ที่ นร ๑๑๐๖/(คกง.)

คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๑๐๐๕/๑๖๑๐๘ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓
๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๑๐๐๕/๑๖๕๒๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓
๔. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๑๐๐๕/๑๖๖๔๔ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓
๕. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๑๐๐๕/๑๖๔๙๙ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓
๖. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๑๐๐๕/๑๖๖๐๙ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓
๗. หนังสือกระทรวงแรงงาน ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๓๐๗/๒๑๒๕ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓
๘. หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๔/๓๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓
๙. หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ อว ๐๖๕๑.๑๐๑ (๑)/๑๕๖๖
ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓
๑๐. หนังสือศาลากลางจังหวัดลาปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป ๐๐๑๗.๒/๒๑๑๔๔
ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓
๑๑. หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ อว ๐๖๕๕/๑๖๕๕
ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓
๑๒. หนังสือศาลากลางจังหวัดลาพูน ด่วนที่สุด ที่ ลพ ๐๐๑๗.๒/๑๕๒๖๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓
๑๓. หนังสือสถาบันวิทยาลัยชุมชน ด่วนที่สุด ที่ อว ๐๖๑๐ (๔)/๓๑๑๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓
ด้ว ยส านั กงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ ายเลขานุการฯ
ของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน ขอเสนอเรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่าย
เงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๓ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้ เข้าข่ายที่
จะต้ องน าเสนอคณะรั ฐ มนตรี ต ามมาตรา ๘ (๑) และมาตรา ๘(๖) แห่ ง พระราชก าหนดให้ อ านาจ
กระทรวงการคลั ง กู้ เ งิ น เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญหา เยี ยวยา และฟื้ นฟู เศรษฐกิ จและสั งคมที่ ได้ รั บผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พระราชกาหนดฯ) และข้อ ๑๘ ของระเบียบ
/สานักนายก...

๒
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดาเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกาหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ) รวมทั้งเป็นไปตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอ
เรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)
ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้
๑. เรื่องเดิม
๑.๑ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการที่เสนอขอใช้จ่ายเงินกู้
ภายใต้พระราชกาหนดฯ ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแล้ว จานวน ๓๕ โครงการ รวมกรอบวงเงิน กู้
๔๒๔,๗๔๕.๐๒๔๑ ล้ า นบาท คงเหลือ ๕๗๕,๒๕๔.๙๗๕๙ ล้ า นบาท (บนพื้นฐานของข้อ เสนอตาม
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๓ และครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓ ที่ได้เสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งอาจจะมีการปรับลดวงเงินที่ใช้จ่ายจากเงินกู้และใช้แหล่งเงิน
จากเงินงบประมาณบางรายการ ทั้งนี้ ต้องรอผลการพิจารณาของหน่วยงานรับผิดชอบ)
สรุปวงเงินใช้จ่าย

วงเงินตาม
บัญชีท้าย
๔๕,๐๐๐

จานวน
คงเหลือ
โครงการ
๑,๖๗๗.๒๙๖๒
๔ ๔๓,๓๒๒.๗๐๓๘

วงเงินอนุมัติ

ผลการเบิกจ่าย

ร้อยละ

แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑
๐
๑.๑ แผนงานเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายสาหรับ
๑,๕๗๕.๔๕๙๐
๑
บุคลากรทางการแพทย์ฯ
๑.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์
การแพทย์และสาธารณสุข วัคซีนป้องกันโรค
๒.๙๓๙๔
๑
๐
และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
๑.๕ แผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อ
รับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน อันเนื่องมาจาก
๙๘.๘๙๗๘
๒
๐
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๒
๕๕๕,๐๐๐ ๓๔๔,๗๓๔.๙๔๙๐
๕ ๒๑๐,๒๖๕.๐๕๑๐ ๒๙๗,๒๙๒.๙๖ ๘๖.๒๔
๒.๑ แผนงานเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย
๑๙๔,๗๓๔.๙๔๙๐
๔
๑๘๒,๙๔๐.๗๘ ๙๓.๙๔
ให้แก่ประชาชน
๒.๒ แผนงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกร
๑๕๐,๐๐๐.๐๐๐๐
๑
๑๑๔,๓๕๒.๑๘ ๗๖.๒๓
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓
๔๐๐,๐๐๐ ๗๘,๓๓๒.๗๗๘๙
๒๖ ๓๒๑,๖๖๗.๒๒๑๑ ๑,๕๕๖.๔๕๕๘
๑.๙๙
๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก
๑๖,๙๖๗.๖๘๐๕
๙
๐.๐๔๔๓
๐.๐๐
๓.๒ แผนงานสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
๑๔,๖๑๐.๕๗๒๗
๑๐
๐.๐๐
๓.๓ แผนงานกระตุ้น อุปโภค บริโภค และกระตุ้น
๔๖,๗๕๔.๕๒๕๗
๗
๑,๕๕๖.๔๑
๓.๓๓
การท่องเที่ยว
๓.๔ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๐.๐๐
รวมทั้งหมด
๑,๐๐๐,๐๐๐ ๔๒๔,๗๔๕.๐๒๔๑
๓๕ ๕๗๕,๒๕๔.๙๗๕๙ ๒๙๘,๘๔๙.๔๑๒๘ ๗๐.๓๕๙๗
หมายเหตุ: * กรมป่าไม้และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยแจ้งว่าจะเริ่มดาเนินการก่อหนี้ได้ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓
จึงไม่สามารถใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลางฯ ได้ และขอดาเนินโครงการโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ ภายใต้
แผนงานที่ ๓.๓ ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดฯ ต่อไป
** สาหรับโครงการของจังหวัดภายใต้แผนงานที่ ๓.๒ จานวน ๑๕๗ โครงการ (ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๓/
๒๕๖๓) และจานวน ๕๓ โครงการ (ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓) นับเฉพาะโครงการที่หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ยืนยันความประสงค์ที่ต้องการใช้จ่ายเงินกู้

ทั้งนี้ สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ได้มีการกู้เงินตามพระราชกาหนดฯ
แล้วจานวนรวมประมาณ ๓๓๘,๗๖๑.๐๐๐ ล้านบาท และหน่วยงานรับผิดชอบได้เบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้
/พระราชกาหนด...

๓
พระราชกาหนดฯ เพื่อดาเนินโครงการจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังแล้ว วงเงินรวม ๒๙๘,๘๔๙.๔๑๒๘
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๓๕๙๗ ของวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแล้ว
๑.๒ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการภายใต้กรอบแนวคิด
การจัดทาแผนงานหรือโครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้วงเงินในแผนงานหรือโครงการที่ ๓ ตามบัญชี
ท้ายพระราชกาหนดฯ (รอบที่ ๑) วงเงินรวม ๙๒,๔๐๐ ล้านบาท จานวนรวม ๒๕ โครงการ วงเงินรวม
๕๘,๘๗๐.๗๗๗๒ ล้านบาท กรอบวงเงินคงเหลือ ๓๓,๕๒๙.๒๒๒๘ ล้านบาท (ไม่รวมโครงการส่งเสริม
การจ้ างงานใหม่ส าหรั บ ผู้จ บการศึกษาใหม่โ ดยภาครัฐ และเอกชน วงเงิน ๑๙,๔๖๒.๐๐๑๗ ล้ านบาท
เนื่องจากเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้กรอบนโยบายรอบที่ ๒)
รายการ (ล้านบาท)
๑. กรอบวงเงินภายใต้กรอบแนวคิดฯ (รอบที่ ๑) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๘ ก.ค. ๒๕๖๓
๒. โครงการที่ ครม. อนุมัติแล้ว
(๑) โครงการ ๑ ตาบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
(๒) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา
โมเดล”
(๓) โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)
(๔) โครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสาหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone)
(๕) โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า
(๖) โครงการเราเที่ยวด้วยกัน
(๗) โครงการกาลังใจ
(๘) โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
(๙) โครงการพัฒนาตาบลแบบบูรณาการ
(๑๐) โครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟสร้างรายได้ชุมชน
(๑๑) โครงการศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร ของ วว.
(๑๒) โครงการยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคกลางตะวันตกด้วย BCG โมเดล ของ วว.
(๑๓) โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ของ กรมป่าไม้
(๑๔) โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิต
ทางการเกษตร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
(๑๕) โครงการ Gastronomy Tourism : LANNA Gastronomy “คิดถึงเชียงใหม่” ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(๑๖) โครงการพัฒนาการผลิตและใช้โปรตีนจากแมลงเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร
สัตว์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(๑๗) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ของ กษ.
(๑๘) โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพมัลเบอรี่วัลเล่ย์จังหวัดสระบุรี (๑ ในโครงการ ๑๕๗ โครงการของจังหวัด)
(๑๙) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการให้บริการการท่องเที่ยวบนวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) (๑
ในโครงการ ๑๕๗ โครงการของจังหวัด)
(๒๐) โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชนเพื่อการตลาดออนไลน์ด้วยแนวทาง New Normal (๑
ในโครงการ ๑๕๗ โครงการของจังหวัด)
(๒๑) โครงการส่ งเสริม การเลี้ ยงสั ตว์ ปีกแบบยั่งยื น ตามหลั กเศรษฐกิจ พอเพีย ง (๑ ในโครงการ ๑๕๗
โครงการของจังหวัด)
(๒๒) โครงการวิถีชุมชนแม่ลาเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูลาน้าแม่ลา (๑ ในโครงการ ๑๕๗ โครงการของจังหวัด)
(๒๓) โครงการธนาคารสัตว์น้าประจาหนองสาหร่าย (๑ ในโครงการ ๑๕๗ โครงการของจังหวัด)
(๒๔) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกอุยร่วมกับปลานิลแบบครบวงจร (๑ ในโครงการ ๑๕๗ โครงการของ
จังหวัด)
(๒๕) โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรในการพัฒนาในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการพัฒนาการตลาด
สินค้าเกษตร (โครงการย่อย การจัดการอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ย งโคเนื้อ) (๑ ใน

