

การค้าปลีก เป็นต้น) 

ยกระดับประสิทธิภาพและ
สร้างมูลค่าเพ่ิมด้าน

การเกษตร  
(เช่น เกษตรปลอดภัย เกษตร

อินทรีย์ Smart farming เป็นต้น) 

พัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานเพื่อรองรับการฟ้ืนตัว

และพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิ
ของชุมชน (เช่น ถนนในหมู่บ้าน 

แหล่งน้ าขนาดเล็ก เป็นต้น) 

เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพ โดยต้องเป็นโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีลักษณะ ดังนี้ 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ฝีมือแรงงาน 

(Upskill-Reskill-New skill 
เช่น อบรมอาชีพระยะสั้น 

อบรมยกระดับทักษะฝีมือ เป็นต้น) 

ลักษณะโครงการ 
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แผนงาน 3.2 แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงาน
สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดส าหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนท่ีเชื่อมโยงกับการท่องเท่ียว
หรือภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอ านวยความ
สะดวกท่ีจ าเป็นส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมท้ังการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด 
พร้อมท้ังยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน   

บัญชีท้ายพระราช
ก าหนดฯ 

DON’T 

DO 
• โครงการต้องมาจากความต้องการของพื้นที่  
• โครงการต้องด าเนินการผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งพิจารณาใช้ข้อมูล TPMAP มาประกอบการจัดท าโครงการ 
• โครงการต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564 

• ซ้ าซ้อนกับโครงการที่เป็นภาพรวมที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่าย
เงินกู้ และ ครม. อนุมัติในระดับประเทศไปแล้ว  
(เช่น โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ของ กษ. โครงการโคก หนอง นา 
โมเดล ของ พช. เป็นต้น) 

• การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนโดยตรงเพียงอย่างเดียว  

• การจัดซื้อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จของ
โครงการ ให้กับส่วนราชการ  เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

• จ้างท่ีปรึกษา งานศึกษาวิจัย และการเดินทางไปต่างประเทศ 
• การซ่อม สร้าง ปรับปรุงอาคารสถานที่ส่วนราชการ 
• การจ้างแรงงานไปปฏิบัติงานในส านักงานส่วนราชการ 
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กรอบการด าเนินงาน “โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก” 

กลุ่มเป้าหมาย ในการเสนอโครงการ 

• หน่วยงานของรัฐในจังหวัด 
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
• ภาคประชาสังคม/เครือข่ายภาคประชาชน 
• ภาคเอกชน 
• กลุ่มวิสาหกิจชุมชน / กลุ่มอาชีพ 
• กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/กลุ่มเปราะบาง/ผู้สูงอายุ 

จะต้อง 
เสนอผ่าน  

หน่วยงานของรัฐ 
หรือ อปท. เพ่ือ
เสนอจังหวัดตาม

ขั้นตอนต่อไป 

อง
ค์ก

รท
ี่ไม

่ใช
่

หน
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นข
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ี่ 
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ข้อเสนอโครงการที่มาจากองค์กรที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐในจังหวัด 
จะต้องมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของวงเงินของจังหวัด 



กรอบการด าเนินงาน “โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก” 

1) บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
2) บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง 
3) หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

และค่าสาธารณูปโภค 
4) หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี : การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา 

ประชาสัมพันธ์ การจ้างท่ีปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
5) อัตราราคางานต่อหน่วย 

ให้เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานของส านักงบประมาณ ดังนี้ 

แบบฟอร์มการจัดท าโครงการ 
1) ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูฯ (แบบฟอร์ม1) 
2) ข้อเสนอระดับโครงการย่อยภายใต้ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูฯ (แบบฟอร์ม2) 
3) แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
4) แบบรูปรายการ (ปร.4 - ปร.5) ในกรณีท่ีเป็นงบลงทุน 
5) แบบแสดงรายละเอียดงบประมาณของส านักงบประมาณ 

การจัดท าและพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดงบประมาณ 
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ขออนุมัติ 

ขอความเห็นชอบ 

คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดบัจังหวัด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 64 

จังหวดัเสนอโครงการและพจิารณา 
กลัน่กรองในระดบัจังหวดั และเสนอ 
รมต.ก ากบัพืน้ทีแ่ละ รมว.มท. 

