
เปิดไทมไ์ลนโ์ครงการใหมจ่ากเงนิกู ้4.5 
หมืน่ลา้น-ฟ้ืนความเขม้แข็งศก.ฐานราก 

รายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยวา่ เมือ่สดุสปัดาหท์ีผ่า่นมา กระทรวงมหาดไทย มหีนังสอื
แจง้ไปยังผูว้า่ราชการจังหวดัท่ัวประเทศ ภายหลังมกีารมอบนโยบายและมอบคูม่อืการเสนอ
โครงการพัฒนาและเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของเศรษฐกจิฐานราก ภายใตก้ลุม่แผนงาน/โครงการ
ฟ้ืนฟเูศรษฐกจิทอ้งถิน่และชมุชนบนพืน้ฐานของโอกาสและศักยภาพของทอ้งถิน่ : ระดับพืน้ที ่
วงเงนิ 45,000 ลา้นบาท หรอื "โครงการฟ้ืนฟทูอ้งถิน่" จากโครงการภายใตพ้ระราชก าหนด 
(พ.ร.ก.) ใหอ้ านาจกระทรวงการคลังกูเ้งนิ เพือ่แกไ้ขปัญหาการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 
2019 (โควดิ-19) 

หนังสอืฉบับดังกลา่ว แจง้ไทมไ์ลนข์องโครงการ โดยเริม่ตัง้แตว่นัที ่5 เม.ย.-31 พ.ค.64 เป็น
ขัน้ตอนตรวจสอบคัดกรองโครงการจากกลุม่เป้าหมาย ไดแ้ก ่หน่วยงานของรัฐในจังหวดัและ อปท. 
ส าหรับองคก์รภาคประชาสงัคม เครอืขา่ยภาคประชาชน ภาคเอกชน กลุม่วสิาหกจิ กลุม่อาชพี กลุม่
ผูด้อ้ยโอกาส กลุม่เปราะบาง และผูส้งูอาย ุทีจ่ะตอ้งเสนอโครงการผา่น "คณะกรรมการขบัเคลือ่น
ไทยไปดว้ยกัน ระดับจังหวดั" ซึง่มรัีฐมนตรรัีบผดิชอบพืน้ทีใ่นแตล่ะจังหวดัเป็นผูรั้บผดิชอบดแูล
เทา่นัน้ 

วนัที ่1-10 ม.ิย.64 ขัน้ตอนการเสนอโครงการทีผ่า่นการพจิารณาจาก กองจัดท างบประมาณเขต
พืน้ที ่(CBO) ส านักงบประมาณ ให ้"คณะกรรมการขบัเคลือ่นไทยไปดว้ยกันระดับพืน้ทีจั่งหวดั" 
พจิารณากลั่นกรองและเสนอตอ่รัฐมนตรทีกุกระทรวงฯ ทีรั่บผดิชอบพืน้ที ่โดยจังหวดัตอ้งสง่
โครงการใหก้ระทรวงมหาดไทย ภายในวนัที ่10 ม.ิย.64 ซึง่รว่มถงึแบบรายงานการประเมนิความ
เสีย่งการทจุรติฯ ของสานักงาน ป.ป.ท. ดว้ย 

วนัที ่11-20 ม.ิย. 64 หน่วยประมวลผลรวม กระทรวงมหาดไทย จะเสนอทกุโครงการขอความ
เห็นชอบจาก รมว.มหาดไทย และสง่ผลการประมวลถงึ สภาพัฒน ์ส านักงบประมาณ กอ่นเสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจ้า่ยเงนิกูฯ้ พจิารณา ระหวา่งวนัที ่21-30 ม.ิย. 64 คณะกรรมการ
กลั่นกรองการใชจ้า่ยเงนิกูฯ้ พจิารณากลั่นกรองขอ้เสนอแผนงาน/โครงการกอ่นเสนอให ้ครม. 
พจิารณาอนุมัต ิ