กรอบวงเงิน
๙๒,๔๐๐.๐๐๐๐
๕๘,๘๗๐.๗๗๗๒
๙,๘๐๕.๗๐๗๐
๔,๗๘๗.๙๑๖๔
๑๖๙.๘๘๕๐
๑๕.๐๐๐๐
๗๔๑.๕๘๘๐
๒๐,๐๐๐.๐๐๐๐
๒,๔๐๐.๐๐๐๐
๑,๐๘๐.๕๘๖๐
๒,๗๐๑.๘๗๖๐
๒๔๖.๖๙๙๐
๑๕๔.๑๓๒๗
๑๑๕.๓๕๙๘
๘๖๓.๓๖๓๐
๑,๘๐๓.๓๔๖๙
๔๘.๖๐๐๐
๑๕.๒๖๘๑
๑๓,๙๐๔.๕๐๐๐
๓.๐๐๐๐
๑.๐๐๐๐
๑.๑๐๓๑
๗.๖๖๖๖
๒.๐๔๔๒
๑.๐๒๘๐
๐.๕๒๓๒
๐.๕๘๔๒

/รายการ ...

๔
รายการ (ล้านบาท)

กรอบวงเงิน

โครงการ ๕๓ โครงการ ของจังหวัด)
คงเหลือ

๓๓,๕๒๙.๒๒๒๘

๒. เหตุผลความจาเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอแผนงาน
หรือโครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ ของกระทรวงการคลัง (กค.) จึงต้องปฏิบัติตาม
มาตรา ๘ (๑) แห่ งพระราชกาหนดฯ ที่กาหนดให้คณะกรรมการฯ มีห น้าที่ในการพิจารณากลั่ นกรอง
แผนงานหรือโครงการให้เป็นไปตามแผนงานหรือโครงการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ ก่อนเสนอ
คณะรัฐมนตรี พิจารณาความเหมาะสมของการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ ของกระทรวงแรงงาน (รง.)
จึงต้องปฏิบัติตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ ที่กาหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่
ประสงค์ จ ะขอโอนหรื อ เปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดของโครงการ ให้ ห น่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการ โดย
ความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เสนอคาขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอี ยดโครงการพร้อมเหตุผล
ความจาเป็น ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี และพิจารณาเกี่ยวกับ
การดาเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ใช้เงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ ตามมาตรา ๗ (๖) แห่งพระราช
กาหนดฯ ที่กาหนดให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อวางระเบียบเกี่ยวกับ
การดาเนินการตามแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ รวมทั้งเป็นไปตามมาตรา ๔ (๑)
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
๓. สาระสาคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย
คณะกรรมการฯ ในคราวประชุ มครั้ง ที่ ๒๒/๒๕๖๓ เมื่อ วัน ที่ ๒๕ กั นยายน ๒๕๖๓ ซึ่ ง มี
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธาน ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา
กลั่นกรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ ตามพระราชกาหนดฯ และการพิจารณาปรับปรุง
รายละเอียดของแผนงาน/โครงการที่ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้พระราชกาหนดฯ รวมทั้งการพิจารณาเกี่ยวกับ
การดาเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ใช้เงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ เสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้
๓.๑ โครงการคนละครึ่ง ของสานักงานเศรษฐกิจการคลัง กค.
คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิ จ ารณากลั่ น กรองข้ อ เสนอโครงการคนละครึ่ ง
ของสานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กค. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ที่ขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนงานหรือโครงการเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน
รวมถึงการลงทุนต่างๆ ของภาคเอกชน เพื่อให้สภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับปกติได้โดยเร็ว
(แผนงานที่ ๓.๓ ) ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๘ (๑)
แห่งพระราชกาหนดฯ ดังนี้
๓.๑.๑ ความเป็นมา
๑) วั น ที่ ๑๖ กั น ยายน ๒๕๖๓ ในการประชุ ม ศู น ย์ บ ริ ห ารสถานการณ์
เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติ
เห็นชอบมาตรการรักษาระดับการบริโภคของประเทศ ซึ่งประกอบด้วย (๑) โครงการเพิ่มกาลังซื้อให้แก่ผู้มี
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ (๒) โครงการคนละครึ่ง โดยภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป
/ร้อยละ ๕๐ ...

๕
ร้อยละ ๕๐ ทั้งนี้ ไม่เกิน ๑๐๐ บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ
ตามข้อเสนอของ กค.
๒) วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘ สศค. (กค.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่า
การกระทรวงการคลัง ได้ส่งเรื่อง เสนอโครงการภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ
แก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)
๓) วั น ที่ ๒๓ กั น ยายน ๒๕๖๓ สศค. (กค.) โดยความเห็ น ชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ขอเพิ่มเติมรายละเอียดวิธีดาเนินการโครงการฯ โดยระบุว่า “หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการดาเนินโครงการให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลัง โดยสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กาหนด” เช่น คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ ขั้นตอนการยืนยันตัวตน วันที่เริ่มลงทะเบียนโครงการ วันที่เริ่ม
ใช้จ่ายภายใต้โครงการ ความตกลงที่ผู้เข้าร่วมโครงการต้องให้ความยินยอมก่อนเข้าร่วมโครงการ เป็นต้น
เพื่อที่ กค. จะได้กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จาเป็นสาหรับการดาเนินโครงการได้ต่อไป
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)
๔) วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ สศค. (กค.) ได้มีหนังสือขอปรับปรุงรายละเอียด
วิธีดาเนินโครงการ จากเดิม ภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป ร้อยละ ๕๐ “ไม่เกิน
๑๐๐ บาท ต่อคนต่อวัน” เป็น “ไม่เกิน ๑๕๐ บาท ต่อคนต่อวัน” โดยเงื่อนไขอื่นคงเดิม ซึ่งไม่กระทบต่อ
วงเงินรวม ๓,๐๐๐ บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ และไม่กระทบวงเงินงบประมาณรวมของโครงการ
จานวน ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท พร้อมกันนี้ ได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดแผนการดาเนินงาน ที่ขยายระยะเวลา
การเปิดรับสมัครประชาชน ผู้ประกอบการและร้านค้า เข้าร่วมโครงการ จากเดิม ที่เปิดรับสมัครถึงเดือน
ตุลาคม เป็น สิ้นสุดเดือนธันวาคม และเปลี่ยนแปลงแผนการใช้จ่ายเงิน จาก เดิม ที่มีแผนการเบิกจ่ายใน
เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน เป็น เบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
สมมติฐานในการคานวณ
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)
๓.๑.๒ สาระสาคัญของโครงการ ตามข้อเสนอของ สศค. (กค.) เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน
๒๕๖๘ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ และ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ดังนี้
๑) วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ฟื้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ จนถึ ง ระดั บ ฐานราก โดยการลดภาระ
ค่า ใช้ จ่ า ยของประชาชนในส่ ว นของค่ าอาหาร เครื่ องดื่ม และสิ น ค้า ทั่ว ไป อั นจะเป็น การเพิ่ม อุป สงค์
การบริโภคภายใน ประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย เป็นต้น
ให้มีรายได้จากการขายสินค้า
๒) กลุ่ ม เป้ า หมาย ประชาชนสั ญ ชาติ ไ ทยที่ มี อ ายุ ๑๘ ปี บ ริ บู ร ณ์ ขึ้ น ไป
ในวันลงทะเบียน มีบัตรประจาตัวประชาชน และไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จานวนไม่เกิน ๑๐ ล้านคน

/๓) แผนดาเนิน ...

