ที่ นร ๑๑๐๖/(คกง.) ๑๓๐

เรื่อง

คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๓๐๓/๓๕๒ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔
๓. หนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๐๓/๓๖๔๐ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
๔. หนังสือสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๐๖/๒๔๐๕
ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔
๕. ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการพัฒนาแหล่งน้า บริหารจัดการน้า และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
ของกรมชลประทาน
๖. หนังสือกระทรวงแรงงาน ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๒๐๖.๒/๒๖๙ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
๗. ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการพัฒนาการตลาดสินค้ากลุ่มผู้ทาการผลิตที่บ้าน
หลังการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ ของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ
๘. หนังสือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด่วนที่สุด
ที่ พม ๐๒๐๗/๑๒๐๑ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔
๙. ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจครัวเรือนคนพิการและครอบครัวด้วย
เกษตรสมัยใหม่และยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์และอาหาร โดยใช้การตลาดผสมผสาน
Online ผ่าน Social Media ของมูลนิธิสภาศูนย์การดารงชีวิต
๑๐. หนังสือวิสาหกิจชุมชนแนวร่วมปฏิวัติขยะ สุพรรณบุรี ที่ วสช ๖๔/๐๕๐๑
ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๑๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๑๐๐๔/๖๗๕๖ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๑๒. หนังสือกระทรวงแรงงาน ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๖๐๔/๑๔๕๔ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖
๑๓. หนังสือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ กก ๕๒๐๑/๑๙๖๑ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๑๔. หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด่วนที่สุด
ที่ อว ๐๒๒๓/๓๘๒๗ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔
๑๕. หนังสือจังหวัดศรีสะเกษ ด่วนที่สุด ที่ ศก ๐๐๑๗.๒/ว๒๔๘๕ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔
๑๖. คู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
(ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและ
ศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่) ฉบับปรับปรุง
/ด้วยสานัก…

๒
ด้ ว ยส านั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก าร
ของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน ขอเสนอเรื่องผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๔ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้เข้าข่ายที่จะต้อง
นาเสนอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๘ (๑) และ ๘ (๔) แห่งพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พระราชกาหนดฯ) และข้อ ๑๘ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การดาเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไข
ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ) และมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งเป็นไปตามมติคณะรัฐ มนตรี
ที่เกี่ยวข้อง โดยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย ๑) ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้
๑. เหตุผลความจาเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาจัดทาข้อเสนอแนวทางการ
ดาเนินการตามมาตรา ๖ วรรคสาม (ครั้งที่ ๓) จึงต้องปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๔) แห่งพระราชกาหนดฯ ที่
กาหนดให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามีมติตามมาตรา ๖ วรรค
สาม พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอแผนงานหรือโครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ ตามพระราชกาหนดฯ ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึง
ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๑) แห่งพระราชกาหนดฯ ที่กาหนดให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ใ นการพิจารณา
กลั่นกรองแผนงานหรือโครงการให้เป็นไปตามแผนงานหรือโครงการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ ก่อน
เสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทีเ่ ป็นสาระสาคัญ
ของโครงการที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ ใ ช้ จ่ า ยจากเงิ น กู้ ต ามพระราช ก าหนดฯ ของ
กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จึงต้องปฏิบัติตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ ที่กาหนดให้
หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ ให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เสนอคาขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการพร้ อมเหตุ ผลความจ าเป็ นให้ คณะกรรมการฯ พิ จารณาก่ อนเสนอขออนุ มั ติ ต่ อคณะรั ฐมนตรี
พิจารณากลั่นกรองการขอยกเลิกโครงการของจังหวัด ของกระทรวงมหาดไทย จึงต้องปฏิบัติตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่กาหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการโดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี และพิจารณาปรับปรุง
กลไกการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (ภายใต้กลุ่มแผนงาน/
โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่)
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้สอดคล้องกับคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๔๑/
๒๕๖๓ ที่ได้กาหนดให้รองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ นาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อให้
เป็ น ไปตามมาตรา ๔ (๑) แห่ ง พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยการเสนอเรื่ องและการประชุ มคณะรั ฐ มนตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘
/๒.เรื่องเดิม…

๓
๒. เรื่องเดิม
ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการที่เสนอขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้
พระราชก าหนดฯ ตามที่ ค ณะกรรมการฯ เสนอแล้ ว จ านวน ๒๘๓ โครงการ รวมกรอบวงเงิ น กู้
๗๖๒,๙๐๒.๔๙๕๘ ล้านบาท คงเหลือ ๒๓๗,๐๙๗.๕๐๔๒ ล้านบาท
วงเงินตาม
สรุปวงเงินใช้จ่าย
บัญชีท้าย
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑
๔๕,๐๐๐
๑.๑ แผนงานเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายสาหรับ
บุคลากรทางการแพทย์ฯ
๑.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหา
อุปกรณ์การแพทย์และสาธารณสุขวัคซีน
ป้องกันโรคและห้องปฏิบัติการทางการ
แพทย์
๑.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อรองรับ
ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นต่อการบาบัดรักษา
ป้องกันควบคุมโรคฯ
๑.๔ แผนงานหรือโครงการเพื่อการเตรียม
ความพร้อมด้านสถานพยาบาล
๑.๕ แผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อ
รับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่๒
๖๐๐,๐๐๐
๒.๑ แผนงานเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชย
ให้แก่ประชาชน
๒.๒ แผนงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกร
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่๓
๓๕๕,๐๐๐
๓.๑ แผนงานพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจฯ
๓.๒ แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน
๓.๓ แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภค
ภาคครัวเรือนและเอกชน
๓.๔ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
รวมทั้งหมด
๑,๐๐๐,๐๐๐

วงเงินอนุมัติ
จานวน
๓/๕/๒๕๖๔
โครงการ
๒๕,๘๒๕.๘๗๙๖
๔๒
๔,๗๒๖.๓๗๗๐
๓

ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ
คงเหลือ
๓/๕/๒๕๖๔
๑๙,๑๗๔.๑๒๐๔ ๗,๑๐๒.๖๔๗๑ ๒๗.๕๐%
๓,๑๑๐.๙๗๕๐ ๖๕.๘๒%

๒,๗๐๖.๒๙๕๑

๑๗

๑๖๘.๓๒๖๒

๖.๒๒%

๖,๗๖๔.๙๐๐๐

๓

๓,๗๒๓.๒๗๒๐ ๕๕.๐๔%

๑๐,๑๓๑.๗๓๖๐

๑๓

-

-

๑,๔๙๖.๕๗๑๕

๖

๑๐๐.๐๗๓๙

๖.๖๙%

๕๙๘,๘๙๕.๒๑๑๕
๔๘๕,๕๙๒.๖๗๖๕

๙
๘

๑,๑๐๔.๗๘๘๕ ๕๗๓,๓๔๙.๘๙๘๑ ๙๕.๗๓%
๔๖๐,๐๔๗.๔๐๘๑ ๙๔.๗๔%

๑๑๓,๓๐๒.๕๓๕๐
๑๓๘,๑๘๑.๔๐๔๗
๒๙,๔๕๑.๗๒๘๘
๙,๔๐๗.๑๕๐๒
๙๙,๓๒๒.๕๒๕๗

๑
๑๑๓,๓๐๒.๔๙๐๐
๒๓๒ ๒๑๖,๘๑๘.๕๙๕๓ ๖๙,๑๑๗.๔๘๑๑
๑๓
๔,๔๗๘.๔๔๐๖
๒๐๘
๑,๑๑๒.๕๒๖๒
๑๑
๖๓,๕๒๖.๕๑๔๓

๙๙.๙๙ %
๔๙.๑๕%
๑๕.๒๑%
๑๑.๘๓%
๖๓.๖๙%

๗๖๒,๙๐๒.๔๙๕๘

๒๘๓ ๒๓๗,๐๙๗.๕๐๔๒ ๖๔๙,๕๗๐.๐๒๖๓ ๘๕.๑๔%

ส านั ก งานบริหารหนี้ส าธารณะ (สบน.) ได้ กู้ เ งิ น ตามพระราชกาหนดฯ แล้ ว รวมประมาณ
๗๐๓,๘๔๑ ล้ านบาท และหน่วยงานรับผิดชอบได้เบิกจ่ายเงินกู้ภ ายใต้พระราชกาหนดฯ เพื่อดาเนิ น
โครงการจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังแล้ว วงเงินรวม ๖๔๙,๕๗๐.๐๒๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๘๕.๑๔ (เบิกจ่ายแล้ว ๑๒๙ โครงการ จาก ๒๘๓ โครงการ) ของวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
๓. สาระสาคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย
คณะกรรมการฯ ในคราวประชุ มครั้ง ที่ ๑๕/๒๕๖๔ เมื่ อ วั น ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่ ง มี
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา
จัดทาข้อเสนอแนวทางการดาเนินการตามมาตรา ๖ วรรคสาม (ครั้งที่ ๓) การพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอ
แผนงานหรือโครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ การพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของ
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสาคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้ จ่ายจาก
เงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ การพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของการขอยกเลิกโครงการของจังหวัด
และการพิจารณาปรับปรุงกลไกการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
(ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศั กยภาพของ
ท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ ) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้สอดคล้องกับคาสั่ง
สานักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๔๑/๒๕๖๓ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้
/๓.๑ ข้อเสนอ…

๔
๓.๑ ข้อเสนอแนวทางการดาเนินการตามมาตรา ๖ วรรคสามของพระราชกาหนดฯ (ครั้งที่ ๓)
คณะกรรมการฯ ขอเสนอข้อเสนอแนวทางการดาเนินการตามมาตรา ๖ วรรคสาม (ครั้งที่
๓) เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามมาตรา ๘ (๔) แห่งพระราชกาหนดฯ สรุป ดังนี้
๓.๑.๑ ความเป็นมา
๑) วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเรื่องผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ แล้ว มีมติอนุมัติให้นากรอบวงเงินกู้เพื่อการตาม
มาตรา ๕ (๓) มาใช้เพื่อการตามมาตรา ๕ (๒) เพิ่มเติม ในระยะแรกจานวน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อรองรับ
การให้ความช่วยเหลือ เยียวยา ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด –
๑๙ ระลอกใหม่ในประเทศตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ
๒) วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเรื่องผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ แล้ว มีมติอนุมัติให้นาวงเงินกู้เพื่อการตามมาตรา ๕ (๓)
มาใช้เพื่อการตามมาตรา ๕ (๒) (ครั้งที่ ๒) จานวน ๓๕,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือ
เยียวยา ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ระลอกใหม่ในประเทศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ
๓.๑.๒ ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
๑) วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีกรอบวงเงินกู้เพื่อการตามมาตรา ๕ (๒) รวม
ทั้งสิ้น ๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท และที่ผ่านมามีแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่าย
เงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ แล้วจานวน ๙ โครงการ กรอบวงเงินรวม ๕๙๘,๘๙๕.๒๑๑๕ ล้านบาท ทาให้
กรอบวงเงินกู้เพื่อการตามมาตรา ๕ (๒) คงเหลือจานวน ๑,๑๐๔.๗๘๘๕ ล้านบาท
๒) สศช. ได้จัดทาประมาณการความต้องการเงินกู้เพื่อดาเนินการตามมาตรา
๕ (๒) เบื้องต้นประมาณ ๙๖,๗๔๑.๔๗๐๐ ล้านบาท โดยพิจารณาจากมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อ
ประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในระลอกเดือน
เมษายน ๒๕๖๔ ตามข้อเสนอของ สศช. ที่ได้เสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และ
ผลการประชุ ม หารือ ร่ ว มกั น ระหว่ า ง สศช. และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ยวข้ อ ง (ส านั ก งบประมาณ ส านั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน) เพื่อจัดหาแหล่งเงิน
สาหรับรองรับการดาเนินการตามมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (ไฟฟ้า
และน้าประปา) ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม ๒๕๖๔ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

แผนงาน/โครงการ
การปรับปรุงโครงการเราชนะ (ที่เสนอในครั้งนี้)
การปรับปรุงโครงการ ม๓๓ เรารักกัน (ที่เสนอในครั้งนี้)
โครงการเพิม่ กาลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ ๓
โครงการเพิม่ กาลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จา่ ยด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (ไฟฟ้าและน้าประปา)
เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม ๒๕๖๔ (มีเงิน Claw Back ๓,๐๐๐ ล้านบาท)
เดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน ๒๕๖๔
รวมประมาณการความต้องการ

ประมาณการกรอบวงเงิน
เบื้องต้น (ล้านบาท)
๖๗,๐๐๐.๐๐๐๐
๑๑,๗๔๑.๔๗๐๐
Na.
Na.
๘,๐๐๐.๐๐๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐๐๐
๙๖,๗๔๑.๔๗๐๐

/๓) ขณะนี…้

๕
๓) ขณะนี้สานักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้รายงานผลการดาเนินโครงการที่ได้
ดาเนินการแล้วเสร็จให้ สบน. แล้ว จานวน ๒ โครงการ มีกรอบวงเงินกู้เหลือจ่ายรวม ๑๑,๓๙๓.๐๕๐๐
ล้ า นบาท ท าให้ ก รอบวงเงิ นอนุ มั ติ ข องแผนงานที่ ๒ ปรั บ ลดจาก ๕๙๘ ,๘๙๕.๒๑๑๕ ล้ า นบาท เป็ น
๕๘๗,๕๐๒.๑๖๑๕ ล้ า นบาท และกรอบวงเงิ น กู้ ค งเหลื อ ของแผนงานที่ ๒ เพิ่ ม ขึ้ น จากปั จ จุ บั น
๑,๑๐๔.๗๘๘๕ ล้านบาท เป็น ๑๒,๔๙๗.๘๓๘๕ ล้านบาท ทาให้กรอบวงเงินส่วนที่ขาดจากประมาณการ
ความต้องการใช้เงินกู้ คงเหลือประมาณ ๘๔,๒๔๓.๖๓๑๕ ล้านบาท ส่งผลให้มีความจาเป็นต้องนาวงเงิน
กู้เพื่อการตามมาตรา ๕ (๓) มาใช้เพื่อการตามมาตรา ๕ (๒) เพิ่มเติม จานวน ๘๕,๐๐๐ ล้านบาท
แผนงาน/โครงการ
ประมาณการกรอบวงเงินเบื้องต้น (ล้านบาท)
รวมประมาณการความต้องการ
๙๖,๗๔๑.๔๗๐๐
กรอบวงเงินของแผนงานที่ ๒ คงเหลือ(ภายหลังคืนกรอบวงเงิน ๒ โครงการ)
๑๒,๔๙๗.๘๓๘๕
กรอบวงเงินส่วนที่ (ขาด) เกิน
(๘๔,๒๔๓.๖๓๑๕)

