เปิ ดไทม์ไลน์โครงการใหม่จากเงินกู ้ 4.5
หมืน
่ ล้าน-ฟื้ นความเข้มแข็งศก.ฐานราก
ั ดาห์ทผ
ื
รายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิ ดเผยว่า เมือ
่ สุดสป
ี่ า่ นมา กระทรวงมหาดไทย มีหนั งสอ
แจ ้งไปยังผู ้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ภายหลังมีการมอบนโยบายและมอบคูม
่ อ
ื การเสนอ
โครงการพัฒนาและเสริมสร ้างความเข ้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต ้กลุม
่ แผนงาน/โครงการ
ฟื้ นฟูเศรษฐกิจท ้องถิน
่ และชุมชนบนพืน
้ ฐานของโอกาสและศักยภาพของท ้องถิน
่ : ระดับพืน
้ ที่
วงเงิน 45,000 ล ้านบาท หรือ "โครงการฟื้ นฟูท ้องถิน
่ " จากโครงการภายใต ้พระราชกาหนด
ื้ ไวรัสโคโรนา
(พ.ร.ก.) ให ้อานาจกระทรวงการคลังกู ้เงิน เพือ
่ แก ้ไขปั ญหาการระบาดของโรคติดเชอ
2019 (โควิด-19)
ื ฉบับดังกล่าว แจ ้งไทม์ไลน์ของโครงการ โดยเริม
หนังสอ
่ ตัง้ แต่วน
ั ที่ 5 เม.ย.-31 พ.ค.64 เป็ น
ขัน
้ ตอนตรวจสอบคัดกรองโครงการจากกลุม
่ เป้ าหมาย ได ้แก่ หน่วยงานของรัฐในจังหวัดและ อปท.
ี กลุม
สาหรับองค์กรภาคประชาสงั คม เครือข่ายภาคประชาชน ภาคเอกชน กลุม
่ วิสาหกิจ กลุม
่ อาชพ
่
ผู ้ด ้อยโอกาส กลุม
่ เปราะบาง และผู ้สูงอายุ ทีจ
่ ะต ้องเสนอโครงการผ่าน "คณะกรรมการขับเคลือ
่ น
ไทยไปด ้วยกัน ระดับจังหวัด" ซงึ่ มีรัฐมนตรีรับผิดชอบพืน
้ ทีใ่ นแต่ละจังหวัดเป็ นผู ้รับผิดชอบดูแล
เท่านัน
้
วันที่ 1-10 มิ.ย.64 ขัน
้ ตอนการเสนอโครงการทีผ
่ า่ นการพิจารณาจาก กองจัดทางบประมาณเขต
พืน
้ ที่ (CBO) สานั กงบประมาณ ให ้ "คณะกรรมการขับเคลือ
่ นไทยไปด ้วยกันระดับพืน
้ ทีจ
่ ังหวัด"
พิจารณากลั่นกรองและเสนอต่อรัฐมนตรีทก
ุ กระทรวงฯ ทีร่ ับผิดชอบพืน
้ ที่ โดยจังหวัดต ้องสง่
โครงการให ้กระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 10 มิ.ย.64 ซงึ่ ร่วมถึงแบบรายงานการประเมินความ
ี่ งการทุจริตฯ ของสานักงาน ป.ป.ท. ด ้วย
เสย
วันที่ 11-20 มิ.ย. 64 หน่วยประมวลผลรวม กระทรวงมหาดไทย จะเสนอทุกโครงการขอความ
เห็นชอบจาก รมว.มหาดไทย และสง่ ผลการประมวลถึง สภาพัฒน์ สานั กงบประมาณ ก่อนเสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ่้ ายเงินกู ้ฯ พิจารณา ระหว่างวันที่ 21-30 มิ.ย. 64 คณะกรรมการ
กลั่นกรองการใชจ่้ ายเงินกู ้ฯ พิจารณากลั่นกรองข ้อเสนอแผนงาน/โครงการก่อนเสนอให ้ ครม.