๖
๓) แผนดาเนินโครงการ
โครงการฯ จะสนับสนุนค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสิ นค้าทั่ว ไป ในลักษณะ
การร่วมจ่าย (Co-pay) ระหว่างประชาชนที่เข้าร่วมโครงการและรัฐบาล โดยผู้ได้รับสิทธิตามโครงการ ๑๐
ล้านคน จะได้รับเงินสนับสนุนจากโดยภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป (ไม่รวมถึงสินค้า
สลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และบริการต่างๆ) ร้อยละ ๕๐ ทั้งนี้ ไม่เกิน ๑๕๐ บาทต่อคน
ต่อวัน หรือไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อคน ผ่าน g-wallet (“เป๋าตัง” สาหรับประชาชน และ “ถุงเงิน” สาหรับ
ร้านค้า) ตลอดระยะเวลาโครงการ
กิจกรรมหลัก
๑. ธนาคารกรุงไทยฯ จัดทา Platform สาหรับ
ผู้ประกอบการ/ร้านค้าทั่วไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
๒. ประสานงานกับผู้ประกอบการ/ร้านค้าที่เข้าร่วม
“โครงการคนละครึ่ง”
๓. เปิดรับสมัครประชาชนและผู้ประกอบการ/ร้านค้า
ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com
๔. ประชาชนใช้สิทธิโครงการ โดยชาระค่าอาหาร
เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป ในอัตราร้อยละ ๕๐
๕. รัฐบาลเตรียมจ่ายเงินสนับสนุนที่ร่วมจ่ายกับ
ประชาชน (Co-pay) ให้กับผู้ประกอบการ/ร้านค้า ผ่าน
ธนาคารกรุงไทยฯ
๖. ติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการ

ต.ค.

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ย.
ธ.ค.

ม.ค.

๔) วงเงินและแหล่งเงิน จานวน ๓๐,๐๐๐.๐๐๐๐ ล้านบาท โดยใช้จ่ายจาก
เงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๓ ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดฯ
๕) แผนการใช้จ่าย ดังนี้
กิจกรรมหลัก
รัฐจ่ายเงินสนับสนุนค่าอาหาร เครือ่ งดื่ม
และสินค้าทั่วไป

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รวม
(ล้านบาท)
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
๒,๗๐๐.๐๐๐๐ ๑๓,๕๐๐.๐๐๐๐ ๑๓,๘๐.๐๐๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐๐๐

๖) ระยะเวลาการดาเนินงาน ๓ เดือน (เดือนตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)
๗) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจานวน ๑๐ ล้านคน
สร้ างรายได้ให้ กับ ผู้ ประกอบการรายย่อยจานวนอย่างน้อย ๑๐๐,๐๐๐ ร้านค้า และสามารถสร้างเงิน
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท คาดว่าจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross
Domestic Product: GDP) ขยายตัวร้อยละ ๐.๑๘
๓.๑.๓ ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
เมื่ อ วั น ที่ ๑๘ กั น ยายน ๒๕๖๓ คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ ท าหน้ า ที่ พิ จ ารณา
กลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓)
/พิจารณา ....

๗
พิจารณากลั่นกรองโครงการฯ แล้ว มีมติเห็นควรเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
ดังนี้ เห็นชอบในหลักการโครงการฯ โดยให้ปรับปรุงรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมตามความเห็นและ
ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓ ดังนี้
๑) การประชาสัมพันธ์โครงการ ควรพิจารณาให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้
ชัดเจน โดยสื่อสารเพื่อให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจเหตุผลความจาเป็นของโครงการที่อยู่บนหลักการ
ของการร่วมจ่าย (Copay) นอกจากนั้น ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ประกอบการร้านค้าที่มีฐานข้อมูลเดิมจาก
โครงการ “ชิม ช้อป ใช้” ที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีการลงทะเบียนใหม่และยินยอมผ่านแอปพลิเคชัน
เดิมที่ได้เคยลงทะเบียนไว้แล้ว เนื่องจากมีข้อกาหนดเงื่อนไขรายละเอียดการดาเนินงานที่แตกต่างไปจาก
เดิมและเพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการแก้ไขปัญหาในการดาเนินโครงการ
๒) ผู้ ป ระกอบการร้ า นค้ า กลุ่ ม เป้ า หมาย ควรพิ จ ารณาก าหนดรายละเอี ย ด
การดาเนินงานโครงการเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าขนาดเล็กและผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าร่วม
โครงการได้มากขึ้นและครอบคลุมทุกพื้นที่
๓.๑.๔ ประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓
และครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ได้พิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ตามข้อเสนอของ สศค.
(กค.) เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ และ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ แล้ว มี
ประเด็นอภิปราย ดังนี้
๑) คณะกรรมการฯ ได้อภิปรายและมีความเห็นว่า โครงการฯ จะช่วยกระตุ้นให้
เกิดการใช้จ่ายของประชาชน และช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการ/ร้านค้ารายย่อย และมี
ความเห็ น ร่ ว มกัน ว่ากลุ่ มเป้ าหมายของโครงการฯ ควรเป็นประชาชนที่มีระดับรายได้ปานกลางขึ้นไป
เนื่ องจากกระทรวงการคลั ง โดย สศค. ได้เสนอมาตรการเพื่อ ช่ว ยเหลื อประชาชนผู้ มีรายได้น้อยผ่ าน
โครงการเพิ่มกาลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว อย่างไรก็ดี คณะกรรมการฯ เห็นว่า เนื่องจาก
สศค. ได้กาหนดกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ ไว้ที่ ๑๐ ล้านคน ซึ่งอาจจะทาให้มีประชาชนในกลุ่มที่มี
รายได้สูงมาเข้าร่วมโครงการฯ ได้ คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้ สศค. รับไปพิจารณากาหนดคุณสมบัติ
ของกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ ให้มีความชัดเจน โดยเบื้องต้นอาจจะพิจารณาจาแนกตามกลุ่มรายได้ของ
ประชาชน (รายได้ปานกลาง หรือรายได้สูง) เพื่อให้โครงการฯ ก่อให้เกิ ดเงินหมุนภายในระบบเศรษฐกิจได้
ตามที่ประมาณการไว้ (คือประมาณ ๒.๕ เท่า) ทั้งนี้ ในกรณีที่ สศค. พิจารณาแล้ ว เห็นว่าการกาหนด
คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการฯ เพิ่ ม เติ ม มี ค วามเหมาะสม เห็ น ควรให้ สศค. เสนอขอปรั บ ปรุ ง
รายละเอียดของโครงการฯ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ ข้อ ๑๘ ต่อไป
นอกจากนี้ กรณี ที่ สศค. พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งเสนอ
แผนงาน/โครงการเพื่อเพิ่มกาลั งซื้อของประชาชนเพิ่มเติมจากการดาเนินโครงการฯ ที่เสนอในครั้งนี้
เห็นควรให้ สศค. เร่งจัดทาข้อเสนอดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ และคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอน
เพื่อให้คณะรัฐมนตรีสามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการภายใต้มาตรการการกระตุ้นให้
เกิดการใช้จ่ายของประชาชนทั้งหมดในคราวเดียวกัน อย่างไรก็ดี สศค. จาเป็นต้องกาหนดเงื่อ นไขว่า
ประชาชน ๑ คน สามารถเข้าใช้สิทธิ์ภายใต้มาตรการการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายของประชาชนได้เพียง
/๑ ครั้ง ....