ทั้งนี้ ภายหลังการดาเนินการดังกล่าวจะทาให้กรอบวงเงินเพื่อการตามมาตรา ๕ (๒)
เพิ่มขึ้นเป็น ๙๗,๔๙๗.๘๓๘๕ ล้านบาท และกรอบวงเงินเพื่อการตามมาตรา ๕ (๓) ลดลงเหลือ ๑๓๑,๘๑๘.๕๙๕๓
ล้านบาท (ไม่รวมกับผลการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๔)
สรุปวงเงินใช้จ่าย
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่๑
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่๒
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่๓
รวมทั้งหมด

วงเงินตาม
บัญชีท้าย
๔๕,๐๐๐
๖๘๕,๐๐๐
๒๗๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐

วงเงินอนุมัติ
๓/๕/๒๕๖๔
๒๕,๘๒๕.๘๗๙๖
๕๘๗,๕๐๒.๑๖๑๕
๑๓๘,๑๘๑.๔๐๔๗
๗๕๑,๕๐๙.๔๔๕๘

จานวน
โครงการ
๔๒
๙
๒๓๒
๒๘๓

คงเหลือ
๑๙,๑๗๔.๑๒๐๔
๙๗,๔๙๗.๘๓๘๕
๑๓๑,๘๑๘.๕๙๕๓
๒๔๘,๔๙๐.๕๕๔๒

๓.๑.๓ มติคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามีมติ
ตามมาตรา ๖ วรรคสอง และวรรคสาม (ครั้งที่ ๓) ตามมาตรา ๘ (๔) แห่งพระราชกาหนดฯ ดังนี้
๑) เห็นควรให้ความเห็นชอบให้นาวงเงินกู้เพื่อการตามมาตรา ๕ (๓) มาใช้เพื่อ
การตามมาตรา ๕ (๒) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓) จานวน ๘๕,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือ
เยียวยา ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในระลอก
เดือนเมษายน ๒๕๖๔ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒) เห็ น ควรให้ หน่ วยงานของรั ฐชะลอการเสนอข้ อเสนอโครงการ ภายใต้
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓ (ไม่รวมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก)
และคณะกรรมการฯ ชะลอการพิ จ ารณากลั่ น กรองความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการเสนอ
คณะรัฐมนตรี เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีกรอบวงเงินกู้คงเหลือสาหรับรองรับการดาเนินการตามแผนงานกลุ่มที่ ๑
และกลุ่มที่ ๒ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังไม่คลี่คลายได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชกาหนดฯ
๓) มอบหมายให้ สบน. เร่งประสานหน่วยงานรับผิดชอบที่ได้รับอนุมัติให้ดาเนิน
โครงการโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ และดาเนินโครงการแล้วเสร็จ เร่งจัดทารายงาน
ผลการดาเนินโครงการฯ ให้ สบน. และคืนกรอบวงเงินกู้เหลือจ่าย ตามข้อ ๑๙ และ ข้อ ๒๐ ของระเบียบ
ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ฯ โดยเร็ ว เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การเงิ น กู้ ต ามพระราชก าหนดฯ เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
/๓.๒ โครงการ…

๖
๓.๒ โครงการพั ฒ นาแหล่ ง น้ า บริ ห ารจั ด การน้ า และเพิ่ ม พื้ น ที่ ช ลประทาน ของ
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอโครงการพัฒนา
แหล่งน้า บริหารจัดการน้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ของกรมชลประทาน (ชป.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนงานพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานผ่านการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้าง
พื้นฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิตเพื่อการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป (แผนงานที่ ๓.๔) ตามบัญชีท้าย
พระราชกาหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๘ (๑) แห่งพระราชกาหนดฯ ดังนี้
๓.๒.๑ ความเป็นมา
๑) วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ชป. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งข้อเสนอโครงการ จานวน ๑ โครงการหลัก ๒ โครงการย่อย ๑,๑๒๗ รายการ ได้แก่
(๑) โครงการพัฒนา/ปรับปรุง/ซ่อมแซมแหล่งน้าและระบบชลประทาน และ (๒) โครงการกระจายน้าสู่พื้นที่
แปลงเกษตรกรรม ให้ สศช. พิจารณาตามขั้นตอน รวมวงเงินทั้งสิ้น ๑๖,๗๙๕.๕๕๔๘ ล้านบาท
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)
๒) วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะอนุกรรมการเพื่อทาหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง
ความเหมาะสมของโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓) ได้พิจารณา
โครงการฯ แล้วมีมติรับทราบผลการพิจารณาของสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ (สทนช.) และมอบหมาย
ให้นาความเห็นและข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาตามขั้นตอน โดยสรุป
ความเห็นและข้อสังเกต ดังนี้
๒.๑) เห็นชอบในหลักการของโครงการฯตามผลการพิจารณาของ สทนช.
กรอบวงเงิน ๖,๒๙๓.๖๕๓๑ ล้านบาท (ปรับลดจากกรอบวงเงินตามข้อเสนอ ๗,๑๙๐.๘๑๗๘ ล้านบาท)
๒.๒) ให้ ชป. ตรวจสอบโครงการฯ ให้เป็นไปตามผลการพิจารณาของ สทนช.
และจัดทาหนังสือยืนยันรายการดาเนินการที่จะสามารถเพิ่มแหล่งเก็บกักน้าหรือสนับสนุนการเพิ่มน้าต้นทุน
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ต่อไป
ทั้งนี้ ชป. ได้ดาเนินการตามมติคณะอนุกรรมการฯ แล้ว โดยได้ปรับลดรายการ
อื่นๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของแหล่งน้าต้นทุน จานวน ๑๓ รายการ ตามข้อสังเกตของ สทนช. รวมวงเงิน
๗.๙๙๐๐ ล้านบาท ทาให้กรอบวงเงินของโครงการฯ ปรับลดจากมติคณะอนุกรรมการฯ แผนงาน/โครงการ
กลุ่มที่ ๓ กรอบวงเงิน ๖,๒๙๓.๖๕๓๑ ล้านบาท เป็น ๖,๒๘๕.๖๖๓๑ ล้านบาท
๓) วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔
ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการฯ และมีมติเห็นชอบผลการพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ของ ชป. กษ. ตามที่
คณะอนุกรรมการฯ แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓ เสนอ อย่างไรก็ดี เนื่องจาก ชป. ได้มีการปรับปรุงข้อเสนอ
โครงการฯ จึงเห็นควรมอบหมายให้ ชป. เร่งจัดส่งข้อเสนอโครงการที่ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมให้ สศช.
อย่างเป็นทางการ และให้ สศช. ขอความเห็นจาก สทนช. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
ตามขั้นตอนที่ ได้กาหนดไว้ในคู่มือการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศในด้านต่างๆ และเสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

/๔) วันที่ …

๗
๔) วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ชป. ได้ส่งเรื่องข้อเสนอโครงการฯ ให้ สศช. พิจารณา
เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาตามขั้นตอน ประกอบด้วย (๑) โครงการพัฒนา/ปรับปรุง/ซ่อมแซมแหล่งน้า
และระบบชลประทาน จานวน ๓๗๕ รายการ จานวน ๔,๒๖๓.๔๗๙๔ ล้านบาท และ (๒) โครงการกระจาย
น้าสู่พื้นที่แปลงเกษตรกรรม จานวน ๓๐ รายการ จานวน ๑๕๕.๗๗๖๓ ล้านบาท โดยสรุปสาระสาคัญ ดังนี้
๔.๑) วัตถุประสงค์ : (๑) เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้าในพื้นที่โครงการ ให้มี
น้าทาการเกษตร อุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง (๒) เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่โครงการ
ทาให้เกษตรกรมีผลผลิตและรายได้เพิ่มมากขึ้น (๓) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าในพื้นที่
โครงการให้ดีมากยิ่งขึ้น และ (๔) เพื่อเพิ่มปริมาตรเก็บกักน้าให้มากขึ้น เพื่อรองรับน้าในฤดูฝน
๔.๒) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่
๔.๓) แผนการใช้จ่ายและแผนดาเนินโครงการ ระยะเวลา ๘ เดือน
๔.๔) วงเงินและแหล่งเงิน จานวน ๔,๔๑๙.๒๕๕๗ ล้านบาท โดยใช้จ่าย
จากเงินกู้ ภายใต้แผนงานที่ ๓.๔
๔.๕) ผลลัพธ์ของโครงการ : ปริมาตรเก็บกักเพิ่มขึ้น ๒๗.๑๑ ล้านลูกบาศก์
เมตร พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น ๑๙,๖๖๗ ไร่ พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้น ๒๒๘,๐๙๐ ไร่ และมีครัวเรือนรับ
ประโยชน์ ๖๙,๒๑๘ ครัวเรือน
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)
๓.๒.๒ ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
๑) วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ สทนช. โดยความเห็นชอบของรองนายกรัฐมนตรี
(พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้มีความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ดังนี้ เห็นควรให้
ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการที่ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมแล้วตามที่ ชป. เสนอ จานวน ๔๐๐ โครงการ
กรอบวงเงินงบประมาณ ๔,๓๙๘.๑๐๕๗ ล้านบาท ทั้งนี้ เห็นควรให้ สศช. พิจารณาความสอดคล้องของ
แผนงาน/โครงการข้างต้นกับแผนงานที่ ๓.๑ และ แผนงานที่ ๓.๒ ที่ได้รับการจัดสรรเงินกู้ไปแล้ว พร้อมทั้ง
พิจารณากรอบระยะเวลาการดาเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณก่อนเสนอขออนุมัติแผน
ดาเนินโครงการ รวมทั้งกาชับให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
มติคณะรัฐ มนตรี หนังสื อเวียนที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูก ต้อ งครบถ้ ว นใน
ทุกขั้นตอน โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสาคัญ
โครงการ
๑. โครงการพั ฒ นา/
ป รั บ ป รุ ง /
ซ่อมแซมแหล่งน้า
และระบบ
ชลประทาน
๒. โครงการกระจาย
น้ าสู่ พื้ น ที่ แ ปลง
เกษตรกรรม
รวม

ข้อเสนอของ
ข้อเสนอของ
กรมชลประทาน โดย
กรมชลประทาน
ความเห็นชอบจากรมว.กษ. เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๔
จานวน
วงเงิน
จานวน
วงเงิน
(รายการ)
(ลบ.)
(รายการ)
(ลบ.)
๑,๐๗๗ ๑๖,๕๕๐.๑๔

๕๐

๒๔๕.๔๑

๑,๑๒๗ ๑๖,๗๙๕.๕๕

๓๗๕

๔,๒๖๓.๔๗๙๔

๓๐

๑๕๕.๗๗๖๓

๔๐๕ ๔,๔๑๙.๒๕๕๗

ความเห็นของ สทนช.
เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย.
๒๕๖๔
จานวน
วงเงิน
(รายการ)
(ลบ.)
๓๗๐

๔,๒๔๒.๓๒๙๔

๓๐

ปรับ (ลด) เพิ่ม
จากข้อเสนอ รมว.กษ.
จานวน
วงเงิน
(รายการ)
(ลบ.)
(๗๐๗)

(๑๒,๓๐๗.๘๑)

๑๕๕.๗๗๖๓

(๒๐)

(๘๙.๖๓)

๔๐๐ ๔,๓๙๘.๑๐๕๗

(๗๒๗)

(๑๒,๓๙๗.๔๔)

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)
/๒) วันที่ …

๘
๒) วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ กรรมการ (ผู้แทนผู้อานวยการสานักงบประมาณ)
ได้แจ้งผลการพิจารณาความเหมาะสมของกรอบวงเงินโครงการฯ ตามมติคณะกรรมการฯ ที่ได้มอบหมายให้
สานักงบประมาณ (สงป.) รับไปพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของวงเงินของแผนงาน/โครงการดังกล่าว
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ สรุปดังนี้ จากการตรวจสอบความซ้าซ้อนกับแหล่งเงิน
งบประมาณ พบว่ามีจานวน ๑๖ รายการ วงเงิน ๖๐.๓๓๐๐ ล้านบาท ได้ตั้งงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔
หรือใช้งบประมาณเหลือจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปดาเนินการแล้ว นอกจากนี้ ได้มีการพิจารณาปรับลดตาม
หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ค่างานของ สงป.จานวน ๘๕ รายการ ซึ่งปรับลดวงเงินลงได้ประมาณ ๑๑๒.๙๕๑๑
ล้านบาท รวมวงเงินโครงการฯ ที่ปรับลดทั้งสิ้น จานวน ๑๗๓.๒๘๑๑ ล้านบาท
โครงการ
๑.โครงการพัฒนา/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมแหล่ง น้าและระบบ
ชลประทาน

๒.โครงการกระจายน้าสู่พื้นที่
แปลงเกษตรกรรม
รวม

ความเห็นของ สทนช.
เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๔
จานวน
วงเงิน
(รายการ)
(ลบ.)
๓๗๐
๔,๒๔๒.๓๒๙๔