เสนอ คกง.>  
ครม.เห็นชอบ ภายใน  

30 ม.ิย.64  
ระยะเวลาด าเนนิโครงการ 6 เดอืน / รายงานความกา้วหนา้ตอ่ครม.ทกุเดอืน 

•หน่วยงานของรัฐในจังหวัด 
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

• ภาคประชาสังคม/เครือข่ายภาคประชาชน 
• ภาคเอกชน 
• กลุ่มวิสาหกิจ 
• กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/กลุ่มเปราะบาง/ผู้สูงอายุ 

คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

รัฐมนตร ี

จังหวัด 

คณะรัฐมนตรี 

CBO/สงป. 
ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับความเหมาะสม

ของรายละเอียดงบประมาณ จัดท าวาระ 

เสนอโครงการ 

เสนอโครงการ 
ผ่าน 

eMENSCR 

หน่วยงานเสนอโครงการน าข้อมูลเขา้ระบบ 
เฉพาะโครงการท่ีได้รับความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด 

ขอความเห็นชอบ 

ผวจ.: ประธาน / ปลัดจังหวัด+หน.สนจ. :กรรมการและเลขานกุารรว่ม 

มอบนโยบาย 

ก.มหาดไทย 

ปร
ะส

าน
งา

น 
แล

ะก
 าห

นด
รา

ยล
ะเ

อีย
ด/

ระ
ยะ

เวล
าด

 าเน
ินง

าน
 

มท.แจ้งหน่วยงานเสนอโครงการ 
แก้ไขข้อมลูโครงการให้ตรงกับมตคิรม. 

สงป. 

กา
รเ

สน
อโ

คร
งก

าร
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รพิ
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รณ
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ลั่น

กร
อง

 

สศช. 

แจ้งมติครม. 

กระบวนการ-กลไกในการเสนอและพิจารณา “โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก”  

จัดส่ง สรุปผลประชุม 
และข้อมูลโครงการ 

มท.เตรยีมแผน 
ด าเนนิการและ 
ประสานจังหวดั 

ตรวจสอบ/คัดกรองโครงการ 

คณะกรรมการ 
อ านวยการ 

ขับเคลื่อนไทย 
ไปด้วยกัน แจ้งมติครม. 

รมว.มท.ให้ความเห็นชอบ 

รับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพืนที่จังหวัด 

ด าเนนิการและเบกิจา่ยงปม.ภายใน ธค.64 
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เพิ่มองค์ประกอบผู้แทนจาก ป.ป.ท. 



 กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดประชุม 
เตรียมความพร้อมการด าเนินงานผ่านกลไก 
คกก.ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกนัระดับจังหวัด 

6 

3 

2 

      กระบวนการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก : ระดับพื้นที่ 

หน่วยงานของรัฐในจังหวัด 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน  
และภาคประชาสังคม เสนอโครงการ 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ  
(ปลัดจังหวัด และหัวหน้าส านักงานจังหวัด) 

รวบรวมข้อเสนอโครงการ  
ตรวจสอบเอกสาร และคัดกรองโครงการ 

5 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ น าเสนอผลการประชุม 

ต่อรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
ระดับพ้ืนที่จังหวัดให้ความเห็นชอบ 1 

รัฐมนตรีที่รับผิดชอบแนวคิด 
การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน 

ระดับพ้ืนที่จังหวัดมอบนโยบาย 

4 คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณา
กลั่นกรองโครงการ 

กระทรวงมหาดไทยรวบรวมโครงการทีผ่่านการพิจารณาเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พิจารณาให้ความเห็นตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด าเนินการฯ พ.ศ.2563 

7 
สศช.รวบรวมและตรวจสอบโครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ทีก่ าหนด และ สงป.พิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณ

ตามหลักเกณฑ์ และให้ความเห็นในส่วนที่เกีย่วขอ้ง 

สศช.รวบรวมและตรวจสอบ
โครงการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

8 
คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

พิจารณากลั่นกรองโครงการ 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ พรก. 

คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ 

โครงการทีเ่สนอ 
จะตอ้งผา่นกระบวนการ 
มสีว่นรว่มของประชาชน 

ในพืน้ที ่

ฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมการฯ ประสาน
หน่วยงานเจา้ของโครงการ 
ทีไ่ดร้ับความเห็นชอบจาก 
คกก.ขบัเคลือ่นไทย 

ไปดว้ยกนั ระดบัจังหวดั 
น าขอ้มลูเขา้ระบบ 

eMENSCR 

9 
7 

ส านักงบประมาณเขตพืน้ที ่
ใหค้ าปรกึษาแนะน า 



การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและการยกเลิกโครงการ 

กรณีไม่กระทบสาระส าคัญ
ของโครงการ  1 

• ข้อผิดพลาดจากการพิมพ ์
• การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ 

ท่ีเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณฉบับต่างๆ 
• การปรับแผนเบิกจ่ายภายใต้กรอบระยะเวลาด าเนินโครงการ 

ท่ีได้รับอนุมัติ 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  ตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงรายละเอียด
ต่างๆ ของโครงการฯ ให้ถูกต้อง และรายงานการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวให้คณะกรรมการกลัน่กรองการใช้จ่ายเงินกู้ ทราบเป็น 
ลายลักษณ์อักษร และแจ้งกระทรวงมหาดไทยทราบอีกทางหนึ่ง 

กรณีการขอยกเลิกโครงการ 2 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรทีี่รับผิดชอบ
แนวคิดฯ เสนอขอยกเลิกโครงการ และจัดส่งให้กระทรวงมหาดไทย 
รวบรวมเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้
ความเห็นในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัดของจังหวัด พร้อมเหตุผล
ความจ าเป็นต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้พิจารณา
ก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี 

8 



การบริหารโครงการและประเด็นด้านกฎหมาย 

• ให้กระทรวงมหาดไทยก าหนดแนวทางการบริหารงาน/โครงการที่
เหมาะสมและแจ้งให้จังหวัดทราบและด าเนินการต่อไป อาทิ การ
ออกประกาศเชิญชวนเสนอโครงการ 

• ประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมายของหน่วยงานไม่อยู่ในขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการฯ 

• หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามกรอบอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป 

• อาทิ การขออนุญาตใช้ที่ดิน การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ  
การขออนุญาตขุดแหล่งกักเก็บน้ าในพื้นที่เอกชน การจัดซ้ือจัดจ้าง 

(มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 19 มกราคม 2564)  

การบริหารโครงการ 

ประเด็นด้านกฎหมาย  

9 

การติดตามประเมินผล 
ให้จังหวัดรายงานผลส าเร็จการด าเนินโครงการของจังหวัดในภาพรวม
และรายโครงการ ความยั่งยืนของโครงการ และปัญหาอุปสรรค 1 ชุด 
และส่งกระทรวงมหาดไทยรวบรวม และรายงานต่อคณะกรรมการ
กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายในเดือนมีนาคม 2565  
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(ร่าง) ปฏิทินการท างาน 
2 เม.ย.64 สศช.และกระทรวงมหาดไทยประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดเกี่ยวกับคู่มือการเสนอโครงการเงินกู้ รอบใหม่ 

เพ่ือเตรียมแผนและประสานจังหวัดจัดเตรียมโครงการ 

5 - 25 เม.ย.64 จังหวัดเสนอโครงการและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร และศักยภาพโอกาสตามแบบฟอร์ม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด (Check List) และส่งให้กองจัดท างบประมาณเขตพื้นที่ (CBO) ตรวจสอบความถูกต้อง 
อีกคร้ัง 

26 เม.ย. – 31 พ.ค.64 กองจัดท างบประมาณเขตพื้นที่ (CBO) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อเสนอโครงการที่ฝ่ายเลขานุการฯ 
คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดบัจังหวัดไดต้รวจสอบความครบถว้นของเอกสารและคัดกรอง
โครงการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด (Check List) แล้ว 

1 – 10 ม.ิย. 64  คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดบัจังหวัด จัดประชุมพิจารณาโครงการ 

11 - 20 มิ.ย.64 เสนอผลการประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการตอ่รัฐมนตรทีี่รับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
ระดับพื้นที่จังหวัด และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

21 – 30 มิ.ย.64 เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
อนุมัติ 

1 ก.ค. – 31 ธ.ค.64 จังหวัดด าเนินโครงการตามที่ไดร้ับอนุมตัิ 

31 ธ.ค.64 เบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ 
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การเข้าใช้งานระบบ eMENSCR เพื่อรองรับกลไก “โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก” 