๘
๑ ครั้ ง (๑ สิ ท ธิ ต่ อ เลขบั ต รประจ าตั ว ประชาชน ๑๓ หลั ก ) เท่ า นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารใช้ จ่ า ยเงิ น กู้ ต าม
พระราชกาหนดฯ เป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
๒) คณะกรรมการฯ เห็นว่าการปรับเพิ่มวงเงินค่าใช้จ่ายต่อวันของโครงการฯ
จาก ๑๐๐ บาทต่อวัน เป็น ๑๕๐ บาทต่อวัน ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ และ
ไม่กระทบวงเงินงบประมาณรวมของโครงการจานวน ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท ตามที่ กค. เสนอ จะเป็นการช่วย
กระจายเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้รวดเร็วยิ่งขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ๒๕๖๓ สาหรับกรณีของ
การปรับปรุงข้อเสนอที่ กค. ขอเพิ่มเติมว่า “หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการดาเนินโครงการให้เป็นไป
ตามที่กระทรวงการคลัง โดยสานักงานเศรษฐกิจการคลังกาหนด” เช่น คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
ขั้น ตอนการยื น ยั น ตัว ตน วัน ที่เริ่ มลงทะเบียนโครงการ วันที่เริ่มใช้จ่ ายภายใต้โ ครงการ ความตกลงที่
ผู้เข้าร่วมโครงการต้องให้ความยินยอมก่อนเข้าร่วมโครงการ เป็นต้น เพื่อที่ กค. จะได้กาหนดหลักเกณฑ์
และเงื่ อ นไขที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การด าเนิ น โครงการได้ ต่ อ ไป นั้ น คณะกรรมการฯ เห็ น ว่ า กรณี ที่ เ ป็ น
การเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญของโครงการฯ ให้ สศค. ดาเนินการตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๘ ของ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ
๓) กรรมการฯ มีข้อสังเกตว่า จากการดาเนินโครงการที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงที่
ผ่ า นมามี ปั ญ หาในทางปฏิ บั ติ อาทิ (๑) การก าหนดให้ รั บ -ใช้ สิ ท ธิ์ ผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท าให้
ประชาชนกลุ่มที่ไม่มี smart phone ไม่สามารถเข้าถึงโครงการฯ ได้ (๒) ภายหลังประชาชนลงทะเบียน
รับสิทธิแล้วไม่สามารถเติมเงินเข้าระบบได้ด้วยตัวเอง จาเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น และ
อาจจะทาให้ประชาชนต้องมีค่าใช้จ่าย และ (๓) การผูกสิทธิการเข้าร่วมโครงการกับหมายเลขโทรศัพท์
ของบุคคลอื่นๆ ในโครงการอื่นๆ ที่ผ่านมา ทาให้เกิดปัญหาไม่สามารถเข้าร่วมรับสิทธิโครงการอื่นๆ ได้
เช่น กรณีที่พ่อใช้หมายเลขโทรศัพท์ของบุตรในการลงทะเบียนไปแล้ว บุตรจึงไม่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์
ดังกล่าวโดยใช้เบอร์โทรศัพท์เดียวกันได้ เป็นต้น จึงขอให้ สศค. รับประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติดังกล่าว ไป
ประกอบการพิจารณาด้วย
๔) กรรมการฯ (ผู้แทน ผอ.สศค.) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การที่ สศค. กาหนดให้
ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ผ่านระบบโทรศัพท์ เนื่องจากต้องการสนับสนุนเป้าหมายของ กค. ที่มุ่งไปสู่สังคมไร้
เงินสด (Cashless Society) ประกอบกับเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ ที่เป็นผู้ซื้อสินค้ าจะเป็น
กลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางขึ้นไป ซึ่งคาดว่าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มี smartphone ใช้ในชีวิตประจาวันอยู่แล้ว
๓.๑.๕ มติคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๘ (๑) แห่งพระราชกาหนดฯ ดังนี้
๑) เห็ น ควรให้ค วามเห็ น ชอบโครงการคนละครึ่ ง ของส านั กงานเศรษฐกิ จ
การคลัง กระทรวงการคลังกรอบวงเงิน ๓๐,๐๐๐.๐๐๐๐ ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่
๓.๓ ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดฯ พร้อมทั้งเห็นควรให้ สานักงานเศรษฐกิจการคลัง รับความเห็นและ
ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปประกอบการดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
๒) มอบหมายให้สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการฯ และดาเนินการดังนี้
/๒.๑) กาหนด ...

๙
๒.๑) กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการดาเนินโครงการฯ ในรายละเอียด
ทั้งนี้ กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญของโครงการฯ ให้ สศค. ดาเนินการตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ใน
ข้อ ๑๘ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ อย่างเคร่งครัด
๒.๒) จั ด ท าความต้ อ งการใช้ จ่ า ยเป็ น รายวั น เพื่ อ ให้ ส านั ก งานบริ ห าร
หนี้ ส าธารณะสามารถจั ดหาเงิ น กู้ เพื่ อใช้ จ่ ายโครงการตามแผนการใช้ จ่ ายเงินที่ เกิ ดขึ้ นจริง ซึ่ งจะช่ ว ย
ลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของภาครัฐ
๒.๓) รายงานความก้ า วหน้ าในการด าเนิ นโครงการ และการใช้ จ่ ายเงิ น กู้
รวมถึ ง ปั ญ หาอุ ป สรรค โดยจั ด ส่ ง ให้ ส านั ก งานบริ ห ารหนี้ ส าธารณะตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่
กระทรวงการคลังกาหนด ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป
๒.๔) ประสานกั บ กระทรวงการคลั ง ในการรายงานขี ด ความสามารถใน
การชาระคืนหนี้เงินกู้ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๖ แห่งพระราชกาหนดฯ ด้วย
๓.๒ โครงการเพิ่มกาลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ของ สศค. กค.
คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการเพิ่มกาลังซื้อให้แก่
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ของ สศค. กค. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อ
ขอใช้จ่ายเงิน กู้ภ ายใต้แผนงานหรื อโครงการเพื่อช่ว ยเหลื อ เยียวยา และชดเชยแก่ประชาชนซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (แผนงานที่ ๒.๑) ตามบัญชีท้ ายพระราช
กาหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๘ (๑) แห่งพระราชกาหนดฯ ดังนี้
๓.๒.๑ สาระสาคัญ
๑) วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งทาให้กลุ่มผู้มีบัตรฯ มีรายได้ลดลงและไม่
สามารถหารายได้จากแหล่งอื่นมาทดแทนได้ โดยเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จาเป็นจากร้านธงฟ้า
ราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ) จานวน ๕๐๐ บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา ๓ เดือน
๒) กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จานวน ๑๓,๙๔๘,๕๑๘ คน
๓) แผนการใช้ จ่ า ยและแผนด าเนิ น โครงการ กรมบั ญ ชี ก ลางด าเนิ น การ
ช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จาเป็นจากร้านธงฟ้าฯ ให้แก่ผู้มีบัตร เพิ่มเติมจานวน ๕๐๐
บาทต่ อ คนต่ อ เดื อ น เป็ น ระยะเวลา ๓ เดื อ น ตั้ ง แต่ เ ดื อ นตุ ล าคม – ธั น วาคม ๒๕๖๓ และจะอนุ มั ติ
เบิกจ่ายเงินให้แก่ร้านธงฟ้าฯ โดยวิธีเบิกจ่ายเงินแทนกัน และในกรณีโอนเงินไม่สาเร็จ ให้ดาเนินการติดตาม
เพื่อโอนเงิน ให้แก่ร้านธงฟ้าฯ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของ
การจ่ายเงินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
กิจกรรมหลัก
กรมบัญชีกลางเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าบริโภค
อุปโภคที่จาเป็นจากร้านธงฟ้าฯ ให้แก่ผู้มีบัตรฯ

ต.ค.
๖,๙๗๔.๒๕๙๐

วงเงิน (ล้านบาท)
พ.ย.
ธ.ค.
รวม
๖,๙๗๔.๒๕๙๐ ๖,๙๗๔.๒๕๙๐ ๒๐,๙๒๒.๗๗๗๐

๔) วงเงิน และแหล่งเงิน จานวน ๒๐,๙๒๒.๗๗๗๐ ล้านบาท โดยใช้จ่ายจาก
เงินกูภ้ ายใต้แผนงานที่ ๒.๑ ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดฯ
๕) ระยะเวลาการดาเนินงาน ๓ เดือน (เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓)
/๖) ผลที่คาด ...