๓๐

ปรับ (ลด) เพิ่มจาก
ความเห็นของ สงป.
ผลการพิจารณาของ สทนช.
จานวน
วงเงิน
จานวน
วงเงิน
(รายการ)
(ลบ.)
(รายการ)
(ลบ.)
๓๕๔
๔,๐๖๙.๐๔๘๓
(๑๖)
(๑๗๓.๒๘๑๑)
สาเหตุในการปรับลด
๑) การปรั บลด ๑๖ รายการ วงเงิน ๖๐.๓๓๐๐ ล้านบาท เนื่องจาก
กรมชลประทานได้ตั้งงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือใช้งบประมาณ
เหลือจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปดาเนินการแล้ว
๒) การปรับลดตามหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ค่างานของ สงป. จานวน
๘๕ รายการ* จากเดิม ๒,๓๒๘.๑๖๔๙ ล้านบาท เป็น ๒,๒๑๕.๒๑๓๘
ล้านบาท หรือปรับลดลงประมาณ ๑๑๒.๙๕๑๑ ล้านบาท
๑๕๕.๗๗๖๓
๓๐
๑๕๕.๗๗๖๓
-

๔๐๐ ๔,๓๙๘.๑๐๕๗

๓๘๔

๔,๒๒๔.๘๒๔๖

(๑๖)

(๑๗๓.๒๘๑๑)

*ปรับลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยอ้างอิงราคาปัจจุบัน คานวณค่า factor f ใหม่ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ค่างานของ สงป. และคานวณค่า
ควบคุมงานใหม่

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕)
๓.๒.๓ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็น ควรเสนอผลการพิจารณากลั่นกรอง
ความเหมาะสมของข้อเสนอโครงการที่เสนอขอใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ เสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาตามมาตรา ๘(๑) แห่งพระราชกาหนดฯ ดังนี้
๑) เห็นควรให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาแหล่งน้า บริหารจัดการน้าและ
เพิ่มพื้นที่ชลประทาน ของ ชป. กษ. จานวน ๓๘๔ รายการ กรอบวงเงิน ๔,๒๒๔.๘๒๔๖ ล้านบาท (ปรับ
ลดลงจากกรอบวงเงินที่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน
๑๖,๗๙๕.๕๕๔๘ ล้านบาท หรือลดลง ๑๒,๕๗๐.๗๓๐๒ ล้านบาท) โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่
๓.๔ ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดฯ
๒) เห็นควรมอบหมายให้ ชป. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ และดาเนินการ ดังนี้
๒.๑) จัดทาความต้องการใช้จ่ายเป็นรายเดือน เพื่อให้ สบน. สามารถจัดหา
เงินกู้เพื่อใช้จ่ายโครงการตามแผนการใช้จ่ายเงินที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของภาครัฐ
๒.๒) รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินโครงการ และการใช้จ่ายเงินกู้
รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในระบบ eMENSCR และจัดส่งให้ สบน. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ ระทรวงการคลัง
(กค.) กาหนด ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป
/๒.๓) ประสาน…

๙
๒.๓) ประสานกับ กค. ในการรายงานขีดความสามารถในการชาระคืนหนี้
เงินกู้ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๖ แห่งพระราชกาหนดฯ ด้วย
๓.๓ ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการขององค์กรภาคประชาชน ภายใต้กระทรวงแรงงาน
คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอโครงการ
พัฒนาการตลาดสินค้ากลุ่มผู้ทาการผลิตที่บ้าน หลังการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ของมูลนิธิเพื่อการพัฒนา
แรงงานและอาชีพ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (สป.รง.) กระทรวงแรงงาน (รง.) โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชนและท้องถิ่น (แผนงานที่ ๓.๒) ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๘ (๑) แห่งพระราชกาหนดฯ ดังนี้
๓.๓.๑ ความเป็นมา
๑) วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ รง. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน ได้เสนอโครงการขององค์กรภาคประชาชนที่มีหน่วยงานภายใต้ รง. เป็นหน่วยรับงบประมาณ จานวน
๓ โครงการ กรอบวงเงินรวม ๕๓,๙๑๖,๑๔๐ บาท ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา รวมถึงโครงการพัฒนา
การตลาดสินค้ากลุ่มผู้ทาการผลิตที่บ้าน หลังการแพร่ระบาดของโควิด –๑๙ ของมูลนิธิเพื่อการพัฒนา
แรงงานและอาชีพ (ภาคีร่วมมือ: สานักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน) โดย
สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
๑.๑) วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ พั ฒ นาและยกระดั บ ความสามารถในการท า
การตลาดสิ น ค้ า การจ าหน่ า ยสิ น ค้ า สื่ อ ในการโฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ สามารถใช้ ช่ อ งทางออนไลน์
ในการจาหน่ายสินค้าและรับการสั่งซื้อ มีการจัดการที่เป็นระบบ สามารถรับงานที่มีราคาสูงขึ้น มีรายได้แน่นอน
๑.๒) กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มผู้ทาการผลิตที่บ้าน ๓๗ กลุ่ม รวม ๑,๑๙๙ คน
๑.๓) แผนการใช้จ่ายและแผนดาเนินโครงการ ระยะเวลา ๑๐ เดือน
๑.๔) วงเงินและแหล่งเงิน จานวน ๘,๐๐๐,๕๘๐ บาท
๑.๕) กิจกรรมส าคัญ : ประกอบด้วย การจัดทาแผนธุรกิจ การฝึกอบรม
การทาตลาดและจาหน่ายสินค้าออนไลน์ การพัฒนาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า การอบรมความรู้และ
ทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจ
๑.๖) ผลลัพธ์ของโครงการ : รายได้ของผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเท่ากับก่อน
การระบาดของโควิด-๑๙ และเพิ่มขึ้นตลอด ๔ เดือนสุดท้าย
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖)
๒) วัน ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/
๒๕๖๔ ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วมีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ แผนงาน/
โครงการกลุ่มที่ ๓ ที่เห็นควรให้ทบทวนโครงการขององค์กรภาคประชาชนภายใต้ รง. จานวน ๒ โครงการ
และ ๓ โครงการย่อย และเห็นชอบในหลักการ ๑ โครงการย่อย คือ โครงการพัฒนาการตลาดสินค้ากลุ่ม
ผู้ทาการผลิตที่บ้าน หลังการแพร่ระบาดของโควิด–๑๙ (ที่เสนอในครั้งนี้)
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗)
/๓.๓.๒ …

๑๐
๓.๓.๒ ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ คณะอนุกรรมการฯ แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓
ได้พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการฯ แล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการฯ โดยเห็นควรให้ปรับลด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการจัดทาแผนธุรกิจ การฝึกอบรม และติดตามสนับสนุน
กลุ่มทาการตลาด จาก ๕๐๐ บาท เป็น ๔๐๐ บาท เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ทาให้วงเงิน
โครงการฯ ปรับลดจาก ๔,๒๓๙,๒๐๐ บาท เป็น ๔,๑๖๗,๙๐๐ บาท
๓.๓.๓ มติคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลั่นกรอง
ความเหมาะสมของข้อเสนอโครงการที่เสนอขอใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ เสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาตามมาตรา ๘(๑) แห่งพระราชกาหนดฯ ดังนี้
๑) เห็นควรให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาการตลาดสินค้ากลุ่มผู้ทาการผลิต
ที่ บ้ า นหลั ง การแพร่ ร ะบาดของโควิ ด –๑๙ ของมู ล นิ ธิ เ พื่ อ การพั ฒ นาแรงงานและอาชี พ วงเงิ น
๔,๑๖๗,๙๐๐ บาท (ปรับลดจากกรอบวงเงินตามข้อเสนอ ๘,๐๐๐,๕๘๐ บาท) หรือปรับลดประมาณ
๓,๘๓๒,๖๘๐ บาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๒ ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดฯ
๒) เห็น ควรมอบหมายให้ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังให้องค์กรภาคประชาชนตามโครงการ
เงินกู้ฯ ของกระทรวงการคลัง (ว ๕๕) และแนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินจากคลังให้กับองค์กร
ภาคประชาชนตามโครงการเงินกู้ ของกระทรวงการคลัง ( ว ๒๑๖) และดาเนินการ ดังนี้
๒.๑) จัดทาความต้องการใช้จ่ายเป็นรายเดือน เพื่อให้ สบน. สามารถจัดหา
เงินกู้เพื่อใช้จ่ายโครงการตามแผนการใช้จ่ายเงินที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของภาครัฐ
๒.๒) รายงานความก้าวหน้ าในการด าเนินโครงการ และการใช้จ่ายเงิ นกู้
รวมถึงปัญหาอุปสรรคในระบบ eMENSCR และจัดส่งให้ สบน. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กค.กาหนด
ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป
๒.๓) ประสานกั บ กค. ในการรายงานขี ด ความสามารถในการช าระคื น
หนี้เงินกู้ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๖ แห่งพระราชกาหนดฯ ด้วย
๓.๔ ผลการพิ จ ารณาข้ อ เสนอโครงการขององค์ ก รภาคประชาชนภายใต้ ก ระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จานวน ๖ โครงการ
คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิ จ ารณากลั่ น กรองข้ อ เสนอโครงการขององค์ ก ร
ภาคประชาชนภายใต้ กระทรวงการพั ฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จ านวน ๖ โครงการ
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการะทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้
ภายใต้แผนงานที่ ๓.๒ ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตาม
มาตรา ๘ (๑) แห่งพระราชกาหนดฯ ดังนี้

/๓.๔.๑ …

๑๑
๓.๔.๑ ความเป็นมา
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ พม. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เสนอโครงการขององค์กรภาคประชาชนที่มีหน่วยงาน
ภายใต้ พม. เป็นหน่วยรับงบประมาณ จานวน ๑๓ โครงการ กรอบวงเงินรวม ๓๒๘,๐๙๕,๖๕๔ บาท
ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา โดยเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการ
ส่งเสริมอาชีพและสร้างงาน สร้างรายได้แก่ผู้พิการผู้ดูแลคนพิการ หรือครอบครัวคนพิการ ทั้ง ๗ ประเภท ของ
บริษัท สังคมดี วิสาหกิจเพื่อสังคม จากัด กรอบวงเงิน ๓,๘๒๒,๗๕๐ บาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน
ที่ ๓.๒ ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดฯ
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๘)
๓.๔.๒ ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
คณะอนุกรรมการฯ แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓ ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการฯ ตามที่มูลนิธิสภาศูนย์การดารงชีวิตอิสระ
คนพิการประเทศไทยได้จัดทาข้อมูลเพิ่มเติมตามมติ อนุคณะกรรมการฯ แล้ว และได้พิจารณากลั่นกรอง
ข้อเสนอโครงการขององค์กรภาคประชาชนเพิ่มเติมอีก ๕ โครงการ รวมทั้งหมด ๖ โครงการ โดยเห็นควร
ให้ความเห็นชอบในหลักการของโครงการ จานวน ๒ โครงการ ได้แก่
๑) โครงการฟื้นฟูเ ศรษฐกิจครัวเรือนคนพิ การและครอบครัว ด้ว ยเกษตร
สมัยใหม่ และยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์และอาหาร โดยใช้การตลาดผสมผสาน Online ผ่าน
Social Media ของมูลนิธิสภาศูนย์การดารงชีวิตอิสระคนพิการประเทศไทย /กรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
คนพิการ พม. โดยสรุปสาระสาคัญโครงการฯ ดังนี้
๑.๑) วัตถุประสงค์ : (๑) อบรมอาชีพโดยการสร้างผลิตภัณฑ์ที่คนพิ ก าร
สามารถด าเนิ น การได้ อั น เป็ นทั กษะหลัก ท าให้ ค นพิ ก ารมี ทัก ษะการใช้ ชี วิ ต อย่ า งมี ศั กยภาพเพื่ อ เป็น
การสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้คนพิการและครอบครัว (๒) สร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดย
คนพิการในชุมชน และผลผลิตทางการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม (๓) สร้างความเข้มแข็ง
ภายในครัวเรือนและชุมชนของคนพิการ ลดความเหลื่อมล้า (๔) เพื่อรวมกลุ่มจัดตั้งเครือข่ายธุรกิจเพื่อ
สังคมของคนพิการ
๑.๒) กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มคนพิการและครอบครัวที่ประกอบอาชีพค้าขาย
ทั่วไป ขายลอตเตอรี่ เกษตรกร และรับจ้างทั่วไป ซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบที่ถูกเลิกจ้างมีรายได้ลดลง รวมทั้ง
กลุ่มคนพิการที่มีศักยภาพ และยังไม่ได้ถูกใช้ให้เกิดประโยชน์ รวม ๓,๖๗๐ คน ในพื้นที่ ๕ ภูมิภาค
๑.๓) ระยะเวลาดาเนินโครงการ : ระยะเวลา ๑๐ ดือน (ม.ค. – ต.ค. ๖๔)
๑.๔) วงเงินและแหล่งเงิน : จานวน ๔๒,๐๔๒,๓๐๐ บาท
๑.๕) ผลลัพธ์ของโครงการ (๑) คนพิการและครอบครัวมีรายได้เพิ่ม ๓,๐๐๐
- ๕,๐๐๐ บาท/เดือน/ครอบครัว (๒) คนพิการที่เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้และอุปกรณ์ไปประกอบ
อาชีพและสร้างรายได้ (๓) เกิดแบรนด์ (Brand) หรือตราสินค้า ร้านค้าออนไลน์ และเว็บไซด์ตลาดกลาง
ผลิตภัณฑ์คนพิการ ร้านค้าชุมชน ๑ แห่ง ของเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมคนพิการ (๔) เกิดพื้นที่เกษตร
ตัวอย่างที่มีสิ่งอานวยความสะดวกและจัดพื้นที่เหมาะกับคนพิการ
/ทั้งนี้ มูลนิธิฯ…