วนัที ่1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 64 กระทรวงมหาดไทย แจง้ขอ้เสนอแผนงาน/โครงการทีค่ณะรัฐมนตรี
พจิารณาอนุมัต ิใหจั้งหวดัและกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ (สถ.)ทราบ เพือ่ใหจั้งหวดัเจา้ของ
โครงการตรวจสอบขอ้เสนอโครงการปรับปรงุแกไ้ขรายละเอยีด เปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิโครงการ 
โดยในวนัที ่31 ธ.ค. 64 เขา้สูข่ัน้ตอนการเบกิจา่ยงบประมาณแลว้เสร็จ ภายในเดอืนธันวาคม 2564 
โดยหน่วยงานทีไ่ดรั้บอนุมัตโิครงการ จะตอ้งรายงานการเบกิจา่ยเงนิกูก้ับจังหวดัทกุเดอืน 

ส าหรับ 76 จังหวดั ทีไ่ดรั้บจัดสรรเงนิกู ้45,000 ลา้นบาท ตามโครงการฯ ประกอบดว้ย เชยีงใหม ่
933,047,204 บาท ล าพนู 384,623,014 บาท ล าปาง 608,419,472 บาท แมฮ่อ่งสอน 
847,106,181 บาท เชยีงราย 771,379,218 บาท พะเยา 518,644,167 บาท แพร ่487,752,655 
บาท น่าน 550,480,972 บาท 



พษิณุโลก 556,163,692 บาท ตาก 744,435,805 บาท เพชรบรูณ์ 560,905,700 บาท สโุขทัย 
532,272,777 บาท อตุรดติถ ์524,228,952 บาท นครสวรรค ์595,691,124 บาท อทัุยธาน ี
419,649,303 บาท ก าแพงเพชร 517,827,317 บาท พจิติร 405,808,018 บาท 

อดุรธาน ี686,926,479 บาท เลย 419,010,150 บาท หนองคาย 395,109,750 บาท หนองบัวล าภ ู
512,676,379 บาท บงึกาฬ 436,380,214 บาท สกลนคร 613,880,236 บาท นครพนม 
595,933,667 บาท มกุดาหาร 440,965,149 บาทขอนแกน่ 731,104,313 บาท กาฬสนิธุ ์
790,477,111 บาท 

มหาสารคาม 549,542,189 บาท รอ้ยเอ็ด 588,237,991 บาท นครราชสมีา 999,491,144 บาท 
ชยัภมู ิ553,490,249 บาท บรุรัีมย ์802,675,451 บาท สรุนิทร ์700,303,126 บาท อบุลราชธาน ี
710,329,541 บาท ยโสธร 501,136,958 บาท ศรสีะเกษ 758,213,800 บาท อ านาจเจรญิ 
556,055,695 บาท 

พระนครศรอียธุยา 627,805,993 บาท สระบรุ ี478,264,054 บาท ลพบรุ ี587,076,035 บาท 
ชยันาท 547,281,323 บาท สงิหบ์รุ ี434,864,933 บาท อา่งทอง 491,374,497 บาท นครปฐม 
515,520,304 บาท นนทบรุ ี518,335,853 บาท ปทมุธาน ี544,535,151 บาท สมทุรปราการ 
750,975,299 บาท 

ราชบรุ ี536,187,175 บาท กาญจนบรุ ี683,086,331 บาท สพุรรณบรุ ี599,090,912 บาท เพชรบรุ ี
448,586,536 บาท ประจวบครีขีนัธ ์483,820,107 บาทสมทุรสงคราม 316,768,800 บาท 
สมทุรสาคร 530,206,024 บาท 

ชลบรุ ี1,247,918,572 บาท ฉะเชงิเทรา 540,028,537 บาท ระยอง 854,746,451 บาท ปราจนีบรุ ี
503,440,467 บาท จันทบรุ ี415,969,174 บาท ตราด 438,793,694 บาท นครนายก 
396,660,041 บาท สระแกว้ 626,875,158 บาท 

สรุาษฎรธ์านี 668,595,099 บาท ชมุพร 405,678,465 บาท นครศรธีรรมราช 692,798,413 บาท 
พัทลงุ 586,864,003 บาท สงขลา 732,770,187 บาท ภเูก็ต 1,000,249,488 บาท กระบี ่
556,029,025 บาท ตรัง 509,935,875 บาท 

พังงา 440,561,555 บาท ระนอง 497,768,396 บาท สตลู 432,951,626 บาท ยะลา 
598,571,319 บาท นราธวิาส 708,613,011 บาท และ ปัตตาน ี750,026,951 บาท 
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