๑๐
๖) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จานวนไม่เกิน ๑๓,๙๔๘,๕๑๘
คน ได้รับการช่วยเหลือ เยียวยา เพิ่มกาลังซื้อ และลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จาเป็น
นอกจากนี้ โครงการฯ ยังก่อให้เกิดการใช้จ่ายในท้องถิ่นผ่านร้านธงฟ้าฯ อีกด้วย
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕)
๓.๒.๒ ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
คณะอนุกรรมการเพื่อทาหน้าที่พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการ
ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา
และชดเชยให้กับประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (คณะอนุกรรมการฯ แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒) ได้
พิจารณากลั่นกรองโครงการฯ แล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการฯ ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือใน
ระยะที่ ส องให้ แ ก่ ก ลุ่ ม ผู้ มีร ายได้ น้ อ ยและส่ ว นใหญ่เ ป็ น คนยากจนที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบในการด ารงชี วิ ต
ประจาวันจากการหดตัวทางเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ ที่ส่งผลกระทบ
มาอย่างต่อเนื่องให้มีกาลังซื้อมากขึ้นและดารงชีพอยู่ไ ด้ในภาวะวิกฤต ซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของ
แผนงานที่ ๒.๒ ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดฯ อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑) โครงการลักษณะนี้เป็นมาตรการช่วยเหลือในระยะสั้น ขณะที่การแพร่ระบาด
COVID-๑๙ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ เป็ น ระยะเวลานาน ดั ง นั้ น ควรมี ก ารก าหนด
มาตรการในระยะยาวที่จะช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไปด้วย
๒) เนื่องจากการกาหนดกลุ่มเป้าหมายผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้ฐานข้อมูลปี
๒๕๖๑ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลก่อนมีการแพร่ระบาด COVID-๑๙ จึงอาจมีกลุ่มผู้ที่ตกหล่นจากการไม่ได้อยู่ใน
ฐานข้อมูลเดิม ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงควรมีการปรับปรุง ฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เป็น
ปัจจุบันเพื่อให้ความช่วยเหลือมีความครอบคลุมและตรงตามกลุ่มเป้าหมาย
๓.๒.๓ ประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการฯ
๑) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานที่ประชุมว่าเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ กค.
ได้มีหนังสือแจ้งข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เพิ่มเติม เพื่อยืนยันตามความเห็นเดิมของ
กระทรวงการคลังว่าโครงการฯ ที่เสนอในครั้งนี้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้เงินกู้ภายใต้
พระราชกาหนดฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ แล้ว
และขอปรับปรุงถ้อยคาเพียงเล็กน้อยในข้อเสนอโครงการฯ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าการปรับเพิ่มรายละเอียดดังกล่าวไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญของโครงการฯ ที่ สศค. ได้
นาเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจ ารณาในคราวประชุม ครั ้ง ที่ ๒๑/๒๕๖๓ เมื่อ วัน ที่ ๒๓ กัน ยายน
๒๕๖๓
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖)
๒) ประธานอนุก รรมการฯ แผนงาน/โครงการกลุ ่ม ที ่ ๑ และกลุ ่ม ที ่ ๒
ได้รายงานสรุปข้อเสนอโครงการที่เสนอในครั้งนี้ว่าเป็นการช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย
ผ่านระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้แก่ กลุ่มที่มีรายได้ระหว่าง ๓๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี และ
/กลุ่มที่มี ....

๑๑
กลุ่มที่มีรายได้ต่ากว่า ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี โดยเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จาเป็นจากร้านธงฟ้า
ราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น จานวน ๕๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่
เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อเพิ่มกาลังซื้อ และลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่กลุ่มผู้มีบัตรฯ ในช่วงที่มี
สถานการณ์ COVID-๑๙ ซึ่งโครงการฯ จะช่วยให้ผู้มีบัตรฯ ได้รับวงเงินเพิ่มขึ้น จากเดิมจานวน ๒,๑๔๕
บาท/เดือน สาหรับกลุ่มที่มีรายได้ต่ากว่า ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี และ ๒,๐๔๕ บาทต่อเดือนสาหรับกลุ่มที่มี
รายได้ระหว่าง ๓๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี เพิ่มขึ้นเป็น ๒,๖๔๕ และ ๒,๕๔๕ บาทต่อเดือน ตามลาดับ
๓) กรรมการฯ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่คณะอนุกรรมการฯ แผนงาน/
โครงการกลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒ ได้มีข้อสังเกตไว้ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ดังนี้
๓.๑) การปรั บ ปรุ งฐานข้อ มูล ผู้ถื อบั ตรสวั สดิ การแห่ง รั ฐ ให้ เ ป็ น ปั จจุ บั น
สศค. อยู่ ร ะหว่า งการลงทะเบี ย นบั ตรสวัส ดิ การแห่ งรัฐ ฯ รอบใหม่ ตามที่ คณะรัฐ มนตรี ไ ด้มีมติ อนุมั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลางฯ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓
๓.๒) การกาหนดมาตรการในระยะยาวเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน คณะกรรมการกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและ
สังคมอยู่ระหว่างการพิจารณากาหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ในระยะยาว
๔) คณะกรรมการฯ ได้อ ภิป รายกัน อย่า งกว้า งและมีค วามเห็น ร่ว มกัน ว่า
การดาเนินโครงการฯ มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๒ ตามบัญชีท้าย
พระราชกาหนดฯ เนื่องจากเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในช่วงที่สถานการณ์เศรษฐกิจยังอยู่ใน
ภาวะไม่ปกติ ให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย และไม่ถือว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือที่ มีความซ้าซ้อนกับ
มาตรการให้ความช่วยเหลือของรัฐที่ผ่านมา เนื่องจากมาตรการการให้ความช่วยเหลือ เยียวยาที่ภาครัฐ
ดาเนินการไปแล้วจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ อย่างไรก็ดี เห็นควรให้ สศค. รับไปพิจารณา
เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มต่างๆ เพิ่ มเติมในกรณีที่มีการระบาดของโควิด
- ๑๙ รอบที่ ๒ ตามความจาเป็นและความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
๓.๒.๔ มติคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๘ (๑) แห่งพระราชกาหนดฯ ดังนี้
๑) เห็นควรให้ความเห็นชอบโครงการเพิ่มกาลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ ของสานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง กรอบวงเงินไม่เกิน ๒๐,๙๒๒.๗๗๗๐ ล้านบาท
และใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๒.๑ ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดฯ พร้อมทั้งเห็นควรให้สานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง รับความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปประกอบการดาเนินการตามขั้นตอน
ต่อไป
๒) มอบหมายให้ ส านั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง กระทรวงการคลั ง เป็ น
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ และดาเนินการดังนี้

/๒.๑) จัดทา ...