๑๒
ทั้งนี้ มูลนิธฯิ ได้ปรับลดค่าใช้จ่ายตามความเห็นคณะอนุกรรมการฯ ทาให้วงเงิน
โครงการฯ ปรับลดจาก ๔๒,๐๔๒,๓๐๐ บาท เป็น ๒๓,๙๘๑,๐๐๐ บาท ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณา
เห็นชอบโครงการฯ และปรับลดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในรายการค่าผู้ตรวจสอบบัญชี จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
และค่ าเดิ นทางของวิ ทยากรจาก ๑,๐๐๐ บาท เป็ น ๔๐๐ บาท ท าให้ วงเงิ นโครงการฯ ปรั บลดเป็ น
๒๓ ,๖๙๑,๓๐๐ บาท และมี ความเห็ นเพิ่ มเติ ม ให้ มู ลนิ ธิ ฯ ก าหนดเงื่ อนไขการเข้ ารั บการฝึ กอบรมของ
กลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติม โดยกาหนดให้ผู้เข้ารับการอบรม ๑ คน หรือ ๑ ครอบครัวจะสามารถเข้ารับการอบรม
ได้เพียง ๑ กิจกรรม เพื่อให้เกิดการกระจายผลประโยชน์จากการดาเนินโครงการ
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๙)
๒) โครงการสร้างต้นแบบศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนและ
ครบวงจร เพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สร้ างต้ นแบบ ๑ อ าเภอ ๑ ต าบล ของสุ พ รรณบุ รี เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การขยะอย่ า งยั่ ง ยื น พร้ อ ม
"ร้านรวยน้าใจ" สู้วิกฤติการระบาดของไวรัสโควิด -๑๙ ของสวนพุทธชาติ ศูนย์เรียนรู้บริหารจัดการขยะ
อย่างยั่งยืน/สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พม. โดยมีสรุปสาระสาคัญโครงการฯ ดังนี้
๒.๑) วัตถุประสงค์ : (๑) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้
ลดค่าใช้จ่าย ให้กับประชาชนผู้ว่างงาน บัณฑิตจบใหม่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของ
ไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ในสภาองค์กรชุมชนตาบลรวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการ (๒) เพื่อให้
เกิดศูนย์เรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน ครบวงจร โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจปลูก
จิตสานึกให้กับประชาชนผู้ว่างงาน บัณฑิตจบใหม่ ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ ในสภาองค์กรชุมชนตาบลที่เข้าร่วม (๓) เพื่อสร้างเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตาบล องค์กร
ชุมชนอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และวิสาหกิจชุมชนแนวร่วมปฏิ วัติขยะสุพรรณบุรี ในเรื่องการบูรณา
การ การแก้ไขปัญหาการจัดการขยะร่วมกันในชุมชนอย่างยั่งยืน
๒.๒) กลุ่ ม เป้ า หมาย : ประชาชนผู้ ว่ า งงาน บั ณ ฑิ ต จบใหม่ และสมาชิก
สภาองค์กรชุมชนตาบลในระดับอาเภอ จ.สุพรรณบุรี
๒.๓) ระยะเวลาดาเนินโครงการ : ๙ เดือน (กุมภาพันธ์ – ตุลาคม ๒๕๖๔)
๒.๔) วงเงินและแหล่งเงิน : จานวน ๒,๘๓๐,๔๐๐ บาท
๒.๕) ผลลั พ ธ์ ข องโครงการ (๑) สร้ า งรายได้ จ ากการจ้ า งงานของ
กลุ่มเป้าหมาย (๒) สร้างรายได้ของกลุ่มเป้าหมายจากการคัดแยกและจาหน่ายขยะจากต้นทางในครัวเรือน
(๓) ลดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ามันเพื่อการเกษตร (๔) หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะ และ (๕) ประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ฯ รณรงค์ สร้างทัศนคติที่ดีและ
ให้ความรู้แก่ชุมชนให้เข้าใจถึงประโยชน์ของการจัดการขยะอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้มอบหมายให้สวนพุทธชาติ ศูนย์เรียนรู้
บริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน พิจารณาปรับปรุงและเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการตามความเห็นและ
ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป ดังนี้

/รายละเอียด…

๑๓
▪ รายละเอี ย ดโครงการ ให้ ห น่ ว ยงานปรั บ ลดระยะเวลา
การดาเนินงานเหลือ ๕ เดือน และเพิ่มเติมรายละเอียดผลลัพธ์และตัวชี้วัดโครงการที่แสดงให้เห็นถึงรายได้
จากการขายขยะรีไซเคิลของทั้ง ๘ สภาตาบลให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
▪ ค่าใช้จ่ายของโครงการ พิจารณาทบทวนรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ของแต่ ล ะรายการให้มี ค วามเหมาะสม และเป็ น ไปตามระเบี ย บของทางราชการ รวมทั้ ง ให้ป รับแผน
การด าเนิ น โครงการและแผนการใช้ เ งิ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ระยะเวลาที่ เ หลื อ ของการขอใช้ เ งิ น กู้ ต าม
พระราชกาหนดฯ โดยสวนพุทธชาติฯได้ปรับลดระยะเวลาดาเนินโครงการให้เหลือ ๕ เดือน (จาก ๙ เดือน)
พร้อมทั้งปรับลดค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการแล้ว ทาให้กรอบวงเงินรวมโครงการลดลงจาก ๒,๘๓๐,๔๐๐
บาท เป็น ๑,๖๔๔,๐๐๐ บาท (ลดลง ๑,๑๘๖,๔๐๐ บาท)
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๐)
๓.๔.๓ ประเด็นอภิปราย
๑) โครงการฟื้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ ครั ว เรื อ นคนพิ ก ารและครอบครั ว ด้ ว ยเกษตร
สมัยใหม่ และยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์และอาหาร โดยใช้การตลาดผสมผสาน Online ผ่าน
Social Media โดยโครงการฯ มีลักษณะเป็นการอบรมอาชีพให้กับคนพิการในหลากหลายด้าน เพื่อให้มี
ทั ก ษะการใช้ ชี วิ ต อย่ า งมี ศั ก ยภาพเพื่ อ เป็ น การสร้ า งอาชี พ และเพิ่ ม รายได้ ใ ห้ ค นพิ ก ารและครอบครั ว
โดยกรรมการฯ ได้สอบถามถึง ความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายของโครงการที่จะดาเนินการในรูปแบบ
ออนไลน์ ซึ่งคณะทางาน สศช. ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า มูลนิธิฯ ได้ยืนยันว่ามีความพร้อมในการดาเนินการ
ในรูปแบบดังกล่าว เนื่องจากมีการใช้ Social Media ในการทางานร่วมกันของเครือข่ายคนพิการอยู่แล้ว
ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ แผนงาน/โครงการกลุ่มที่
๓ ที่ เ ห็ น ควรให้ ค วามเห็ น ชอบโครงการฯ โดยปรั บลดจากกรอบวงเงิ น ๔๒,๐๔๒,๓๐๐ บาท เป็ น
๒๓,๖๙๑,๓๐๐ บาท รวมทั้งให้เพิ่มเติมเงื่อนไขการเข้ารับการฝึกอบรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้เข้ารับการ
อบรม ๑ คน หรือ ๑ ครอบครัวจะสามารถเข้ารับการอบรมได้เพียง ๑ กิจกรรม เพื่อให้เกิดกระจาย
ผลประโยชน์จากการดาเนินโครงการ
๒) โครงการสร้างต้นแบบศูนย์เรียนรู้ ก ารบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนและ
ครบวงจร เพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สร้างต้นแบบ ๑ อาเภอ ๑ ตาบล ของสุพรรณบุรี เพื่อการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน พร้อม "ร้านรวย
น้าใจ" สู้วิกฤติการระบาดของไวรัสโควิด-๑๙
๒.๑) คณะท างาน สศช. ได้ ร ายงานข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ว่ า สวนพุ ท ธชาติ
ศูนย์เรียนรู้บริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน ได้ดาเนินการตามข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ แผนงาน/
โครงการกลุ่มที่ ๓ โดยปรับลดระยะเวลาดาเนินโครงการให้เหลือ ๕ เดือน (จาก ๙ เดือน) พร้อมทั้งปรับลด
ค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการ ทาให้กรอบวงเงินรวมโครงการลดลงจาก ๒,๘๓๐,๔๐๐ บาท เป็น ๑,๖๔๔,๐๐๐
บาท (ลดลง ๑,๑๘๖,๔๐๐ บาท)
๒.๒) กรรมการฯ เห็นว่า ขณะนี้ ระยะเวลาล่วงมาถึงเดือนพฤษภาคมแล้ว
ดังนั้น ระยะเวลาดาเนินโครงการที่ปรับลดเหลือ ๕ เดือน อาจทาให้ระยะเวลาดาเนินการต้องเลื่อนจากเดือน
พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๔ เป็น มิถุนายน – ตุลาคม ๒๕๖๔ จึงขอให้สวนพุทธชาติ ศูนย์เรียนรู้บริหาร
จัดการขยะอย่างยั่งยืน ปรับระยะเวลาดาเนินการให้สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาที่สามารถดาเนินการได้
/๒.๓) …

๑๔
๒.๓) คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบโครงการฯ
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรรมการฯ แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓ โดยปรับลดกรอบวงเงินของ
โครงการจาก ๒,๘๓๐,๔๐๐ บาท เป็น ๑,๖๔๔,๐๐๐ บาท (ลดลง ๑,๑๘๖,๔๐๐ บาท)
๓.๔.๔ มติคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลั่นกรอง
ความเหมาะสมของข้อเสนอโครงการที่เสนอขอใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ เสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาตามมาตรา ๘(๑) แห่งพระราชกาหนดฯ ดังนี้
๑) เห็นควรให้ ความเห็นชอบโครงการขององค์กรภาคประชาชนภายใต้ พม.
จานวน ๒ โครงการ โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๒ ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดฯ ได้แก่
๑.๑) โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจครัวเรือนคนพิการและครอบครัวด้วยเกษตร
สมัยใหม่ และยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์และอาหาร โดยใช้การตลาดผสมผสาน Online ผ่าน Social
Media ของมูลนิธิสภาศูนย์การดารงชีวิตอิสระคนพิการประเทศไทย กรอบวงเงิน ๒๓,๖๙๑,๓๐๐ บาท (ปรับ
ลดจากข้อเสนอวงเงิน ๔๒,๐๔๒,๓๐๐ บาท หรือลดลงประมาณ ๑๘,๓๕๑,๐๐๐ บาท ) ระยะเวลาดาเนิน
โครงการ ๕ เดื อน ทั้ งนี้ ให้ มู ลนิ ธิ ฯ พิ จารณาก าหนดเงื่ อนไขการเข้ ารั บการฝึ กอบรมของกลุ่ มเป้ าหมาย
โดยผู้เข้ารับการอบรม ๑ คน หรือ ๑ ครอบครัวจะสามารถเข้ารับการอบรมได้เพียง ๑ กิจกรรม เพื่อให้
เกิดกระจายผลประโยชน์จากการดาเนินโครงการ
๑.๒) โครงการสร้างต้นแบบศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน
และครบวงจร เพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสร้างต้นแบบ ๑ อาเภอ ๑ ตาบล ของสุพรรณบุรี เพื่อการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน พร้อม
"ร้านรวยน้าใจ" สู้วิกฤติการระบาดของไวรัสโควิด -๑๙ ของสวนพุทธชาติ ศูนย์เรียนรู้บริหารจัดการขยะ
อย่างยั่งยืน กรอบวงเงินรวมโครงการ ๑,๖๔๔,๐๐๐ บาท (ปรับลดจากข้อเสนอวงเงิน ๒,๘๓๐,๔๐๐
บาท หรือลดลงประมาณ ๑,๑๘๖,๔๐๐ บาท) ระยะเวลาดาเนินโครงการ ๕ เดือน
๒) เห็นควรมอบหมายให้ กรมส่ งเสริ มและพั ฒนาคุณภาพชีวิ ตคนพิการ เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการตามข้อ ๑.๑ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการตามข้อ ๑.๒ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังให้องค์กรภาคประชาชนตามโครงการ
เงินกู้ฯ ของกระทรวงการคลัง (ว ๕๕) และแนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินจากคลังให้กับองค์กร
ภาคประชาชนตามโครงการเงินกู้ ของกระทรวงการคลัง (ว ๒๑๖) และดาเนินการ ดังนี้
๒.๑) จัดทาความต้องการใช้จ่ายเป็นรายเดือน เพื่อให้ สบน. สามารถจัดหา
เงินกู้เพื่อใช้จ่ายโครงการตามแผนการใช้จ่ายเงินที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของภาครัฐ
๒.๒) รายงานความก้ าวหน้ าในการด าเนิ นโครงการ และการใช้ จ่ ายเงิ น กู้
รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในระบบ eMENSCR และจัดส่งให้ สบน. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กค. กาหนด
ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป
๒.๓) ประสานกั บ กค. ในการรายงานขี ด ความสามารถในการช าระคื น
หนี้เงินกู้ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๖ แห่งพระราชกาหนดฯ ด้วย
/๓.๕ การขอ…