พิจารณาอนุมัต ิ
วันที่ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 64 กระทรวงมหาดไทย แจ ้งข ้อเสนอแผนงาน/โครงการทีค
่ ณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัต ิ ให ้จังหวัดและกรมสง่ เสริมการปกครองท ้องถิน
่ (สถ.)ทราบ เพือ
่ ให ้จังหวัดเจ ้าของ
โครงการตรวจสอบข ้อเสนอโครงการปรับปรุงแก ้ไขรายละเอียด เปลีย
่ นแปลงหรือยกเลิกโครงการ
่
โดยในวันที่ 31 ธ.ค. 64 เข ้าสูขน
ั ้ ตอนการเบิกจ่ายงบประมาณแล ้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม 2564
โดยหน่วยงานทีไ่ ด ้รับอนุมัตโิ ครงการ จะต ้องรายงานการเบิกจ่ายเงินกู ้กับจังหวัดทุกเดือน
ี งใหม่
สาหรับ 76 จังหวัด ทีไ่ ด ้รับจัดสรรเงินกู ้ 45,000 ล ้านบาท ตามโครงการฯ ประกอบด ้วย เชย
่ งสอน
933,047,204 บาท ลาพูน 384,623,014 บาท ลาปาง 608,419,472 บาท แม่ฮอ
ี งราย 771,379,218 บาท พะเยา 518,644,167 บาท แพร่ 487,752,655
847,106,181 บาท เชย
บาท น่าน 550,480,972 บาท

พิษณุโลก 556,163,692 บาท ตาก 744,435,805 บาท เพชรบูรณ์ 560,905,700 บาท สุโขทัย
532,272,777 บาท อุตรดิตถ์ 524,228,952 บาท นครสวรรค์ 595,691,124 บาท อุทัยธานี
419,649,303 บาท กาแพงเพชร 517,827,317 บาท พิจต
ิ ร 405,808,018 บาท
อุดรธานี 686,926,479 บาท เลย 419,010,150 บาท หนองคาย 395,109,750 บาท หนองบัวลาภู
512,676,379 บาท บึงกาฬ 436,380,214 บาท สกลนคร 613,880,236 บาท นครพนม
ิ ธุ์
595,933,667 บาท มุกดาหาร 440,965,149 บาทขอนแก่น 731,104,313 บาท กาฬสน
790,477,111 บาท
ี า 999,491,144 บาท
มหาสารคาม 549,542,189 บาท ร ้อยเอ็ด 588,237,991 บาท นครราชสม
ั ภูม ิ 553,490,249 บาท บุรรี ัมย์ 802,675,451 บาท สุรน
ชย
ิ ทร์ 700,303,126 บาท อุบลราชธานี
710,329,541 บาท ยโสธร 501,136,958 บาท ศรีสะเกษ 758,213,800 บาท อานาจเจริญ
556,055,695 บาท
พระนครศรีอยุธยา 627,805,993 บาท สระบุร ี 478,264,054 บาท ลพบุร ี 587,076,035 บาท
ั นาท 547,281,323 บาท สงิ ห์บรุ ี 434,864,933 บาท อ่างทอง 491,374,497 บาท นครปฐม
ชย
515,520,304 บาท นนทบุร ี 518,335,853 บาท ปทุมธานี 544,535,151 บาท สมุทรปราการ
750,975,299 บาท
ราชบุรี 536,187,175 บาท กาญจนบุร ี 683,086,331 บาท สุพรรณบุร ี 599,090,912 บาท เพชรบุร ี
448,586,536 บาท ประจวบคีรข
ี น
ั ธ์ 483,820,107 บาทสมุทรสงคราม 316,768,800 บาท
สมุทรสาคร 530,206,024 บาท
ชลบุรี 1,247,918,572 บาท ฉะเชงิ เทรา 540,028,537 บาท ระยอง 854,746,451 บาท ปราจีนบุร ี
503,440,467 บาท จันทบุร ี 415,969,174 บาท ตราด 438,793,694 บาท นครนายก
396,660,041 บาท สระแก ้ว 626,875,158 บาท
สุราษฎร์ธานี 668,595,099 บาท ชุมพร 405,678,465 บาท นครศรีธรรมราช 692,798,413 บาท
พัทลุง 586,864,003 บาท สงขลา 732,770,187 บาท ภูเก็ต 1,000,249,488 บาท กระบี่
556,029,025 บาท ตรัง 509,935,875 บาท
พังงา 440,561,555 บาท ระนอง 497,768,396 บาท สตูล 432,951,626 บาท ยะลา
598,571,319 บาท นราธิวาส 708,613,011 บาท และ ปั ตตานี 750,026,951 บาท
แท็กกระทรวงมหาดไทย
April 11, 2021 15:44 —สานักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