๑๒
๒.๑) จั ด ท าความต้ อ งการใช้ จ่ า ยเป็ น รายเดื อ น เพื่ อ ให้ ส านั ก งานบริ ห าร
หนี้สาธารณะสามารถจัดหาเงินกู้เพื่อใช้จ่ายโครงการตามแผนการใช้จ่ายเงินที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะช่วยลด
ค่าใช้จ่ายทางการเงินของภาครัฐ
๒.๒) รายงานความก้ า วหน้ าในการด าเนิ นโครงการ และการใช้ จ่ ายเงิ น กู้
รวมถึ ง ปั ญ หาอุ ป สรรค โดยจั ด ส่ ง ให้ ส านั ก งานบริ ห ารหนี้ สาธารณะตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่
กระทรวงการคลังกาหนด ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป
๒.๓) ประสานกับกระทรวงการคลั งในการรายงานขีดความสามารถในการ
ชาระคืนหนี้เงินกู้ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๖ แห่งพระราชกาหนดฯ ด้วย
๓.๓ ขอปรับปรุงคุณสมบัติผู้จบการศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่
สาหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน ของกระทรวงแรงงาน
คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณาเรื่อง การขอปรับปรุงคุณสมบัติผู้จบการศึกษา
ใหม่ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สาหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน ของกรมการ
จัดหางาน กระทรวงแรงงาน (รง.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้
๓.๓.๑ ความเป็นมา
๑) วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการส่งเสริมการจ้าง
งานใหม่สาหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน ของ กรมการจัดหางาน รง. กรอบวงเงินไม่เกิน
๑๙,๔๖๒.๐๐๑๗ ล้านบาท และใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๓ ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดฯ
๒) วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ รง. (กรมการจัดหางาน) โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ส่งเรื่อง ขอปรับปรุงคุณสมบัติผู้จบการศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมการจ้างงานใหม่สาหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา
เนื่องจาก รง. พบว่า คุณสมบัติผู้จบการศึกษาใหม่ที่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ กาหนดไว้ว่าเป็นสัญชาติไทย
และไม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคมมาก่อน ส่งผลให้นักศึกษาที่มีฐานะยากจนขณะที่ยังไม่จบการศึกษา
ต้องหารายได้โดยการทางานนอกเวลาเรียน (Part time) และมีชื่ออยู่ในระบบประกันสังคมไม่สามารถเข้ า
ร่ว มโครงการฯ ได้ เนื่องจากขาดคุณสมบัติเพราะเป็นผู้ ที่อยู่ในระบบประกันสังคมแล้ ว ดังนั้น เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ รง. จึงได้เสนอขอปรับปรุงคุณสมบัติผู้จบการศึกษา
ใหม่ให้เป็น “ผู้มีสัญชาติไทย” ทั้งนี้ สรุปคุณสมบัติผู้จบการศึกษาใหม่ได้ดังนี้
ข้อ คุณสมบัติตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓
๑ มีสัญชาติไทยและไม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคมมาก่อน
๒ สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
๓ มีอ ายุ ไ ม่ เ กิ น ๒๕ ปี หรื อ อายุ เ กิน ๒๕ ปี จบการศึ ก ษาประจ าปี
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือจบในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

คุณสมบัติตามที่ รง. เสนอขอปรับปรุง
มีสัญชาติไทย
-

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗)

/๓.๓.๒ ประเด็น ...

๑๓
๓.๓.๒ ประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการฯ
๑) ประธานกรรมการฯ ได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการเสนอขอปรับปรุงคุณสมบัติ
ผู้จบการศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ว่าจะส่งผลกระทบต่อการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในงาน JOB
EXPO ที่มีกาหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๖ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ หรือไม่อย่างไร ประธานคณะอนุกรรมการฯ
แผนงาน/โครงการ กลุ่มที่ ๓ ได้ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ว่า ภายในงาน JOB EXPO จะมีการเปิดให้ ผู้จบ
การศึกษาใหม่ลงทะเบียนเข้าร่ว มโครงการฯ โดยจะมีผู้ประกอบการจะมารับสมัครและสั มภาษณ์ผู้จบ
การศึกษาใหม่ภายในงาน แล้วจึงจะมีการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบในภายหลัง
๒) คณะกรรมการฯ ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางแล้วเห็นว่า การปรับปรุง
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากเดิม “มีสัญชาติไทยและไม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคม” แก้ไขเป็น “มี
สัญชาติไทย” เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ได้ทางานนอกเวลาเรียน (Part time) ในระหว่างที่กาลังศึกษา
อยู่ และมีชื่ออยู่ในระบบประกันสังคม นั้น อาจจะทาให้กรมการจัดหางานไม่สามารถดาเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการจ้างงานใหม่ต่ากว่าที่กาหนดไว้ตามข้อเสนอ
ของโครงการฯ จึ งเห็ น ควรให้ ค งคุ ณสมบั ติ ของผู้ เข้ า ร่ว มโครงการฯ (ลู กจ้ าง) ตามข้อ เสนอที่ ได้ เสนอ
คณะรัฐมนตรีไว้ คือ “มีสัญชาติไทยและไม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคม” และปรับปรุงคุณสมบัติผู้จบ
การศึกษาใหม่ที่เข้าร่ว มโครงการฯ โดยเพิ่มข้อความว่า “ยกเว้นกรณีผู้จบการศึกษาใหม่ที่อยู่ในระบบ
ประกันสังคม เนื่องจากการทางานนอกเวลาเรียน (Part time) ในระหว่างที่กาลังศึกษา” พร้อมทั้งเห็นควร
ให้กรมการจัดหางาน พิจารณากลไกการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในกรณีดังกล่าวตาม
ขั้นตอนต่อไป เพื่อให้เกิดการจ้างงานใหม่ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
๓.๓.๓ มติคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ พิจารณา มีมติเห็นควรเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้ เห็นควรให้ รง. (กรมการจัดหางาน)
ปรั บ ปรุ ง คุณ สมบั ติ ผู้ จ บการศึ กษาใหม่ ที่เ ข้า ร่ว มโครงการฯ จากเดิ ม “มีสั ญ ชาติไ ทยและไม่เ คยอยู่ ใ น
ระบบประกันสังคม” เป็น “มีสัญชาติไทยและไม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคม ยกเว้นกรณีผู้จบการศึกษา
ใหม่ทอี่ ยู่ในระบบประกันสังคม เนื่องจากการทางานนอกเวลาเรียน (Part time) ในระหว่างที่กาลังศึกษา”
พร้อมทั้งเห็นควรให้กรมการจัดหางาน พิจารณากาหนดกลไกการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ในกรณีดังกล่าว เพื่อให้เกิดการจ้างงานใหม่ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ต่อไป
๓.๔ ผลการดาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ (โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์เครื่องฉายรังสีสาหรับแก้ปัญหาผลกระทบจาก COVID-๑๙ ของกระทรวงสาธารณสุข)
๓.๔.๑ ความเป็นมา
๑) วัน ที่ ๒๒ กัน ยายน ๒๕๖๓ คณะรัฐ มนตรีได้มีมติ มอบหมายให้กระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) ยืนยันให้ชัดเจนว่าโครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องฉายรังสีสาหรับแก้ปัญหาผลกระทบ
จาก COVID-๑๙ มีความสอดคล้องกับแผนการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามความเห็นของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

/๒) เมื่อวันที่ ...

๑๔
๒) เมื่ อ วั น ที่ ๒๕ กั น ยายน ๒๕๖๓ สธ. โดยความเห็ น ชอบของรั ฐ มนตรี
ว่า การกระทรวงสาธารณสุ ข ได้ มีห นั งสื อแจ้ง ยื นยั นว่ า โครงการจัด หาครุ ภั ณฑ์ เครื่ องฉายรั ง สี ส าหรั บ
แก้ปัญหาผลกระทบจาก COVID-๑๙ ของ สธ. มีความสอดคล้องกับ แผนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน
อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๘)
๓.๔.๒ มติคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ ว มีมติ เห็ นควรเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการ
ดาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ของ สธ. ที่ได้ยืนยันว่าโครงการจัดหาครุภัณฑ์
เครื่ องฉายรั งสี ส าหรั บแก้ปั ญหาผลกระทบจาก COVID-๑๙ ของ สธ. มีความสอดคล้ องกับแผนการรั บมื อ
สถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และเห็นควรอนุมัติโครงการ
จัดหาครุภัณฑ์เครื่องฉายรังสีส าหรั บแก้ปัญหาผลกระทบจาก COVID-๑๙ ของกระทรวงสาธารณสุข กรอบ
วงเงินรวม ๘๗๘.๒๐ ล้านบาท และใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๑.๕ ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดฯ
๓.๕ แจ้ ง ขอใช้ จ่ า ยจากเงิ น กู้ ภ ายใต้ แ ผนงานที่ ๓.๒ ตามบั ญ ชี ท้ า ยพระราชก าหนดฯ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดลาปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย จังหวัดลาพูน และสถาบันวิทยาลัยชุมชน
คณะกรรมการฯ ขอเรียนว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดลาปาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดลาพูน และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีหนังสือเรื่องแจ้งขอ
ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๒ ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดฯ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา สรุป
สาระสาคัญ ดังนี้
๓.๕.๑ ความเป็นมา
๑) วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการภายใต้แผนงาน
ฟื้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ ท้ อ งถิ่ น และชุ ม ชนของจั ง หวั ด รวมทั้ ง สิ้ น ๕๗ จั ง หวั ด ๑๕๗ โครงการ กรอบวงเงิ น
๘๘๔.๖๒๕๐ ล้านบาท โดยให้จังหวัดใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งบกลาง
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามขั้นตอนต่อไป
๒) วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการภายใต้แผนงาน
ฟื้น ฟู เ ศรษฐกิ จ ท้ อ งถิ่ น และชุ ม ชนของจั ง หวั ด รวมทั้ง สิ้ น ๕๓ โครงการ กรอบวงเงิ น ๑,๐๓๕.๐๙๙๙
ล้ า นบาท ให้ ห น่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งด าเนิ น การตามความเห็ น ของ
สานักงบประมาณ โดยหากสามารถดาเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
ก็ส มควรที่ห น่ ว ยงานเจ้ าของโครงการและหน่ว ยงานที่เ กี่ยวข้องจะถือ ปฏิบัติตามนัยมติ คณะรัฐ มนตรี
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นตามขั้นตอนต่อไป
๓.๕.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน
๑) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้มีหนังสือแจ้งว่า ตามแผนการ
ดาเนินงานโครงการแปลงใหญ่กระบือชลบุรีครบวงจร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จะ
เริ่ มดาเนิ นการก่อหนี้ ได้ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ จึงไม่สามารถใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี
/งบประมาณ ...

