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ภาคผนวก ก : คู่มือกระบวนการจัดทาและเสนอโครงการภายใต้แผนงาน 3.2
1. ขั้นตอนการจัดทาและเสนอโครงการภายใต้แผนงาน 3.2
2. การกลั่นกรอง
3. การจัดส่งโครงการ
และดาเนินการระดับจังหวัด
และกลั่นกรองโครงการเบื้องต้น
1) ส่วนราชการ/องค์กร/มูลนิธ/ิ
1) คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด 1) ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดส่ง
กองทุนหมู่บ้าน/วิสาหกิจชุมชน
แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ซึ่งเป็น
โครงการทีผ่ ่านกระบวนการ
ในจังหวัดจัดทาโครงการตาม
กลไกการมีส่วนร่วมจากภาคส่วน
ตามข้อ 2 แล้ว มายังสานักงาน
แบบฟอร์มที่กาหนด กรณี
ต่างๆ ในจังหวัด จัดประชุม
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
หน่วยงาน/องค์กรที่ไม่ใช่
พิจารณากลั่นกรองโครงการ โดย
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ภายใน
หน่วยงานรัฐ จะต้องเสนอ
ดาเนินการ ดังนี้
วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563
โครงการผ่านหน่วยงานรัฐทีม่ ี
 พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอ
2) สศช. จัดทาความเห็นโครงการ
ภารกิจสอดคล้องกัน เช่น
โครงการตามศั
ก
ยภาพ/ปั
ญ
หา
และประสานกลับไปยังจังหวัด
สหกรณ์ เสนอผ่าน สานักงาน
ของพื
น
้
ที
่
และเป็
น
ไปตาม
ภายในวันพุธที่ 10 มิถุนายน
สหกรณ์จังหวัด เพื่อรวบรวม
หลั
ก
เกณฑ์
ก
ารจั
ด
ท
าโครงการ
2563
และเสนอต่อคณะกรรมการ
(Do-Don’t)
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
3) จังหวัดแจ้งความเห็นดังกล่าว
(ก.บ.จ.)
 จาแนกประเด็นการพัฒนา/
แก่ส่วนราชการ/องค์กร/
ประเภทโครงการ
(เช่
น
มูลนิธิ/กองทุนหมู่บ้าน/
2) ข้อเสนอโครงการควรได้รบั ความ
เกษตรกรรมตามแนวทฤษฎี
วิสาหกิจชุมชน ที่เสนอ
เห็นชอบจากประชาชนในพื้นที่
ใหม่
/
เกษตรผสมผสาน
โครงการ
และสอดคล้องกับแผนหมู่บ้าน/
ท่
อ
งเที
ย
่
วชุ
ม
ชน/ท่
อ
งเที
ย
่
วเชิ
ง
ชุมชน แผนความต้องการของ
สร้างสรรค์ พัฒนาผลิตภัณฑ์
อาเภอ แผนพัฒนาจังหวัด
และส่งเสริมการตลาด แหล่ง
3) หน่วยงานราชการในจังหวัดผู้
น้าชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน
เสนอโครงการ พิจารณารวบรวม
ชุมชน เป็นต้น) พร้อม
โครงการที่มลี ักษณะเดียวกัน และ
จัดลาดับความสาคัญ
มีหลายพื้นที่ดาเนินการ ให้จดั ทา
 จัดลาดับความสาคัญของ
รวมเป็นโครงการเดียวกัน เช่น
โครงการ ในแต่ละประเภท
โครงการพัฒนาแหล่งน้าชุมชน
จังหวัด XXX มีพื้นที่ดาเนินการ 2) ให้หน่วยงานของรัฐผู้เสนอโครงการ
รวม XXX หมู่บ้าน เป็นต้น
รับประเด็นข้อสังเกตของที่ประชุม
(ถ้ามี) ไปปรับปรุงโครงการให้แล้ว
เสร็จโดยเร็วและเสนอจังหวัดเพื่อ
รวบรวมต่อไป
1. การจัดทาข้อเสนอโครงการ

4. การเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์

5. การพิจารณากลั่นกรอง

1) ส่วนราชการ/องค์กร/มูลนิธ/ิ

1) สศช.พิจารณาโครงการ
กองทุนหมู่บ้าน/วิสาหกิจชุมชน
ภายในวันที่ 22 มิถุนายน
ปรับปรุงโครงการให้สมบูรณ์มาก
2563
ยิ่งขึ้น ตามแบบฟอร์มที่กาหนด 2) คณะอนุกรรมการ
และจัดส่งหน่วยงานรัฐผู้เสนอ
กลั่นกรองเงินกู้ฯ พิจารณา
โครงการ
รายละเอียดโครงการ
2) หน่วยงานรัฐผู้เสนอโครงการ
ภายในวันที่ 24 มิถุนายน
จัดส่งโครงการที่ปรับปรุงแล้ว
2563
ไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อ
่นกรอง
รวบรวมเสนอกระทรวง พร้อมทั้ง 3) เสนอผลการกลั
ต่
อ
คณะกรรมการเงิ
นกู้
กรอกข้อมูลรายละเอียดข้อเสนอ
เพื
อ
่
พิ
จ
ารณาภายในวั
นที่
โครงการในระบบระบบติดตาม
2
กรกฎาคม
2563
และประเมินผลแห่งชาติ
(eMENSCR)
4) นาเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
3) กระทรวงรวบรวมโครงการ
ในวันที่ 7 กรกฎาคม
ทั้งหมดจาแนกตามรายจังหวัด
2563
เป็นภาพรวมประเทศ และเสนอ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้
ความเห็นชอบ
4) กระทรวงส่งรายละเอียดโครงการ
ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดแล้วให้ สศช.
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563
หมายเหตุ การเสนอโครงการของ
หน่วยงาน/องค์กรที่ไม่ใช่หน่วยงาน
ของรัฐ (เช่น องค์กรเอกชน/มูลนิธิ/
กองทุนหมู่บ้าน/วิสาหกิจชุมชน) ให้
ดาเนินการตามวิธีการที่กาหนดใน
เอกสารแนบท้าย