1 

2 

การเข้าใช้งาน ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
สามารถเข้าสู่ระบบได้ที่  https://emenscr.nesdc.go.th 

การเข้าสู่ระบบฯ ให้ส่วนราชการใช้ ชื่อผู้ใช้ (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) ดังนี ้

• กรณีหน่วยงานของรัฐในจังหวัด  
ให้ใช้ Username ที่ สศช. ได้จัดส่งให้ส่วนราชการตาม 
เลขที่หนังสือ นร 1112/ว3318 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 

 
• กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

สศช. จะน าส่ง ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน 
(Password) ไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะต่อไป 
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แก้ไขข้อมูลโครงการตามมติ ครม. 

เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการ
แล้ว ให้หน่วยงานตรวจสอบความ
ถูกต้องและเร่งแก้ไขข้อมูลโครงการ
ที่ได้บันทึกไว้แล้ว (ถ้ามี) ให้เป็นไป
ตามมติ ครม.  

กระทรวงมหาดไทย 
ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่
หน่วยงานได้แก้ไขให้เป็นไปตามมติ ครม. แล้ว  
เพ่ือใช้ข้อมูลดังกล่าวในกระบวนการจัดสรร

เงินกู้ต่อไป 

ข้อมูลโครงการที่หน่วยงานน าเข้าใน
ระบบ eMENSCR จะถูกเผยแพร่ออก 
สู่สาธารณะ ผ่านทางเว็บไซต์ ThaiME 

ระบบ 
eMENSCR 

การน าเข้าข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR เพื่อรองรับกลไก “โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก” 

การน าเข้าข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR หน่วยงานจะต้องด าเนินการใน 2 ช่วง ได้แก ่

1 

2 

น าเข้าข้อข้อมูลโครงการ 
หน่วยงานน าเข้าข้อมูลโครงการ 
ภายใน 7 วัน หลังจากที่โครงการ 
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด 
แล้ว 

เฉพาะโครงการ 
ทีไ่ดร้ับความเห็นชอบ 

ตรวจสอบ/แกไ้ข 
ใหต้รงตามมตคิรม. 

http://thaime.nesdc.go.th/loanact/ 
สามารถ download  

คูม่อืการน าเขา้ขอ้มลูในระบบ eMENSCR  
ไดต้ ัง้แตว่นัที ่26 เมษายน 2564 

ตรวจสอบความถกูตอ้ง 
+ เปลีย่นสถานะโครงการ 

http://thaime.nesdc.go.th/loanact/
http://thaime.nesdc.go.th/loanact/
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โครงการเดี่ยวๆ จะต้องเลือกกรอก
แบบฟอร์ม “โครงการ” 

การเลือกแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการในระบบ eMENSCR 



ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โทร. 02-280-4085  
• ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 

ต่อ 6309 / 6329 
• ฝ่ายระบบ eMENSCR 

คุณอัญชราภรณ์ ไทยทอง   ต่อ 6224 
คุณพัชรพงษ์  พงศ์ปัญญพัส  ต่อ 6234 
คุณศศิธร บุญศิลป์  มือถือกลาง 064 048 1564 

• ส านักงานพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมภาค 
ภาคเหนือ ต่อ 7202   หรือ 053-112-689-92 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อ 7302  หรือ 043-236-784 
ภาคกลาง (ภาคกลาง+ภาคตะวันออก) ต่อ 7102 หรือ 02-526-2466 
ภาคใต้ (ภาคใต้+ภาคใต้ชายแดน) ต่อ 7402 หรือ 074-312-702 

ผู้ประสานงาน 

กระทรวงมหาดไทย 
โทร.   

 

ส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
โทร.   

 

กรมบัญชีกลาง 
โทร.   