๑๕
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลางฯ ได้ และขอดาเนินโครงการโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ ภายใต้แผนงานที่ ๓.๒
ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดฯ
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๙)
๒) จังหวัดลาปาง ได้มีหนังสือแจ้งว่า โครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
แล้ ว จ านวน ๓ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการส่ งเสริ มและพัฒ นาเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรี ย์แบบ
ครบวงจรจังหวัดลาปาง (๒) โครงการพัฒนาตลาดสินค้าออนไลน์ของเครือข่ายชมรมคนพิการจังหวัดลาปาง
และ (๓) โครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ชุมชนบนพื้นที่สูง ซึ่งตามแผนการดาเนินงาน
ของทั้ง ๓ โครงการ จะเริ่มดาเนินการก่อหนี้ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จึงไม่สามารถใช้จ่าย
จากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลางฯ ได้ และขอดาเนินโครงการโดยใช้จ่าย
จากเงินกู้ ภายใต้แผนงานที่ ๓.๒ ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดฯ
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๐)
๓) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย ได้มีหนังสือแจ้งว่าว่าโครงการ
สร้างอาชีพประมงแนวใหม่ด้วยนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสั ตว์น้าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
กรอบวงเงิน ๒,๑๑๒,๐๐๐ บาท ไม่สามารถดาเนินการตามขั้นตอนเพื่อขอใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลางฯ ได้ทันภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ (วันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๖๓) จึงขอดาเนินโครงการโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ ภายใต้แผนงานที่ ๓.๒ ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดฯ
ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าวงเงินของโครงการฯ ที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเป็นจานวน ๑๒,๘๘๘,๐๐๐ บาท และได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัยทราบด้วยแล้ว
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๑)
๔) จังหวัดลาพูน ได้มีหนังสือแจ้งว่า โครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
แล้วจานวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาและยกระดับเกษตรกรสู่เกษตรกรยุคใหม่และฟาร์มเกษตร
ยุคใหม่เพื่อการท่องเที่ยว และโครงการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอจังหวัด
ลาพูน ไม่สามารถดาเนินการตามขั้นตอนเพื่อขอใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ งบกลางฯ ได้ทันภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ (วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) จึงขอดาเนินโครงการ
โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ ภายใต้แผนงานที่ ๓.๒ ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดฯ
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๒)
๕) สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้มีหนังสือแจ้งว่า โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การเสริมศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ผู้ทานาเกลือ (เกษตรกรนาเกลือ) วงเงิน ๒,๖๒๓,๖๐๐ บาท ไม่สามารถ
ดาเนินการตามขั้นตอนเพื่อขอใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลางฯ
ได้ทันภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) จึงขอดาเนินโครงการโดยใช้จ่ายจากเงินกู้
ภายใต้แผนงานที่ ๓.๒ ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดฯ
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๓)

/๓.๕.๓ มติ ...

๑๖
๓.๕.๓ มติคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เ ห็ น ควรเสนอคณะรั ฐ มนตรี รั บ ทราบ
ผลการดาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ของ
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลตะวันออก จังหวัดลาปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จังหวัดลาพูน และ สถาบันวิทยาลัยชุมชน และเห็นควรให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
จังหวัดลาปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดลาพูน และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดาเนิน
โครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี จานวน ๘ โครงการ กรอบวงเงินรวม ๔๑,๔๓๗,๒๐๐ บาท โดยใช้
จ่ายจากภายใต้แผนงานที่ ๓.๒ ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดฯ ต่อไป
ตารางสรุปแผนงาน/โครงการที่ไม่สามารถดาเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
โครงการ

มติ ครม.

จังหวัด

๑ โครงการแปลงใหญ่
กระบือชลบุรคี รบวงจร

๔ สิงหาคม
๒๕๖๓

ชลบุรี

๒ โครงการส่งเสริมและ
๔ สิงหาคม
พัฒนาเกษตรปลอดภัย
๒๕๖๓
เกษตรอินทรีย์แบบครบ
วงจรจังหวัดลาปาง
๓ โครงการพัฒนาตลาด
๒๕
สินค้าออนไลน์ของ
สิงหาคม
เครือข่ายชมรมคนพิการ
๒๕๖๓
จังหวัดลาปาง
๔ โครงการเสริมสร้าง
๒๕
ความมั่นคงด้านอาชีพ
สิงหาคม
และรายได้ชุมชนบน
๒๕๖๓
พื้นที่สูง

ลาปาง

๕ โครงการสร้างอาชีพ
๔ สิงหาคม
ประมงแนวใหม่ด้วย
๒๕๖๓
นวัตกรรมการเพาะเลีย้ ง
สัตว์น้าและการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
๖ โครงการพัฒนาและ
๒๕
ยกระดับเกษตรกรสู่
สิงหาคม
เกษตรกรยุคใหม่และ
๒๕๖๓
ฟาร์มเกษตรยุคใหม่เพื่อ
การท่องเที่ยว
๗ โครงการพัฒนา
๒๕
ผู้ประกอบการชุมชน
สิงหาคม
สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ ๒๕๖๓
ผ้าทอจังหวัดลาพูน

ตรัง

หน่วยงานรับงบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

วงเงิน (บาท)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
๑ ปี
ราชมงคลตะวันออก
(กรกฎาคม
สานักงานเกษตรและ
๒๕๖๓ –
สหกรณ์จังหวัดชลบุรี
กรกฎาคม
และสานักงานปศุสตั ว์
๒๕๖๔)
จังหวัดชลบุรี (กษ.)
สานักงานเกษตรและ
๑ ปี
สหกรณ์จังหวัดลาปาง (ตุลาคม ๒๕๖๓ –
กันยายน ๒๕๖๔

๕,๐๐๐,๐๐๐

ลาปาง

สานักงานพัฒนาสังคม
๑ ปี
และความมั่นคงของมนุษย์ (ตุลาคม ๒๕๖๓ –
จังหวัดลาปาง
กันยายน ๒๕๖๔

๔๒๒,๐๐๐

ลาปาง

สานักงานพัฒนาสังคม
๑๐ เดือน
และความมั่นคงของมนุษย์ (ธันวาคม ๒๕๖๓
จังหวัดลาปาง ร่วมกับ
– กันยายน
ศูนย์พัฒนาราษฎรบน
๒๕๖๔)
พื้นที่สูงลาปาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
๑ ปี
ราชมงคลศรีวิชัย
(ตุลาคม ๒๕๖๓
วิทยาเขตตรัง
– กันยายน
๒๕๖๔)

๖๐๐,๐๐๐

๑๕,๐๘๒,๖๐
๐

๑๒,๘๘๘,๐๐
๐

ลาพูน

จังหวัดลาพูน

๕ เดือน
(พฤศจิกายน
๒๕๖๓ –
มีนาคม ๒๕๖๔)

๔,๓๘๘,๐๐๐

ลาพูน

จังหวัดลาพูน

๑ ปี
(ตุลาคม ๒๕๖๓
– กันยายน
๒๕๖๔

๔๓๓,๐๐๐

๑๗

โครงการ

มติ ครม.