๑๕
๓.๕ การขอเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญของโครงการ กรณีโครงการเราชนะ
คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดที่เป็นสาระสาคัญของโครงการ กรณีโครงการเราชนะ ของสานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
กระทรวงการคลัง (กค.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้
๓.๕.๑ ความเป็นมา
๑) วันที่ ๑๙ และ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๒ และ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ สศค. กค. ดาเนินโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่
ประชาชนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยสนับสนุน
วงเงินเพื่อช่วยเหลือจานวนไม่เกิน ๓,๕๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา ๒ เดือน (สาหรับเดือนมกราคม
- กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) จานวนกลุ่มเป้าหมายประมาณ ๓๑.๑ ล้านคน กรอบวงเงินไม่เกิน ๒๑๐,๒๐๐ ล้านบาท
โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๒.๑ ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดฯ
๒) วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ สศค. กค. ปรับปรุง
รายละเอียดที่เป็นสาระสาคัญของโครงการเราชนะ และรับทราบแนวทางจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
ผลการทบทวนสิทธิ์ที่อาจคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงและการกาหนดกรอบระยะเวลารับเรื่องร้องเรียน
กรณีดังกล่าว โดยเห็นควรให้ สศค. ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ได้รับแจ้งจากประชาชนภายในวันที่
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามที่ กค. เสนอ พร้อมทั้งให้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปประกอบการ
ดาเนินโครงการฯ โดยสรุปสาระสาคัญของการปรับปรุงโครงการฯ ดังนี้
๒.๑) การขยายกลุ่ ม เป้ า หมายและกรอบวงเงิ น ของโครงการฯ จาก
กลุ่มเป้าหมายจานวนประมาณ ๓๑.๑ ล้านคน กรอบวงเงินไม่เกิน ๒๑๐,๒๐๐ ล้านบาท เป็นกลุ่มเป้าหมาย
จานวนประมาณ ๓๓.๕ ล้านคน กรอบวงเงินไม่เกิน ๒๑๓,๒๔๒ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ๓,๐๔๒ ล้านบาท
๒.๒) การขยายระยะเวลาใช้วงเงิน สนับสนุนสาหรับผู้ได้รับสิทธิ์ตาม
โครงการฯ จากเดิมที่สามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ให้กรมบัญชีกลางอนุมัติเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการที่เข้าร่วม
โครงการฯ ตามที่ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการฯ ได้ใช้จ่ายจริง เป็นรายวัน โดยวิธีการเบิกจ่ายเงินแทนกัน และ
กรณีที่กรมบัญชีกลางโอนเงินให้แก่ผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการไม่สาเร็จ ให้ดาเนินการติดตามเพื่อ
โอนเงินซ้าภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔
๓.๕.๒ ผลการดาเนินงาน
ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โครงการฯ มีผลการเบิกจ่ายรวม ๒๐๖,๑๓๑.๑๒๒๓
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๗ ของวงเงินอนุมัติ โดยมีผู้ได้รับสิทธิตามโครงการแล้วจานวน ๓๓.๒๐
ล้านคน แบ่งเป็น (๑) กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จานวน ๑๓.๗ ล้านคน (๒) กลุ่มผู้ลงทะเบียนในโครงการ
คนละครึ่งหรือโครงการเราเที่ยวด้วยกันสาเร็จ และผ่านการยืนยันตัวตนเปิดใช้แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายใน
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ (กลุ่มผู้มีเป๋าตังฯ) จานวน ๘.๓ ล้านคน (๓) กลุ่มผู้ที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูล
ตามข้อ (๑) และ (๒) (กลุ่มผู้ลงทะเบียนฯ) จานวน ๘.๗ ล้านคน และ (๔) กลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็น
พิเศษ จานวน ๒.๔ ล้านคน และกลุ่มผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์และผ่านเกณฑ์การทบทวนสิทธิ์ จานวน ๗.๑
หมื่นคน โดยมีผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการฯ ที่ใช้จ่ายจนครบวงเงินสิทธิ์แล้ว จานวนกว่า ๒๔.๘ ล้านคน
/ในส่วนของ…

๑๖
ในส่ วนของการใช้ จ่ายวงเงินสนั บสนุ นภายใต้ โครงการฯ คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจไทยแล้วกว่า ๒๐๓,๘๙๘ ล้านบาท ผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ และผู้ประกอบการ/
ร้านค้า/บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จานวนทั้งสิ้นกว่า ๑.๓ ล้านกิจการ
๓.๕.๓ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน
วั น ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กค. โดยความเห็ น ชอบของรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลั ง เสนอให้ คณะกรรมการฯ พิ จารณาการปรั บปรุ งรายละเอี ยดของโครงการเราชนะ
ด้วยการเพิ่มวงเงินสนับสนุนและขยายกรอบวงเงินของโครงการฯ โดยจะเพิ่มวงเงินให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ตาม
กลุ่มเป้าหมายทั้ง ๔ กลุ่ม ที่ไม่เคยขอสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ จานวนประมาณ ๓๓.๕ ล้านคน
คนละ ๑,๐๐๐ บาทต่ อสั ปดาห์ เป็ นระยะเวลา ๒ สั ปดาห์ ตามช่องทางการได้รับวงเงินสนับสนุนของ
แต่ละกลุ่ม โดยวงเงินต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการฯ ของกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะเพิ่มขึ้นเป็น
๗,๔๐๐ บาท หรือ ๗,๖๐๐ บาท และวงเงินต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการฯ ของกลุ่มอื่น ๆ จะเพิ่มขึ้นเป็น
๙,๐๐๐ บาท ทาให้กรอบวงเงินรวม ของโครงการฯ เพิ่มขึ้นจากกรอบวงเงินไม่เกิน ๒๑๓,๒๔๒ ล้านบาท เป็น
กรอบวงเงินไม่เกิน ๒๘๐,๒๔๒ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ ๖๗,๐๐๐ ล้านบาท ดังนี้
วงเงินสนับสนุนที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ
๕,๔๐๐ หรือ ๕,๖๐๐
(จานวนไม่เกิน ๑๓,๗๓๘,๐๒๓ คน)
บาทต่อคน
กลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ๗,๐๐๐ บาทต่อคน
กลุ่มผู้มีเป๋าตังฯ และกลุ่มผู้ลงทะเบียน
๗,๐๐๐ บาทต่อคน

วงเงินสนับสนุน
๗,๔๐๐ บาทต่อคน
หรือ ๗,๖๐๐ บาทต่อคน
๙,๐๐๐ บาทต่อคน
๙,๐๐๐ บาทต่อคน

กรอบวงเงินของโครงการฯ

๒๘๐,๒๔๒ ล้านบาท

กลุ่มเป้าหมาย

๒๑๓,๒๔๒ ล้านบาท

ที่เสนอในครั้งนี้
แนวทางการดาเนินงาน
ได้รบั เงินจานวน ๑,๐๐๐ บาท
ต่อสัปดาห์ (๒ สัปดาห์) ในวันศุกร์ที่
๒๑ และ ๒๘ พ.ค. ๖๔
ได้รบั เงินจานวน ๑,๐๐๐ บาทต่อ
สัปดาห์ (๒ สัปดาห์) ในวันพฤหัสบดีที่
๒๐ และ ๒๗ พ.ค.๖๔

ทั้ง นี ้ วงเงิน สนับ สนุน ที่ไ ด้รับ ตามโครงการฯ สามารถสะสมเพื่อ ใช้จ่า ยได้
ไม่เกินวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้อนุมัติเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ประกอบการ/
ร้านค้า/บริการ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามที่ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการฯ ได้ใช้จ่ายจริงเป็นรายวัน โดยวิธีการ
เบิกจ่ายเงินแทนกัน และกรณีที่กรมบัญชีกลางโอนเงินให้แก่ผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการไม่สาเร็ จ
ให้ดาเนินการติดตามเพื่อโอนเงินซ้าภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๑)
๓.๕.๔ มติคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลั่นกรอง
ความเหมาะสมของการเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดที่ เ ป็ น สาระส าคั ญ ของโครงการที ่ไ ด้ร ับ อนุม ัต ิจ าก
คณะรัฐ มนตรีใ ห้ใ ช้จ่า ยจากเงิน กู้ต ามพระราชกาหนดฯ แล้ว ให้ค ณะรัฐ มนตรีพิจ ารณาตามขั้น ตอน
ข้อ ๑๘ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้
เห็นควรให้ความเห็นชอบให้ สศค. กค. ปรับปรุงรายละเอียดโครงการเราชนะ
เพื่อเพิ่มวงเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ตามกลุ่มเป้าหมายทั้ง ๔ กลุ่ม ที่ไม่เคยขอสละสิทธิ์การเข้าร่วม
โครงการฯ จานวนประมาณ ๓๓.๕ ล้านคน คนละ ๑,๐๐๐ บาทต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา ๒ สัปดาห์
ตามช่องทางการได้รับวงเงินสนับสนุนของแต่ละกลุ่ม โดยวงเงินต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการฯ ของ
/กลุ่มผู้มบี ัตร…

๑๗
กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะเพิ่มขึ้นเป็น ๗,๔๐๐ หรือ ๗,๖๐๐ บาท และวงเงินต่อคนตลอดระยะเวลา
โครงการฯ ของกลุ่มอื่น ๆ จะเพิ่มขึ้นเป็น ๙,๐๐๐ บาท ทาให้กรอบวงเงินรวม ของโครงการฯ เพิ่มขึ้นจาก
กรอบวงเงินไม่เกิน ๒๑๓,๒๔๒ ล้ านบาท เป็นกรอบวงเงินไม่เกิน ๒๘๐,๒๔๒ ล้ านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ประมาณ ๖๗,๐๐๐ ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๒.๑ ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดฯ
ทั้งนี้ วงเงินสนับสนุนที่ได้รับตามโครงการฯ สามารถสะสมเพื่อใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว เพื่อบรรเทาผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของ COVID-๑๙ ในระลอกเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ที่ทวีความรุนแรงขึ้น
และขยายขอบเขตการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวเข้าสู่สภาวะปกติให้แก่
ประชาชน ทั้งนี้ เห็นควรมอบหมายให้ สศค. เร่งดาเนินการปรับปรุงข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR
โดยเร็ว
๓.๖ การขอเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญของโครงการ กรณีโครงการ ม๓๓ เรารักกัน
คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดที่เป็นสาระสาคัญของโครงการ กรณีโครงการ ม๓๓ เรารักกัน ของสานักงานประกันสังคม (สปส.)
กระทรวงแรงงาน (รง.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา
ตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้
๓.๖.๑ ความเป็นมา
๑) วั นที่ ๑๕ กุ มภาพั นธ์ ๒๕๖๔ คณะรั ฐมนตรี ได้ มี มติ อนุ มั ติ โครงการ ม๓๓
เรารักกัน โดยจะสนับสนุนเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนด จานวน
กลุ่มเป้าหมายไม่เกิน ๙.๒๗ ล้านคนๆละไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาทต่อคน เพื่อใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้า
เดียวกันกับโครงการเราชนะในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๔ กรอบวงเงิน ๓๗,๑๐๐ ล้านบาท โดยใช้
จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๒.๑ ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดฯ
๒) วั น ที่ ๙ มี น าคม ๒๕๖๔ คณะรัฐ มนตรีม ีม ติอ นุม ัต ิใ ห้ สปส. ปรับ ปรุง
รายละเอียดของโครงการที่เป็นสาระสาคัญของโครงการ ม๓๓เรารักกัน และรับทราบผลการดาเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี ของสานักงานประกันสังคม ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ พร้อมทั้งมอบหมายให้
สปส. เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เร่งเข้าร่วมยืนยันตัวตนผ่านช่องทา งที่กาหนดและใช้จ่ายตามที่
กาหนดไว้ เพื่อให้การดาเนินโครงการฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีส่วนช่วยในการกระตุ้นการใช้จ่าย
ภายในประเทศอีกทางหนึ่ง
๓.๖.๒ ผลการดาเนินงาน
ณ วัน ที ่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โครงการฯ มีผ ลการเบิก จ่า ยเท่า กับ
๓๑,๓๐๔.๙๐๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๔.๓๗ ของวงเงินอนุมัติ และผู้ได้รับสิทธิตามโครงการแล้ว
จานวน ๗.๙๓ ล้านคน โดยมีผู้ได้รับสิทธิตามเงื่อนไขของโครงการแล้วจานวน ๘.๑๑ ล้านคน ประกอบด้วย
(๑) ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการจากการลงทะเบียน จานวน ๗.๔๒ ล้านคน (๒) ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการจาก
การยื่นขอทบทวนสิทธิ จานวน ๐.๖๖ ล้านคน และ (๓) ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการกรณีผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน
จานวน ๐.๐๓ คน