6. การติดตามตรวจสอบ ให้ ก.บ.จ. และ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดติดตามกระบวนการจัดทา กลั่นกรอง และการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวให้เกิดความโปร่งใส
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2. Flowchart ขั้นตอนเสนอโครงการ
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3. หลักเกณฑ์การจัดทาโครงการภายใต้แผนงานที่ 3.2
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4. ตัวอย่างโครงการภายใต้แผนงานที่ 3.2
เกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม่/
เกษตรผสมผสน
โครงการยกระดับคุณภาพผลผลิตทาง
การเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรปลอดภัย
โครงการขยายผลการเกษตรตามแนว
ทฤษฎีใหม่
โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตร
โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าว
โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัย

ประเภทโครงการ
ท่องเที่ยวชุมชน/
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และส่งเสริมการตลาด
โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน โครงการส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทาง
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลักของพื้นที่ ออนไลน์
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการ ชุมชน และส่งเสริมการตลาดผ่าน
ท่องเที่ยว
ช่องทางออนไลน์
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตชุมชน
ชุมชน และส่งเสริมการตลาดผ่าน
ช่องทางออนไลน์
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน
ชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
โครงการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์
ด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
ชุมชน
ท่องเที่ยวชุมชน
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทาง
โครงการขยายช่องทางการตลาดสินค้า
ศาสนาและวัฒนธรรม
เกษตรปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ชมุ ชน

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตและ
การตลาด
ไม้ผล
โครงการส่งเสริมการทาเกษตรแบบ
ผสมผสาน

โครงการพัฒนาและยกระดับบริการการ โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรเพื่อการ
ท่องเที่ยวชุมชน ให้มีมาตรฐาน
แปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรทีไ่ ด้
มาตรฐาน
โครงการพัฒนาและยกระดับบริการการ โครงการพัฒนาศูนย์กลางรวบรวมและ
ท่องเที่ยวชุมชน และผลิตภัณฑ์ชุมชน กระจายสินค้าเกษตร และเชื่อมโยง
ให้มีมาตรฐาน
การตลาดระดับชุมชน

โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบ
ผสมผสานเพื่อการพึ่งตนเอง
โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
พัฒนาการตลาดสินค้าเกษตร

โครงการพัฒนาทักษะบริการด้านการ
ท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
ให้มีมาตรฐาน

แหล่งน้าชุมชน

โครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมและภัยแล้ง
โครงการพัฒนาแหล่งน้าชุมชนเพื่อ
อุปโภค บริโภค และการเกษตร

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว

โครงการพัฒนาแหล่งน้าชุมชนเพื่อ
อุปโภคและบริโภค

โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรและเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยว
โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
โครงการพัฒนาเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงสู่
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน

โครงการขุดลอกแหล่งน้าเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้าท่วม
โครงการพัฒนาแหล่งน้าชุมชนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเกษตร อุปโภคและ
บริโภค
โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้า
ชุมชนเพื่ออุปโภค บริโภค และ
การเกษตร

โครงการสนับสนุนแหล่งน้าในไร่นาเพื่อ
การเกษตร

โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการพัฒนาแหล่งน้าในไร่นา
OTOP โดยใช้ อัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อ
เพิ่มมูลค่า รวมทั้งการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

โครงการพัฒนาเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงสู่
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน

โครงการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก
เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน (อาทิ
เครือข่ายการสื่อสาร ถนนเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยว)
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ประเภทโครงการ
เกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม่/
ท่องเที่ยวชุมชน/
พัฒนาผลิตภัณฑ์
เกษตรผสมผสน
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และส่งเสริมการตลาด
โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร โครงการพัฒนาอัตลักษณ์แหล่ง
โครงการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อ
ปลอดภัยและพัฒนาช่องทางการตลาด ท่องเที่ยวชุมชน และยกระดับบริการให้ สุขภาพ (จากข้าว) โดยใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อการ มีมาตรฐาน
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
โครงการส่งเสริมเครือข่ายการผลิต การ
แปรรูป และการตลาด ผลิตภัณฑ์
OTOP ชุมชน
โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเพื่อการ โครงการพัฒนาและยกระดับแหล่ง
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพกลุ่มวิสาหกิจ
เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร ท่องเที่ยวเมืองเก่าสงขลา
ชุมชนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์และการ
(พื้นที่รอบทะเลสาบสงขลา)
ทาการตลาด
โครงการพัฒนาเมนูอาหารพื้นถิ่นเมือง
ภูเก็ต และพัฒนาการตลาด ด้วยระบบ
ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อยกระดับการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร
โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
การบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (น้าแร่
สปา ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ)

แหล่งน้าชุมชน

โครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

โครงการพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็กเพื่อ
การเกษตร

โครงการพัฒนาแหล่งเก็บน้าเพือ่ แก้ไข
น้าท่วมและน้าแล้งของพื้นที่
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
อานวยความสะดวกด้านการตลาด
ให้กับชุมชน

โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
บริโภคสาหรับชุมชนในพื้นที่ห่างไกล
(พื้นที่รอบทะเลสาบสงขลา)