จังหวัด

หน่วยงานรับงบประมาณ

๘ โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการเสริม
ศักยภาพสมาชิก
สหกรณ์ผู้ทานาเกลือ
(เกษตรกรนาเกลือ)
รวม

๒๕
สิงหาคม
๒๕๖๓

สมุทร
สาคร

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
๑ ปี ๓ เดือน
(กรกฎาคม
๒๕๖๓ –
กันยายน
๒๕๖๔)

วงเงิน (บาท)
๒,๖๒๓,๖๐๐

๔๑,๔๓๗,๒๐๐

๓.๖ การพิจารณาแนวทางการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ใช้เงินกู้ตามพระราช
กาหนดฯ เสนอคณะรัฐมนตรี
๓.๖.๑ ข้อเท็จจริง
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็น
เลิศด้านการผลิตจุลินทรีย์โพรไบโอติกและจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย กรอบวงเงิน ๑๕๔.๑๓๒ ล้านบาท ประกอบด้วย งบลงทุน ๑๐๐.๐๘๕ ล้านบาท
และงบดาเนินงาน ๕๔.๐๔๗๗ ล้า นบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภ ายใต้แผนงานที่ ๓.๑ ตามบัญชีท้าย
พระราชก าหนดฯ ซึ่ง ต่ อ มากองจั ด ท างบประมาณด้ า นสั ง คม ๒ ของส านั ก งบประมาณที่ รั บ ผิ ด ชอบ
งบประมาณของ วว. ได้ประสานแจ้งว่า วว. เป็นรัฐวิสาหกิจไม่สามารถจัดสรรรายการ “งบดาเนินงาน ”
ตามทีค่ ณะรัฐมนตรีอนุมัติได้และจาเป็นต้องจัดสรร “งบดาเนินงาน” เป็น “งบเงินอุดหนุน”
๓.๖.๒ มติคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา
ของคณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ วางระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การตามแผนงาน/โครงการที่ ใ ช้ เ งิ น กู้ ต าม
พระราชกาหนดฯ ตามมาตรา ๘ (๖) แห่งพระราชกาหนดฯ ดังนี้
มอบหมายให้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการในการตรวจสอบและแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง
รายละเอียดต่างๆ ของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ ให้
ถูกต้อง อาทิ ข้อผิดพลาดอันเกิดจากการพิมพ์ การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณฉบับต่างๆ การปรับแผนเบิกจ่ายภายใต้กรอบระยะเวลาดาเนินโครงการที่
ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ ทราบเป็น
ลายลั กษณ์ อั กษร ทั้ งนี้ การเปลี่ ยนแปลงแก้ ไ ขรายละเอี ยดดั ง กล่า วต้ องไม่ ทาให้ ส าระส าคั ญ ของ
โครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเปลี่ยนแปลงไป โดยในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ของโครงการที่เ ป็น สาระสาคัญ ของโครงการ อาทิ วงเงิน ของโครงการ ระยะเวลาด าเนิน โครงการ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ กิจกรรมของโครงการ วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนิน
โครงการ หน่ ว ยงานดาเนิ น การและหน่ ว ยงานรับงบประมาณ รวมถึงพื้นที่ดาเนินการ ให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการปฏิบัติตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป
๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
สศช. ขอเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่าย
เงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๓ ตามข้อ ๓.๑.๕ ข้อ ๓.๒.๔ ข้อ ๓.๓.๓ ข้อ ๓.๔.๒ ข้อ ๓.๕.๓
/และข้อ ๓.๖.๒ ...

๑๘
และข้ อ ๓.๖.๒ ที่ ไ ด้ มี ก ารพิ จ ารณากลั่ น กรองข้ อ เสนอแผนงาน/โครงการเพื่ อ ขอใช้ จ่ า ยเงิ น กู้ ต าม
พระราชกาหนดฯ และการพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการที่ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้
พระราชก าหนดฯ รวมทั้ง การพิ จ ารณาเกี่ ยวกับ การดาเนิ นการตามแผนงาน/โครงการที่ ใช้ เงิ นกู้ ตาม
พระราชก าหนดฯ เสนอคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาตามขั้ น ตอนของพระราชก าหนดฯ และระเบี ย บ
สานักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้
๔.๑ เห็นควรอนุมัติโครงการคนละครึ่ ง ของสานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
กรอบวงเงินไม่เกิน ๓๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๓ ตามบัญชีท้ายพระราช
กาหนดฯ พร้ อมทั้งเห็ นควรให้ ส านั กงานเศรษฐกิจการคลั ง ก าหนดหลั กเกณฑ์ และเงื่ อนไขในการด าเนิ น
โครงการฯ ในรายละเอียด ทั้งนี้ กรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญของโครงการฯ ให้ สานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง ดาเนินการตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๘ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ อย่างเคร่งครัด
๔.๒ เห็น ควรอนุมัติ โครงการเพิ่มกาลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ของสานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง กรอบวงเงินไม่เกิน ๒๐,๙๒๒.๗๗๗๐ ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้
ภายใต้แผนงานที่ ๒.๑ ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดฯ
๔.๓ มอบหมายให้สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการคนละครึ่งและโครงการเพิ่มกาลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และดาเนินการดังนี้
๔.๓.๑ รับความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปประกอบการดาเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไป
๔.๓.๒ จัดทาความต้องการใช้จ่ายเป็นรายวัน (โครงการคนละครึ่ง) / รายเดือน (โครงการ
เพิ่มกาลังซื้อฯ) เพื่อให้ สานักงานบริ หารหนี้สาธารณะสามารถจัดหาเงินกู้เพื่อใช้จ่ายโครงการตามแผน
การใช้จ่ายเงินที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของภาครัฐ
๔.๓.๓ รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินโครงการ และการใช้จ่ายเงินกู้ รวมถึงปัญหา
อุปสรรค โดยจัดส่งให้สานักงานบริหารหนี้สาธารณะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป
๔.๓.๔ ประสานกับกระทรวงการคลังในการรายงานขีดความสามารถในการชาระคืนหนี้
เงินกู้ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๖ แห่งพระราชกาหนดฯ ด้วย
๔.๔ เห็นควรอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สาหรับ
ผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน ของกรมการจัดหางาน
๔.๕ รับทราบผลการดาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง
โครงการจั ด หาครุภัณ ฑ์เ ครื่องฉายรังสีสาหรับแก้ปัญหาผลกระทบจาก COVID-๑๙ ของกระทรวง
สาธารณสุข และเห็นควรอนุมัติโครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องฉายรังสีสาหรับแก้ปัญหาผลกระทบจาก COVID๑๙ ของกระทรวงสาธารณสุข กรอบวงเงินรวม ๘๗๘.๒๐ ล้านบาท และใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๑.๕
ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดฯ
๔.๖ รับทราบผลการดาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และ
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดลาปาง มหาวิทยาลัย
/เทคโนโลยี ...

๑๙
เทคโนโลยี ราชมงคลศรี วิชัย จั งหวัดลาพูน และ สถาบันวิทยาลั ยชุมชน และเห็ นควรให้มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดลาปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดลาพูน และ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ดาเนิ นโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี จานวน ๘ โครงการ กรอบวงเงิน
รวม ๔๑,๔๓๗,๒๐๐ บาท โดยใช้จ่ายจากภายใต้แผนงานที่ ๓.๒ ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดฯ ต่อไป
๔.๗ มอบหมายให้หัวหน้า ส่วนราชการตรวจสอบและแก้ ไ ขปรั บปรุ งรายละเอียดต่า งๆ
ของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ ให้ถูกต้อง พร้อมทั้ง
รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง
แก้ไขรายละเอียดดังกล่าวต้องไม่ทาให้สาระสาคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเปลี่ยนแปลง
ไป โดยในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่เป็นสาระสาคัญของโครงการ ให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการปฏิบัติตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป
จึงเรีย นมาเพื่อ โปรดพิจ ารณา ทั้งนี้ สศช. ได้มีหนังสื อกราบเรียนนายกรัฐ มนตรีเพื่ อพิจารณา
มีบัญชาให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปด้วยแล้ว จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
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