/๓.๖.๓ ข้อเสนอ…

๑๘
๓.๖.๓ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รง. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน ได้ส่งหนังสือขอปรับปรุงรายละเอียดของโครงการฯ เพื่อเพิ่มวงเงินสนับสนุนให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับสิทธิตามโครงการฯ แล้ว จานวน ๘.๑๔ ล้านคน (รวมกลุ่มที่อยู่ระหว่างทบทวนสิทธิ์ จานวน ๓๐,๐๐๐
คน) ในวงเงิน ๒,๐๐๐ บาทต่อคน (สัปดาห์ละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นระยะเวลา ๒ สัปดาห์) ทาให้กรอบวงเงิน
เพิ่ ม ขึ้ น จาก ๓๗,๑๐๐.๐๐๐๐ ล้ า นบาท เป็ น ๔๘,๘๔๑.๔๗๐๐ ล้ า นบาท หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ประมาณ
๑๑,๗๔๑.๔๗๐๐ ล้านบาท และขยายระยะเวลาการซื้อสินค้าและบริการของโครงการ ม ๓๓ เรารักกัน
จากใช้จ่ายได้ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นใช้จ่ายได้ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มกรอบวงเงินสนับสนุนคนละ ๒,๐๐๐ บาท
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๒)
๓.๖.๔ มติคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลั่นกรอง
ความเหมาะสมของการเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดที่ เ ป็ น สาระส าคั ญ ของโครงการที ่ไ ด้ร ับ อนุม ัต ิจ าก
คณะรัฐ มนตรีใ ห้ใ ช้จ่า ยจากเงิน กู้ต ามพระราชกาหนดฯแล้ว ให้ค ณะรัฐ มนตรีพิจ ารณาตามขั้น ตอน
ข้อ ๑๘ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้
เห็นควรให้ความเห็นชอบให้ สปส. รง. ปรับปรุงรายละเอียดโครงการ ม๓๓
เรารักกัน ในส่วนของการเพิ่มวงเงินสนับสนุนให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับสิทธิตามโครงการฯ จานวน
๘.๑๑ ล้านคน รวมกลุ่มที่อยู่ระหว่างทบทวนสิทธิ์ จานวน ๓๐,๐๐๐ คน โดยเป็นการจ่ายวงเงินสนับสนุน
จานวน ๒,๐๐๐ บาทต่อคน (สัปดาห์ละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นระยะเวลา ๒ สัปดาห์) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการฯ
จานวน ๔๘,๘๔๑.๔๗๐๐ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ ๑๑,๗๔๑.๔๗๐๐ ล้านบาท จากกรอบวงเงินเดิมที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติจานวน ๓๗,๑๐๐ ล้านบาท ในคราวการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์
๒๕๖๔) รวมถึงเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริ การของโครงการฯ จากไม่เกินวันที่
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นไม่เกินวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ พร้อมทั้งมอบหมายให้ สปส. เร่งปรับปรุง
สาระสาคัญของโครงการฯ ในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว
๓.๗ การขอเปลี่ ยนแปลงสาระสาคัญของโครงการ กรณีโครงการเราเที่ยวด้วยกันและ
โครงการทัวร์เที่ยวไทย
คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดที่เป็นสาระสาคัญของโครงการ กรณี โครงการเราเที่ยวด้วยกันและโครงการทัวร์เที่ยวไทย ของ
การท่ องเที่ ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่ องเที่ ยวและกี ฬา (กก.) โดยความเห็ นชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้
๓.๗.๑ ความเป็นมา
๑) วันที่ ๑๖ และ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว ของ ททท. กก. จานวน ๒ โครงการ คือ โครงการเราเที่ยว
ด้วยกัน และโครงการกาลังใจ กรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น ๒๒,๔๐๐ ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้
แผนงานที่ ๓.๓ ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดฯ และได้อนุมัติการปรับปรุงรายละเอียดของโครงการฯ ตาม
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
/๒) วันที่ …

๑๙
๒) วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ โครงการทัวร์เที่ยว
ไทย ของ ททท. วงเงิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาดาเนินโครงการ ๓ เดือน (พฤษภาคม - กรกฎาคม
๒๕๖๔) โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๓ ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดฯ
๓.๗.๒ ผลการดาเนินงาน
๑) ความคืบหน้าโครงการเราเที่ยวด้วยกัน (ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ )
๑.๑) ประชาชน ลงทะเบียนรวม ๘.๘๑ ล้านคน (สาเร็จ ๘.๑๖ ล้านคน)
๑.๒) ผู้ประกอบการ ลงทะเบียนทั้งหมด ๘๓,๐๘๗ ราย (ณ วันที่ ๑๑
เม.ย. ๒๕๖๔) ประกอบด้วย โรงแรมที่พัก ๘,๙๐๘ แห่ง ร้านอาหาร ๗๐,๐๑๒ ร้าน สถานที่ท่องเที่ยว ๒,๑๕๘
แห่ง OTOP ๑,๔๓๓ แห่ง และสปา/นวด/ขนส่งเพื่อท่องเที่ยว ๕๗๖ แห่ง
๑.๓) การใช้สิทธิที่พัก/โรงแรม ใช้สิทธิแล้ว ๕,๗๖๙,๘๓๒ สิทธิ (จาก ๖
ล้านสิทธิ) มูลค่าห้องพักที่จองรวม ๑๕,๑๗๔.๔ ล้านบาท (จ่ายโดยประชาชน ๙,๓๕๑.๗ ล้านบาท รัฐสนับสนุน
๕,๘๒๒.๗ ล้านบาท) ราคาเฉลี่ยห้องพักต่อคืน ๒,๗๒๗ บาท จานวนโรงแรมที่มีการจอง ๕,๗๙๘ แห่ง
๑.๔) E-Voucher มีผู้ได้รับคูปองรวม ๑.๓๒๔ ล้านราย มียอดใช้จ่าย
ทัง้ หมด ๗,๗๙๒.๕ ล้านบาท (จ่ายโดยประชาชน ๔,๗๗๐.๕๐ ล้านบาท รัฐสนับสนุน ๓,๐๒๒.๐ ล้านบาท)
๑.๕) บัตรโดยสารเครื่องบิน มีผู้ลงทะเบียนได้รับสิทธิคืนค่าบัตรโดยสาร
แล้ว ๑๙๗,๙๕๒ ราย จานวน booking ผ่านการตรวจสอบ ๒๘๑,๐๖๐ booking จานวนบัตรโดยสาร/
ผู้ โ ดยสารที่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ แ ล้ ว ๕๐๕,๗๓๑ สิ ท ธิ (จาก ๒ ล้ า นสิ ท ธิ ) มู ล ค่ า บั ต รโดยสารที่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ
๑,๓๖๐.๗๕ ล้านบาท (จ่ายโดยประชาชน ๘๙๖.๑๐ ล้านบาท รัฐสนับสนุน ๔๖๔.๖๕ ล้านบาท)
๑.๖) สรุปงบประมาณที่ภาครัฐสนับสนุน รวม ๙,๓๐๙.๓๕ ล้านบาท
คงเหลือกรอบวงเงินประมาณ ๕,๖๙๐.๖๕ ล้านบาท
๒) ความคืบหน้าโครงการกาลังใจ (ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ) กรอบวงเงิน
๒,๔๐๐ ล้ านบาท (สบน. ให้ ททท. ปรับกรอบวงเงินเหลือ ๑,๓๗๐ ล้านบาท) จานวนที่เบิกจ่ายแล้ว
๑,๓๔๘.๘๑๖ ล้านบาท โดยคงเหลือเบิกจ่ายจานวน ๒๑.๑๘๔ ล้านบาท ทั้งนี้ โครงการฯ ได้รับอนุมัติให้
ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการกาลังใจ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
๓) ความคื บ หน้ า ของการด าเนิ น การตามข้ อ สั ง เกตของคณะกรรมการฯ
(โครงการทัวร์เที่ยวไทย และโครงการเราเที่ยวด้วยกัน) ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔
ประเด็น
1. เร่งประสานกับธนาคารกรุงไทยฯ เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงระบบ
และแอปพลิ เคชั นต่ างๆ เพื่ อรองรั บการด าเนิ นการตาม
แนวทางต่ างๆ ที่ ททท. เสนอได้ ทั นกั บระยะเวลาเริ่ มต้ น
โครงการฯ
2. ประสานขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยในการนาส่ง
ข้อมูลจานวนห้องพักของโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจโรงแรมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ
ขอสิทธิ์ในการเข้าถึงฐานข้อมูล ภาพใบหน้าของประชาชน
เพื่ อใช้ เป็ นฐานข้ อมู ลในการยื นยั นตั วตนของผู้ ใช้ สิ ทธิ ใน
โครงการฯ ด้วยการสแกนใบหน้าเมื่อทาการเช็คอินห้องพัก
โดยให้ธนาคารฯ สามารถเชื่อมโยงเข้าถึงฐานข้อมูลดังกล่าว
ได้

ความคืบหน้า
ททท. และธนาคารกรุงไทย อยู่ระหว่างร่วมกันดาเนินการ
คาดว่าจะสามารถพัฒนาระบบเสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๕
พ.ค.๒๕๖๔
▪ ททท. ได้เปิดให้ผู้ประกอบการรายเก่าลงทะเบียนเข้า
ร่ ว มโครงการฯ โดยมี ผู้ ป ระกอบการรายเก่ า
ลงทะเบียนแล้ว ๓,๐๕๓ ราย และได้ดาเนินการส่ง
ข้อมูลให้กับธนาคารแล้ว และในวันที่ ๕-๙ และ๑๑ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จะเปิ ดให้ ผู้ ประกอบการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มเติม
▪ กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าได้ มี ห นั ง สื อ ถึ ง
กระทรวงมหาดไทย เพื่อขอความร่วมมือดังกล่าวแล้ว

/ประเด็น…

๒๐
ประเด็น
3. การเพิ่ ม ระบบการยื น ยั น ตั ว ตนของผู้ ใ ช้ สิ ท ธิ์ โดยให้ น า
เทคโนโลยีการระบุตาแหน่ง (GPS) มาใช้เพื่อระบุตาแหน่งใน
การยืนยันตัวตน เพื่อเป็นการยกระดับการยืนยันตัวตนของ
ผู้ใช้สิทธิในโครงการฯ ให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การ
ดาเนินโครงการฯ มีความโปร่งใส สามารถรองรับการติดตาม
ตรวจสอบและป้ อ งกั น การฉวยโอกาสจากการด าเนิ น
โครงการของรัฐในทางมิชอบได้
4. เห็นควรให้กาหนดเงื่อนไขให้ประชาชนไม่สามารถใช้สิทธิ์
โครงการฯ พร้ อ มกั น กั บ โครงการทั ว ร์ เ ที่ ย วไทยในการ
เดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วในช่ ว งเวลาเดี ย วกั น เพื่ อ ให้ เ กิ ด การ
กระจายสิ ท ธิ์ แ ก่ ป ระชาชนอย่ า งทั่ ว ถึ ง และเท่ า เที ย ม
นอกจากนี้การช าระค่าบริการของทั้ง ๒ โครงการจะต้อง
ด าเนิ นการผ่ านแอปพลิ เคชั นเป๋ าตั งเพื่ อป้ องกั นการฉวย
โอกาสจากการดาเนินโครงการของรัฐในทางมิชอบได้

ความคืบหน้า
ททท. และกรุงไทยได้กาหนดให้สิทธิ์ต้องระบุพิกัด เมื่อใช้
สิทธิ์ โดยในกรณีโครงการทัวร์เที่ยวไทย ต้องแสดงพิกัด
ที่ ก าหนดไว้ ตามรายการท่ องเที่ ยว และผู้ ใช้ สิ ทธิ์ ต้ อง
สแกนใบหน้าในการเช็คอินและเช็คเอ้าท์โรงแรมที่พัก

ททท. และกรุงไทย ได้หารือร่วมกันและกาหนดเงื่อนไข
ไม่ให้มีการใช้สิทธิ์ทั้งสองโครงการพร้อมกัน แล้ว

๓.๗.๓ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กก. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ได้ส่งเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการเริ่มต้นดาเนินโครงการทัวร์เที่ยวไทย และ
โครงการเราเที่ยวด้วยกัน โดยเป็นการเลื่อนแผนการเริ่มต้นดาเนินโครงการทัวร์เที่ยวไทย ซึ่งกาหนดเริ่ม
ดาเนินการในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ และขอเลื่อนการดาเนินโครงการเราเที่ยวด้วยกันในเดือนพฤษภาคม
๒๕๖๔ ออกไปก่อน เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่
ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และกระจายครอบคลุมไปในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
ประกอบกับรัฐบาลได้มีมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยประกาศให้พื้ นที่ต่าง ๆ เป็นพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและพื้นทีค่ วบคุม และให้งดการเดินทางออกนอกพื้นที่หากไม่มีเหตุจาเป็น ทั้งนี้ หากสถานการณ์
การแพร่ระบาดคลี่คลายลง กก. จะเร่งแจ้งแผนการดาเนินโครงการฯ ให้คณะกรรมการฯ ทราบตาม
ขั้นตอนต่อไป
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๓)
๓.๗.๔ มติคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลั่นกรอง
ความเหมาะสมของการเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดที่ เ ป็ น สาระส าคั ญ ของโครงการที ่ไ ด้ร ับ อนุม ัต ิจ าก
คณะรัฐ มนตรีใ ห้ใ ช้จ่า ยจากเงิน กู้ต ามพระราชกาหนดฯแล้ว ให้ค ณะรัฐ มนตรีพิจ ารณาตามขั้น ตอน
ข้อ ๑๘ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้
๑) เห็นควรให้ความเห็นชอบให้ ททท. เปลี่ยนแปลงแผนการเริ่มดาเนินโครงการ
ทัวร์เที่ยวไทย และโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ออกไปก่อน โดยเมื่อสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในระลอกเดือนเมษายน ๒๕๖๔ คลี่คลายลงแล้วให้เร่งแจ้ง
แผนการเริ่มดาเนินโครงการฯ ให้คณะกรรมการฯ ทราบโดยทันที ตามที่ กก. เสนอ อย่างไรก็ดี เห็นควรให้
ททท. พิจารณาทบทวนแผนดาเนินโครงการฯ ให้เป็นไปอย่างรอบคอบ โดยในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่า
มีความจาเป็นต้องปรับแผนการเบิกจ่ายและดาเนินโครงการฯ ให้ ททท. เร่งเสนอแผนปรับปรุงฯ ให้
คณะกรรมการฯ ตามข้ อ ๑๘ ของระเบี ยบส านักนายกรั ฐมนตรีฯ ตามขั้ นตอนต่ อไป ทั้ งนี้ การปรับ
แผนการเบิกจ่ายโครงการฯ จะต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
/๒) เห็นควร…