 

ส านักงบประมาณ 
โทร.   
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เอกสารประกอบการเสนอโครงการ 
 
 
 

 
https://bit.ly/39TApo1 

    
แบบฟอร์มการจัดท าโครงการ 

1. ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟ้ืนฟูฯ (แบบฟอร์ม 1) 
2. ข้อเสนอระดับโครงการยอ่ยภายใต้ข้อเสนอโครงการฯ  (แบบฟอร์ม 2) 
3. แบบรายงานการประเมินความเสีย่งการทุจริตฯ ของส านักงาน ปปท. 
4. แบบแสดงรายละเอียดงบประมาณของส านักงบประมาณ 

บัญชีราคามาตรฐานของส านักงบประมาณ 
1. บัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ 
2. บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสรา้ง 
3. หลักเกณฑ์ และอัตราราคาค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
4. หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปี  

: การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างท่ีปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศ 

5. อัตราราคางานตอ่หน่วย 

แบบฟอร์มตารางสรุปข้อมูลโครงการ 
1. แบบฟอร์มตารางสรุปจ านวนโครงการ และรายละเอียดบัญชีโครงการของจังหวัด 
 



Backup : กรอบวงเงินของจังหวัด 
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จงัหวดั กรอบวงเงนิ (บาท) จงัหวดั กรอบวงเงนิ (บาท) จงัหวดั กรอบวงเงนิ (บาท) จงัหวดั กรอบวงเงนิ (บาท) 

ภาคเหนอื หนองบวัล าภ ู 512,676,379  สงิหบ์รุ ี 434,864,933  ภาคใต ้

เชยีงใหม ่ 933,047,204  บงึกาฬ 436,380,214  อา่งทอง 491,374,497  สรุาษฎรธ์าน ี 668,595,099  

ล าพูน 384,623,014  สกลนคร 613,880,236  นครปฐม 515,520,304  ชมุพร 405,678,465  

ล าปาง 608,419,472  นครพนม 595,933,667  นนทบรุ ี 518,335,853  นครศรธีรรมราช 692,798,413  

แมฮ่อ่งสอน 847,106,181  มกุดาหาร 440,965,149  ปทมุธาน ี 544,535,151  พัทลงุ 586,864,003  

เชยีงราย 771,379,218  ขอนแกน่ 731,104,313  สมทุรปราการ 750,975,299  สงขลา 732,770,187  

พะเยา 518,644,167  กาฬสนิธุ ์ 790,477,111  ราชบรุ ี 536,187,175  ภเูก็ต 1,000,249,488  

แพร่ 487,752,655  มหาสารคาม 549,542,189  กาญจนบรุ ี 683,086,331  กระบี ่ 556,029,025  

น่าน 550,480,972  รอ้ยเอ็ด 588,237,991  สพุรรณบรุ ี 599,090,912  ตรัง 509,935,875  

พษิณุโลก 556,163,692  นครราชสมีา 999,491,144  เพชรบรุ ี 448,586,536  พังงา 440,561,555  

ตาก 744,435,805  ชยัภมู ิ 553,490,249  ประจวบครีขีนัธ ์ 483,820,107  ระนอง 497,768,396  

เพชรบรูณ์ 560,905,700  บรุรัีมย ์ 802,675,451  สมทุรสงคราม 316,768,800  สตลู 432,951,626  

สโุขทยั 532,272,777  สรุนิทร ์ 700,303,126  สมทุรสาคร 530,206,024  ภาคใตช้ายแดน 

อตุรดติถ ์ 524,228,952  อบุลราชธาน ี 710,329,541  ภาคตะวนัออก ยะลา 598,571,319  

นครสวรรค ์ 595,691,124  ยโสธร 501,136,958  ชลบรุ ี 1,247,918,572  นราธวิาส 708,613,011  

อทุยัธาน ี 419,649,303  ศรสีะเกษ 758,213,800  ฉะเชงิเทรา 540,028,537  ปัตตาน ี 750,026,951  

ก าแพงเพชร 517,827,317  อ านาจเจรญิ 556,055,695  ระยอง 854,746,451  รวม 45,000,000,000 

พจิติร 405,808,018  ภาคกลาง ปราจนีบรุ ี 503,440,467  

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื พระนครศรอียธุยา 627,805,993  จันทบรุ ี 415,969,174  

อดุรธาน ี 686,926,479  สระบรุ ี 478,264,054  ตราด 438,793,694  

เลย 419,010,150  ลพบรุ ี 587,076,035  นครนายก 396,660,041  

หนองคาย 395,109,750  ชยันาท 547,281,323  สระแกว้ 626,875,158  17 

หลกัเกณฑก์ารจดัสรรกรอบวงเงนิ 
1. จ านวนประชากรในแตล่ะจังหวดั  20% 
2. ขนาดพืน้ทีข่องจังหวดั  5% 
3. จัดสรรเฉลีย่เทา่กนั  20% 
4. สดัสว่นคนจนในแตล่ะจังหวดั  20% 
5. ผกผนักบัรายไดต้อ่ครัวเรอืน  20% 
6. ผลติภัณฑม์วลรวมจังหวดั (GPP)  10% 
7. รายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วจังหวดั  5% 