๒๑
๒) เห็นควรปรับลดกรอบวงเงินของโครงการกาลั งใจ จากกรอบวงเงินตาม
มติคณะรัฐมนตรี จาก ๒,๔๐๐.๐๐๐๐ ล้ านบาท เป็น ๑,๓๗๐.๐๐๐๐ ล้ านบาท หรือปรับลดจานวน
๑,๐๓๐.๐๐๐๐ ล้ านบาท เพื่ อให้ สอดคล้ องกั บข้ อเท็ จจริ งและผลการด าเนิ นโครงการฯ ซึ่ งจะช่ วยให้
การบริ หารกรอบวงเงิ นกู้ ตามพระราชก าหนดฯ เป็ นไปอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ พร้ อมทั้ งให้ ททท. เร่ งรั ด
การเบิกจ่ายโครงการฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และดาเนินการจัดทารายงานเงินกู้เหลือจ่ายให้ สบน. ทราบ และ
ส่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายเข้าบัญชีตามขั้นตอนข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ ต่อไป
๓) เห็นควรให้ ททท. เร่งดาเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วและรายงานผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการฯ ทราบต่อไป
๓.๘ การขอเปลี่ ย นแปลงสาระส าคั ญ ของโครงการ กรณี โ ครงการของสถาบั น วิ จั ย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จานวน ๒ โครงการ
คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดที่เป็นสาระสาคัญของโครงการ กรณีโครงการยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคกลางตะวันตกด้วย BCG โมเดล และโครงการศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม
อาหารของสถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ประเทศไทย(วว.) กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิ ทยาศาสตร์ วิ จั ยและนวั ตกรรม (อว.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม ให้ ค ณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาตามขั้ น ตอนข้ อ ๑๘ ของระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้
๓.๘.๑ ความเป็นมา
วัน ที ่ ๑๓ สิง หาคม ๒๕๖๓ คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ อ นุ มั ติ โ ครงการยกระดั บ
เศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลางตะวันตกด้วย BCG โมเดล วงเงิน ๑๑๕.๓๕๙๘ ล้านบาท
และโครงการศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร วงเงิน ๑๕๔.๑๓๒๗ ล้านบาท
ของ วว. โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๑ ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดฯ
๓.๘.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ อว. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เสนอเรื่อง ขอขยายระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
จานวน ๒ โครงการให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงแผนการดาเนินงานและแผนการ
เบิกจ่ายของโครงการฯ เนื่องจากปัญหาความล่าช้าของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ดังนี้
๑) แผนดาเนินงานและแผนเบิกจ่ายเพื่อจัดซื้อจัดจ้างระบบกระบวนการผลิต
ชีวภัณฑ์เชิงอุตสาหกรรม วงเงิน ๑๐๐ ล้านบาท ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคกลางตะวันตกด้วย BCG โมเดล ทั้งนี้ วว.ได้ลงนามผูกพันสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
จานวน ๙๙.๙๗๒๕ ล้านบาท และอยู่ระหว่างดาเนินการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๔.๙๕๐๘ ลบ. (ร้อยละ ๑๕)
รายการ
แผนการดาเนินงาน
แผนการเบิกจ่าย

ข้อเสนอที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
ข้อเสนอที่เสนอในครั้งนี้
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

/๒) แผน…

๒๒
๒) แผนด าเนิ น งานและแผนเบิ ก จ่ า ยเพื่ อ จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งระบบสนั บ สนุ นเพิ่ ม
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไพรโอติกสาหรับมนุษย์ วงเงิน ๙๒ ล้านบาท ของโครงการศูนย์นวัตกรรม
การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร ทั้งนี้ วว. ได้ลงนามผูกพันสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์
๒๕๖๔ จานวน ๙๑.๑๒๐๐ ล้านบาท
รายการ
แผนการดาเนินงาน
แผนการเบิกจ่าย

ข้อเสนอที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
ข้อเสนอที่เสนอในครั้งนี้
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๔)
๓.๘.๓ มติคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ พิ จารณาแล้ ว มี มติ เห็ นควรเสนอผลการพิ จารณากลั่ นกรอง
ความเหมาะสมของการเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดที่ เ ป็ น สาระส าคั ญ ของโครงการที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกาหนดฯแล้ว ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้
เห็นควรให้ความเห็นชอบให้ วว. ปรับปรุงรายละเอียดที่เป็นสาระสาคัญของ
โครงการยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลางตะวันตกด้วย BCG โมเดล และ
โครงการศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร โดยขยายระยะเวลาดาเนิน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลางตะวันตกด้วย BCG โมเดล จากเดิมสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นสิ้ นสุ ดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ และโครงการศูนย์นวัตกรรมการผลิต
หัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดวันที่ ๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้
ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ทั้งนี้ เห็นควรให้ อว. กากับการดาเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้ และให้ วว. เร่งดาเนินการแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR โดยเร็ว
๓.๙ การขอยกเลิกการดาเนินโครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน
ของจังหวัดศรีสะเกษ
คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการขอยกเลิกการดาเนินโครงการภายใต้
แผนงานฟื้ นฟู เศรษฐกิจท้ องถิ่นและชุมชนของจั งหวั ดศรี สะเกษ โดยความเห็ นชอบของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดังนี้
๓.๙.๑ ความเป็นมา
๑) วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ โครงการของจังหวัด
รอบที่ ๑ (๑๕๗ โครงการ) ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ ซึ่งรวมถึงโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริหารจัดการคุณภาพทุเรียนศรีสะเกษให้ยั่งยืน ของจังหวัดศรีสะเกษ
๒) วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ดาเนินโครงการของจังหวัด
โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ ซึ่งรวมถึงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริหารจัดการ
คุณภาพเรียนศรีสะเกษให้ยั่งยืน ของจังหวัดศรีสะเกษ วงเงิน ๒.๗๑๐๐ ล้านบาท
/๓) วันที่ …

๒๓
๓) วั น ที่ ๒๓ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๓ คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ อ นุ มั ติ แ นวทาง
ดาเนินการในกรณีที่หน่วยงานรับผิดชอบประสงค์จะขอยกเลิกหรือยุติการดาเนินการตามแผนงานหรือ
โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ บางส่วนหรือทั้งหมด โดยกรณีที่หน่วยงาน
เจ้าของแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ แล้วมีความประสงค์
จะยกเลิกการดาเนินแผนงาน/โครงการดังกล่าวให้หน่วยงานเจ้าของโครงการโดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอคาขอการยกเลิกการดาเนินงานแผนงาน/โครงการ พร้อมเหตุผลความจาเป็นเสนอ
ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
๓.๙.๒ สาระสาคัญ
วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ จังหวัดศรีสะเกษ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยได้ส่งหนังสือขอยกเลิกดาเนินโครงการย่อยที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน
คุณภาพตามมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม (Good agricultural practice : GAP ) วงเงิน ๑.๙๕๐๐
ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการย่อยภายใต้แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริหารจัดการคุณภาพทุเรียน
ศรีสะเกษให้ยั่งยืน ของจังหวัดศรีสะเกษ วงเงิน ๒.๗๑๐๐ ล้านบาท เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ล่าช้า ทาให้การดาเนินโครงการย่อยดังกล่าวไม่สอดคล้องกับฤดูกาลปลูกทุเรียน
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๕)
๓.๙.๓ มติคณะกรรมการ
คณะกรรมการฯ พิ จารณาแล้ ว มี มติ เห็ นควรเสนอผลการพิ จารณายกเลิ กหรื อ
ยุติการดาเนินการตามแผนงานหรือโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ บางส่วน
หรือทั้งหมด เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดังนี้
เห็นควรให้ความเห็นชอบให้จังหวัดศรีสะเกษยกเลิกการดาเนินโครงการย่อยที่ ๑
การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตทุเรี ยนคุณภาพตามมาตรฐานเกษตรดี ที่เหมาะสม วงเงิน ๑.๙๕๐๐
ล้านบาท ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว โดยจังหวัดศรีสะเกษ
ได้ ยื น ยั น ว่ า การขอยกเลิ ก โครงการย่ อ ยที่ ๑ ไม่ ก ระทบต่ อ ผลลั พ ธ์ ต่ อ การด าเนิ น โครงการย่ อ ยที่ ๒
ทั้งนี้ เห็นควรให้จังหวัดศรีสะเกษเร่งดาเนินการแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR โดยเร็ว
๓.๑๐ การพิจารณาปรับปรุงกลไกการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก (ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของ
โอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่)
คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการพิจารณาปรับปรุงกลไกการเสนอโครงการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน
บนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน
๒๕๖๓ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้
๓.๑๐.๑ ความเป็นมา
๑) วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบคู่มือการเสนอ
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ วงเงิน ๔๕,๐๐๐
ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามแนวทางที่
กาหนดไว้ในคู่มือการเสนอโครงการฯ รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการโดยเคร่งครัด
/๒) วันที่ …

๒๔
๒) วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีรับทราบแนวทางการกลั่นกรอง
ข้อเสนอโครงการฯ และติดตามประเมินผลโครงการฯ รวมทั้งมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกาชับ
หน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาคที่จัดท าข้อเสนอโครงการฯ เพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ
ในส่วนของโครงการฯ ระดับพื้นที่ดาเนินการต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ โดยได้กาหนดให้ใช้
คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด เป็นกลไกในการพิจารณากลั่นกรองโครงการ และ
เสนอรัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด (ตามคาสั่งสานัก
นายกรั ฐ มนตรี ที่ ๘๕/๒๕๖๔ ลงวั น ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔) พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบก่ อ นส่ ง
กระทรวงมหาดไทยรวบรวมโครงการที่ผ่านการพิจารณาเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา
ให้ความเห็นชอบตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ
๓.๑๐.๒ ข้อเท็จจริง
๑) วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๙๙/๒๕๖๔ เรื่อง
ยกเลิกคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๘๕/๒๕๖๔ เรื่องมอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทย
ไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด มีสาระสาคัญโดยสรุปคือ เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ รุนแรงขึ้นในเกือบทุกจังหวัด ทาให้การติดตาม รับฟัง และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดที่ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีแต่ละคนช่วยรับผิดชอบและประสานการขับเคลื่อนการพัฒนา ยังไม่
สามารถดาเนินการได้เต็มรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนของคณะกรรมการในระดับจังหวัดก็
ประสบปัญหาและอุปสรรคเพราะจาเป็นต้องใช้ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่น ๆ การยกระดับคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนและการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาประเทศ เป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐทาได้
ตามภารกิจปกติและมีรัฐมนตรีรับผิดชอบอยู่แล้ว จึงควรชะลอการดาเนินงานของรัฐมนตรีในระดับพื้นที่
จังหวัด ไว้เป็นการชั่วคราวก่อน จนกว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เปลี่ยนแปลงไปและ
ในระหว่างนี้ จึงให้เป็นหน้าที่และอานาจของรองนายกรัฐมนตรีในระดับพื้นที่เขตตรวจราชการแต่ละเขตที่ได้
มอบหมายไว้ก่อนแล้ว เป็นผู้กากับดูแล โดยประสานกับคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด
และอาจประสานงานหรือมอบหมายให้รัฐมนตรี ที่รับผิดชอบงานพัฒนาและการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้ องไป
ดาเนินการเป็นการเฉพาะเรื่องและเป็นครั้งคราว
๒) คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๔ ได้พิจารณาการปรับ
กลไกและกระบวนการในการขับเคลื่อนภายใต้ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานรากในส่วนที่เกี่ยวข้องและการปรับคู่มือแนวปฏิบัติฯ ให้สอดคล้องกับคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรีที่
๒๔๑/๒๕๖๓ ที่ได้กาหนดให้รองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ แล้ว มีมติเห็นชอบการปรับกลไก
และกระบวนการในการขับเคลื่ อนภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานรากให้สอดคล้องกับคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรีที่ ๙๙/๒๕๖๔ ตามที่ สศช. เสนอ และเห็นชอบ
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการระดับพื้นที่ตามที่คณะอนุกรรมการฯ
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓ เสนอ โดยขอให้ สศช. รับความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไป
ประกอบการปรับปรุงคู่มือแนวปฏิบัติฯ ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
๓.๑๐.๓ สาระสาคัญของคู่มือแนวปฏิบัติฯ ฉบับปรับปรุง ที่สาคัญได้แก่
๑) กลไกและกระบวนการในการขับเคลื่อน กาหนดให้ใช้กลไกคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่กากับและ
ติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค กากับดูแลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ
/๒) การกาหนด…

๒๕
๒) การกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการเสนอโครงการ
๒.๑) ข้ อ เสนอโครงการของจั ง หวั ด ต้ อ งประกอบด้ ว ยข้ อ เสนอของ
เครือข่ายภาคประชาชน ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบางและ
ผู้สูงอายุ มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของกรอบวงเงินของจังหวัดที่กาหนดไว้ โดยจังหวัดต้องจัดทา
ข้อเสนอภายใต้กรอบวงเงินที่กาหนดเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาในคราวเดียว พร้อมทั้งจัดลาดับ
ความสาคัญของโครงการตามข้อเสนอด้วย โดยในกรณีที่จังหวัดไม่จัดลาดับความสาคัญของโครงการ
คณะกรรมการฯ จะจัดส่งข้อเสนอคืนให้จังหวัดดาเนินการจัดลาดับความสาคัญของโครงการให้แล้วเสร็จ
ก่อนจึงจะเริ่มกระบวนการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอต่อไป ซึ่งอาจจะทาให้ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ลดลงไปด้วย
๒.๒) เห็นควรให้ส่วนราชการในพื้นที่ ทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการเขียน
ข้อเสนอโครงการให้แก่องค์กรภาคประชาชน เพื่อให้องค์กรภาคประชาชนสามารถจัดทาข้อเสนอโครงการ
ได้ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
๓) หลักเกณฑ์กาหนดกรอบวงเงินของจังหวัด กรอบวงเงินของจังหวัดที่กาหนด
เป็นเพียงกรอบวงเงินสูงสุด (Ceiling) เพื่อให้จังหวัดใช้ในการจัดทาข้อเสนอโครงการ โดยคณะกรรมการฯ
จะพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ เฉพาะโครงการที่มีความเหมาะสมตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการฯ กาหนดไว้เท่านั้น ทาให้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ จึงไม่จาเป็นที่จะต้องมี
สัดส่วนของข้อเสนอโครงการระหว่างหน่วยงานของรัฐและองค์กรภาคประชาชน รวมถึงกรอบวงเงินของ
จังหวัดตามที่กาหนดไว้
๔) กลไกและกระบวนการในการขั บ เคลื่ อ น ด้ ว ยกรอบระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ น
การพิจารณากลั่ นกรองข้ อเสนอโครงการที่จากัด ดังนั้น เห็นควรให้กระทรวงมหาดไทยรวบรวมและ
จัดลาดับความสาคัญของข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาข้อเสนอโครงการทั้งหมดใน
คราวเดียวกัน และเพิ่ม เติม ขั้นตอนการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการของคณะอนุกรรมการ ฯ
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓ ก่อนเสนอคณะกรรมการฯ ด้วย
๕) กรอบระยะเวลาในการด าเนิ น โครงการ ปรั บ ช่ ว งเวลาการเสนอให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมั ติจากภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นภายในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม
๒๕๖๔ พร้อมทั้งกาหนดเงื่อนไขให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการที่มีการจัดหาพัสดุต้องดาเนินการ
ผู ก พั น สั ญ ญาให้ แ ล้ ว เสร็ จ /โครงการที่ มี ร ายการค่ า ใช้ จ่ า ยหรื อ ค่ า ตอบแทนต้ อ งก าหนด
แผนการดาเนินงานที่ชัดเจนภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และต้องดาเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ให้
แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
๖) หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการของคณะกรรมการฯ ได้แก่
๖.๑) โครงการมี ค วามสอดคล้ อ งตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก าหนดไว้ ใ นบั ญ ชี
แนบท้ายพระราชกาหนดฯ
๖.๒) โครงการมีความคุ้มค่าในการดาเนินการและผลลัพธ์ของโครงการ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในพระราชกาหนดฯ

/๖.๓) โครงการ…

๒๖
๖.๓) โครงการมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ทั้งด้านเทคนิค กรอบวงเงิน
งบประมาณโครงการ ระยะเวลา ผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ตามบัญชีแนบท้ายพระราชกาหนดฯ
๖.๔) โครงการมีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วน มีความพร้อมในการดาเนินการ
และสามารถดาเนินโครงการได้ทันทีเมื่อโครงการได้รับอนุมัติ
๓.๑๐.๔ มติคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอการปรับกลไกและกระบวนการ
ในการขับเคลื่อนภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งคู่มือ
แนวปฏิบัติฯ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาดังนี้
เห็นควรให้ความเห็นชอบการปรับกลไกและกระบวนการในการขับเคลื่อนภายใต้
โครงการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของเศรษฐกิ จ ฐานรากให้ ส อดคล้ อ งกั บ ค าสั่ ง ส านั ก
นายกรัฐมนตรีที่ ๙๙/๒๕๖๔ รวมทั้งการปรับปรุงคู่มือแนวปฏิบัติฯ ตามที่ สศช. เสนอ พร้อมทั้งมอบหมาย
ให้กระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนดไว้ในคู่มือแนวปฏิบตั ฯิ
(ฉบับปรับปรุง) รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการโดยเคร่งครัด
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๖)
๔. ข้อเสนอเพือ่ พิจารณา
สศช. ขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรอง
การใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๔ ตามข้อ ๓.๑.๓ ๓.๒.๓ ๓.๓.๓ ๓.๔.๔ ๓.๕.๔ ๓.๖.๔
๓.๗.๕ ๓.๘.๓ ๓.๙.๓ และ ๓.๑๐.๓ ที่ได้พิจารณาจัดทาข้อเสนอแนวทางการดาเนินการตามมาตรา ๖ วรรค
สาม (ครั้งที่ ๓) การพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอแผนงานหรือโครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ
การพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสาคัญของโครงการที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ การพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของ
การขอยกเลิกโครงการของจังหวัด และการพิจารณาปรับปรุงกลไกการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบน
พื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ ) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน
๒๕๖๓ ให้สอดคล้องกับคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๔๑/๒๕๖๓ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้
๔.๑ อนุมัติให้นาวงเงินกู้เพื่อการตามมาตรา ๕ (๓) มาใช้เพื่อการตามมาตรา ๕ (๒) เพิ่มเติม
(ครั้ งที่ ๓) จ านวน ๘๕,๐๐๐ ล้ านบาท เพื่ อรองรั บการให้ ความช่ วยเหลือ เยี ยวยา ประชาชนที่ ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในระลอกเดือนเมษายน ๒๕๖๔
๔.๒ มอบหมายให้ หน่ วยงานของรั ฐชะลอการเสนอข้ อเสนอโครงการ ภายใต้ แผนงาน/
โครงการกลุ่มที่ ๓ (ไม่รวมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก) และ
คณะกรรมการฯ ชะลอการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการ เสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีกรอบวงเงินกู้คงเหลือสาหรับรองรับการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑ และ
กลุ่มที่ ๒ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังไม่คลี่คลายได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชกาหนดฯ

/๔.๓ มอบหมาย…

๒๗
๔.๓ มอบหมายให้สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เร่งประสานหน่วยงานรับผิดชอบที่ได้รับ
อนุ มั ติ ให้ ด าเนิ นโครงการโดยใช้ จ่ ายจากเงิ นกู้ ตามพระราชก าหนดฯ และด าเนินโครงการแล้ วเสร็จ
เร่งจัดทารายงานผลการดาเนินโครงการฯ ให้สานักงานบริหารหนี้สาธารณะและคืนกรอบวงเงินกู้เหลือจ่าย
ตามข้อ ๑๙ และ ข้อ ๒๐ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ โดยเร็ว เพื่อให้การบริหารจัดการเงินกู้ตามพระ
ราชกาหนดฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๔ อนุ มั ติ โ ครงการพั ฒ นาแหล่ ง น้ า บริ ห ารจั ด การน้ าและเพิ่ ม พื้ น ที่ ช ลประทาน ของ
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน ๓๘๔ รายการ กรอบวงเงิน ๔,๒๒๔.๘๒๔๖
ล้านบาท (ปรับลดลงจากกรอบวงเงินที่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จานวน๑๖,๗๙๕.๕๕๔๘ ล้านบาท หรือลดลง ๑๒,๕๗๐.๗๓๐๒ ล้านบาท) โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้
แผนงานที่ ๓.๔ ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดฯ พร้อมทั้งเห็นควรมอบหมายให้กรมชลประทาน เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ และดาเนินการตามข้อ ๓.๒.๔ (๒) อย่างเคร่งครัด
๔.๕ อนุมัติโครงการพัฒนาการตลาดสินค้ากลุ่มผู้ทาการผลิตที่บ้านหลังการแพร่ระบาดของ
โควิ ด –๑๙ ของมู ล นิ ธิ เ พื่ อการพั ฒ นาแรงงานและอาชี พ วงเงิ น ๔,๑๖๗,๙๐๐ บาท (ปรั บลดจาก
๘,๐๐๐,๕๘๐ บาท) หรือปรับลดประมาณ ๓,๘๓๒,๖๘๐ บาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๒
ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนดฯ พร้อมทั้งเห็นควรมอบหมายให้สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการและดาเนินการตามข้อ ๓.๓.๓ (๒) อย่างเคร่งครัด
๔.๖ อนุ มั ติ โ ครงการขององค์ ก รภาคประชาชนภายใต้ ก ระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ จานวน ๒ โครงการ โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๒ ตามบัญชีท้าย
พระราชกาหนดฯ ได้แก่
๔.๖.๑ โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจครัวเรือนคนพิการและครอบครัวด้วยเกษตรสมัยใหม่
และยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์และอาหาร โดยใช้การตลาดผสมผสาน Online ผ่าน Social Media
ของมูลนิธิสภาศูนย์การดารงชีวิตอิสระคนพิการประเทศไทย กรอบวงเงิน ๒๓,๖๙๑,๓๐๐ บาท (ปรับลด
จากข้อเสนอวงเงิน ๔๒,๐๔๒,๓๐๐ บาท หรือลดลงประมาณ ๑๘,๓๕๑,๐๐๐ บาท ) ระยะวลาดาเนินโครงการ
๕ เดือน พร้อมทั้งเห็นควรมอบหมายให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ ดาเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ และข้อ ๓.๔.๔ (๒) อย่างเคร่งครัด
๔.๖.๒ โครงการสร้างต้นแบบศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนและครบ
วงจร เพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร้าง
ต้นแบบ ๑ อาเภอ ๑ ตาบล ของสุพรรณบุรี เพื่อการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน พร้อม "ร้านรวยน้าใจ"
สู้วิกฤติการระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ของสวนพุทธชาติ ศูนย์เรียนรู้บริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน กรอบ
วงเงิน ๑,๖๔๔,๐๐๐ บาท (ปรับลดจากข้อเสนอวงเงิน ๒,๘๓๐,๔๐๐ บาท หรือลดลงประมาณ ๑,๑๘๖,๔๐๐
บาท) ระยะเวลาดาเนินโครงการ ๕ เดือน พร้อมทั้งมอบหมายให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการฯ ดาเนินการตามข้อ ๓.๔.๔ (๒) อย่างเคร่งครัด
๔.๗ อนุมัติให้สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ปรับปรุงรายละเอียดโครงการ
เราชนะ เพื่ อเพิ่ มวงเงิ นสนั บสนุ นให้ แก่ ผู้ ได้ รั บสิ ทธิ์ ตามกลุ่มเป้ าหมายทั้ ง ๔ กลุ่ ม ที่ ไม่ เคยขอสละสิทธิ์
การเข้าร่วมโครงการฯ จานวนประมาณ ๓๓.๕ ล้านคน คนละ ๑,๐๐๐ บาทต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา
๒ สัปดาห์ ตามช่องทางการได้รับวงเงินสนับสนุนของแต่ละกลุ่ม ทาให้กรอบวงเงินรวม ของโครงการฯ เพิ่มขึ้น
/จากกรอบวงเงิน…

๒๘
จากกรอบวงเงินไม่เกิน ๒๑๓,๒๔๒ ล้านบาท เป็นกรอบวงเงินไม่เกิน ๒๘๐,๒๔๒ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ประมาณ ๖๗,๐๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ วงเงินสนับสนุนที่ได้รับตามโครงการฯ สามารถสะสมเพื่อใช้จ่ายได้ไม่เกิน
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามทีกระทรวงการคลังเสนอ
๔.๘ อนุมัติให้สานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ปรับปรุงรายละเอียดโครงการ ม ๓๓
เรารักกัน ในส่วนของการเพิ่มวงเงินสนับสนุนให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับสิทธิตามโครงการฯ จานวน
๘.๑๑ ล้านคน และกลุ่มที่อยู่ระหว่างทบทวนสิทธิ์ จานวน ๓๐,๐๐๐ คน โดยเป็นการจ่ายวงเงินสนับสนุน
จานวน ๒,๐๐๐ บาทต่อคน (สัปดาห์ละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นระยะเวลา ๒ สัปดาห์) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการฯ
จานวน ๔๘,๘๔๑.๔๗๐๐ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ ๑๑,๗๔๑.๔๗๐๐ ล้านบาท จากกรอบวงเงินเดิมที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติจานวน ๓๗,๑๐๐ ล้านบาท รวมถึงเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการใช้จ่ายซื้อสินค้าและ
บริการของโครงการฯ จากไม่เกินวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นไม่เกินวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามที่
กระทรวงแรงงานเสนอ
๔.๙ อนุมัติให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปลี่ยนแปลงแผนการเริ่มดาเนินโครงการทัวร์
เที่ยวไทย และโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ออกไปก่อน โดยเมื่อสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในระลอกเดือนเมษายน คลี่คลายลงแล้วจะเร่งแจ้งแผน
การเริ่มดาเนินโครงการฯ ให้คณะกรรมการฯ ทราบโดยทันที ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ
พร้อมทั้งให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศ ดาเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ โดยเคร่งครัด
๔.๑๐ รับทราบการปรับลดกรอบวงเงินของโครงการกาลังใจจาก ๒,๔๐๐.๐๐๐๐ ล้านบาท
เป็น ๑,๓๗๐.๐๐๐๐ ล้านบาท หรือลดลงประมาณจานวน ๑,๐๓๐.๐๐๐๐ ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงและผลการดาเนินโครงการฯ ซึ่งจะช่วยให้การบริหารกรอบวงเงินกู้ตามพระราชกาหนดฯ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๑๑ อนุมัติให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ปรับปรุงรายละเอียด
ที่เป็นสาระสาคัญของโครงการยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลางตะวันตกด้วย
BCG โมเดล และโครงการศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร โดยขยาย
ระยะเวลาดาเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลางตะวันตกด้วย BCG
โมเดล จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ และโครงการศูนย์
นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็น
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ
๔.๑๒ อนุมัติให้จังหวัดศรีสะเกษยกเลิกการดาเนินโครงการย่อยที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิ ต ทุ เ รี ย นคุ ณ ภาพตามมาตรฐานเกษตรดี ที่ เ หมาะสม วงเงิ น ๑.๙๕๐๐ ล้ า นบาท ตามที่
กระทรวงมหาดไทยได้เสนอ
๔.๑๓ เห็นชอบการปรับกลไกและกระบวนการในการขับเคลื่อนภายใต้โครงการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากให้สอดคล้องกับคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรีที่ ๙๙/๒๕๖๔
รวมทั้งรับทราบการปรับปรุงคู่มือแนวปฏิบัติฯ ตามที่ สศช. เสนอ พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนดไว้ในคู่มือ แนวปฏิบัติ ฯ (ฉบับปรับปรุง)
รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการโดยเคร่งครัด

/จึงเรียนมา…

๒๙
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรอง
การใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๔ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
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