Backup : ตารางสรุปบัญชีโครงการ 
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ตารางสรุปจ านวนโครงการ  
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บัญชีโครงการของจงัหวดั 

บัญชีโครงการของจังหวัด  

20 
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ป. ความเหน็ของคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไป

ด้วยกันระดับจังหวดั

บัญชีโครงการทีเ่สนอขอภายใตก้ลุ่มแผนงาน/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจทอ้งถ่ินและชุมชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของทอ้งถ่ิน : ระดบัพ้ืนที่
จังหวัด................

 กลุ่มเปา้หมาย (ระบจุ านวนคน) เอกสารประกอบ ( )

หน่วยรบังบประมาณ หน่วยด าเนินการ

 ระยะเวลา
ด าเนินการ
(เดือน-
เดือน)

ความสอดคล้องกับ พรก. ( )

 ผลทีค่าดวา่จะได้รบั 
(เชิงปรมิาณ)

ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ( )

กิจกรรม
 ประเภท
โครงการ

ที่ โครงการ วงเงิน (บาท)

 เปน็โครงการ
ของ

หน่วยงาน
ภาครฐั หรอื
ภาคประชา

สงัคมฯ

หมายเหต ุ :

ความสอดคลอ้งกับหลกัเกณฑจั์ดท าโครงการ

DO1 โครงการทีม่าจากความตอ้งการของพื้นที่

DO2 โครงการตอ้งด าเนนิการผา่นการมสีว่นรว่มของประชาชน รวมทัง้พจิารณาใชข้อ้มลู TPMAP มาประกอบการจัดท าโครงการ

DO3 โครงการตอ้งด าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายในเดอืนธันวาคม 2564

DT1 ซ ้าซอ้นกับโครงการทีค่ณะกรรมการฯ และคณะรัฐมนตร ี อนุมัตไิปแลว้ เชน่ โครงการ 1 ต าบล 1 กลุม่เกษตรทฤษฎใีหม ่ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการพัฒนาพื้นทีต่น้แบบการพัฒนาคณุภาพชวีติตามหลกัทฤษฎใีหมป่ระยุกตส์ู ่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของกรมการพัฒนาชมุชน และโครงการกองทุนหมูบ่า้น เป็นตน้

DT2 การจัดซือ้จัดหาวสัด ุ ครภัุณฑ ์ เพื่อแจกจา่ยแกป่ระชาชนโดยตรงเพยีงอย่างเดยีว 
DT3 การจัดซือ้จัดหาวสัด ุ ครภัุณฑ ์ ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกับความส าเร็จของโครงการ ใหส้ว่นราชการ เชน่ รถยนต ์ คอมพวิเตอร ์ เป็นตน้

DT4 จา้งทีป่รกึษา งานศกึษาวจัิย และการเดนิทางไปตา่งประเทศ

DT5 การซอ่ม สรา้ง ปรับปรงุอาคารสถานทีส่ว่นราชการ

DT6 การจา้งแรงงานไปปฏบัิตงิานในส านักงานสว่นราชการ

ความสอดคลอ้งกับบญัชทีา้ย พรก.

ฟ  สรา้งงาน สรา้งอาชพี

(1)  สง่เสรมิการตลาดผลผลติ(เกษตร) เชือ่มโยงการท่องเทีย่วและบรกิาร

(2)  สง่เสรมิการตลาดผลติภัณฑช์มุชน เชือ่มโยงการท่องเทีย่วและบรกิาร

(3)  พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานชมุชน

(4)  จัดหาปัจจัยการผลติและสิง่อ านวยความสะดวกทีจ่ าเป็นส าหรับการพัฒนาผลติภัณฑท์อ้งถิน่และชมุชน

(5)  สรา้งการเขา้ถงึชอ่งทางการตลาด

(6)  ยกระดบัมาตรฐานคณุภาพและมลูคา่เพิม่ของสนิคา้(เกษตร)และผลติภัณฑท์อ้งถิน่และชมุชน


