ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๖/(คกง.) ว๐๖๓

คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง

ขอเชิ ญ ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ รองรั บ การด าเนิ น การภายใต้
พระราชก าหนดให้ อ านาจกระทรวงการคลั งกู้ เงิ นเพื่ อแก้ ปั ญหา เยี ยวยา และฟื้ นฟู เศรษฐกิ จ
และสั งคมที่ ได้ รั บ ผลกระทบจากการระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

เรียน ผู้แทนสานักงบประมาณ
อ้างถึง หนังสือสานักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๓๓/๑๓๒๘๒ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ร่างระเบียบวาระการประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ
การดาเนินการภายใต้พระราชกาหนดฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม
ตามหนั งสื อ ที่อ้างถึง ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ แทนหน่ว ยงานในคณะอนุกรรมการ
พั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ รองรั บ การด าเนิ น การภายใต้ พ ระราชก าหนด ก าหนดให้ อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น
ในการนี้ ประธานอนุ กรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการดาเนิ นการภายใต้
พระราชก าหนดฯ ได้ ก าหนดให้ มี การประชุ มคณะอนุ กรรมการพั ฒนาระบบสารสนเทศเพื่ อรองรั บการ
ด าเนิ นการภายใต้ พระราชก าหนดฯ ครั้ งที่ ๒/๒๕๖๓ ในวั นพุ ธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๕๒๑ ชั้น ๒ อาคาร ๕ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้ ขอได้โปรด
ส่ งแบบตอบรั บการเข้ าร่ ว มประชุ ม มายั งส านั กงานฯ ทางหมายเลขโทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ หรื อ
email: Tidarat@nesdc.go.th ภายในวั นจั นทร์ ที่ ๒๙ มิ ถุ นายน ๒๕๖๓ โดยส านั กงานฯ ได้มอบหมายให้
นางสาวธิด ารัต น์ รัต นพงษ์ เบอร์โทร ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๔ เป็นผู้ประสานงานในเรื่องดังกล่าว
รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย สาหรับเอกสารประกอบการประชุมฯ สามารถดาวน์โหลดได้จาก
QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณาเข้ า ประชุ ม ตามวั น เวลา และสถานที่ ดั ง กล่ า วด้ ว ย
จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ)
ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อรองรับการดาเนินการภายใต้พระราชกาหนดฯ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๔
โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๒๘๕๘, ๐๒ ๒๘๐ ๖๓๘๔
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ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๖/(คกง.) ว๐๖๓

คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง

ขอเชิ ญ ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ รองรั บ การด าเนิ น การภายใต้
พระราชก าหนดให้ อ านาจกระทรวงการคลั งกู้ เงิ นเพื่ อแก้ ปั ญหา เยี ยวยา และฟื้ นฟู เศรษฐกิ จ
และสั งคมที่ ได้ รั บ ผลกระทบจากการระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

เรียน ผู้แทนสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง (นางอุษามาศ ร่วมใจ)
อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๒๐๑.๑/๑๐๒๔๖ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ร่างระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ
การดาเนินการภายใต้พระราชกาหนดฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม
ตามหนั งสื อ ที่อ้างถึง ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ แทนหน่ว ยงานในคณะอนุกรรมการ
พั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ รองรั บ การด าเนิ น การ ภายใต้ พ ระราชก าหนดก าหนดให้ อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น
ในการนี้ ประธานอนุ กรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการดาเนิ นการภายใต้
พระราชก าหนดฯ ได้ ก าหนดให้ มี การประชุ มคณะอนุ กรรมการพั ฒนาระบบสารสนเทศเพื่ อรองรั บการ
ด าเนิ นการภายใต้ พระราชก าหนดฯ ครั้ งที่ ๒/๒๕๖๓ ในวั นพุ ธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๕๒๑ ชั้น ๒ อาคาร ๕ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้ ขอได้โปรด
ส่ งแบบตอบรั บการเข้ าร่ ว มประชุ ม มายั งส านั กงานฯ ทางหมายเลขโทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ หรื อ
email: Tidarat@nesdc.go.th ภายในวั นจั นทร์ ที่ ๒๙ มิ ถุ นายน ๒๕๖๓ โดยส านั กงานฯ ได้มอบหมายให้
นางสาวธิด ารัต น์ รัต นพงษ์ เบอร์โทร ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๔ เป็นผู้ประสานงานในเรื่องดังกล่าว
รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย สาหรับเอกสารประกอบการประชุมฯ สามารถดาวน์โหลดได้จาก
QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณาเข้ า ประชุ ม ตามวั น เวลา และสถานที่ ดั ง กล่ า วด้ ว ย
จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ)
ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อรองรับการดาเนินการภายใต้พระราชกาหนดฯ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๔
โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๒๘๕๘, ๐๒ ๒๘๐ ๖๓๘๔
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ด่วนที่สุด
ที่ นร ๑๑๐๖/(คกง.) ว๐๖๓

คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง

ขอเชิ ญ ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ รองรั บ การด าเนิ น การภายใต้
พระราชก าหนดให้ อ านาจกระทรวงการคลั งกู้ เงิ นเพื่ อแก้ ปั ญหา เยี ยวยา และฟื้ นฟู เศรษฐกิ จ
และสั งคมที่ ได้ รั บ ผลกระทบจากการระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

เรียน ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๔.๔/๒๖๕๘๒ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ร่างระเบียบวาระการประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ
การดาเนินการภายใต้พระราชกาหนดฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม
ตามหนั งสื อ ที่อ้างถึง ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ แทนหน่ว ยงานในคณะอนุกรรมการ
พั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ รองรั บ การด าเนิ น การภายใต้ พ ระราชก าหนด ก าหนดให้ อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น
ในการนี้ ประธานอนุ กรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการดาเนิ นการภายใต้
พระราชก าหนดฯ ได้ ก าหนดให้ มี การประชุ มคณะอนุ กรรมการพั ฒนาระบบสารสนเทศเพื่ อรองรั บการ
ด าเนิ นการภายใต้ พระราชก าหนดฯ ครั้ งที่ ๒/๒๕๖๓ ในวั นพุ ธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๕๒๑ ชั้น ๒ อาคาร ๕ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้ ขอได้โปรด
ส่ งแบบตอบรั บการเข้ าร่ ว มประชุ ม มายั งส านั กงานฯ ทางหมายเลขโทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ หรื อ
email: Tidarat@nesdc.go.th ภายในวั นจั นทร์ ที่ ๒๙ มิ ถุ นายน ๒๕๖๓ โดยส านั กงานฯ ได้มอบหมายให้
นางสาวธิด ารัต น์ รัต นพงษ์ เบอร์โทร ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๔ เป็นผู้ประสานงานในเรื่องดังกล่าว
รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย สาหรับเอกสารประกอบการประชุมฯ สามารถดาวน์โหลดได้จาก
QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณาเข้ า ประชุ ม ตามวั น เวลา และสถานที่ ดั ง กล่ า วด้ ว ย
จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ)
ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อรองรับการดาเนินการภายใต้พระราชกาหนดฯ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๔
โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๒๘๕๘, ๐๒ ๒๘๐ ๖๓๘๔
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คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง

ขอเชิ ญ ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ รองรั บ การด าเนิ น การภายใต้
พระราชก าหนดให้ อ านาจกระทรวงการคลั งกู้ เงิ นเพื่ อแก้ ปั ญหา เยี ยวยา และฟื้ นฟู เศรษฐกิ จ
และสั งคมที่ ได้ รั บ ผลกระทบจากการระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

เรียน ผู้แทนสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
อ้างถึง หนังสือสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๙๐๗/๑๔๗๒ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ร่างระเบียบวาระการประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ
การดาเนินการภายใต้พระราชกาหนดฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม
ตามหนั งสื อ ที่อ้างถึง ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ แทนหน่ว ยงานในคณะอนุกรรมการ
พั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ รองรั บ การด าเนิ น การภายใต้ พ ระราชก าหนด ก าหนดให้ อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น
ในการนี้ ประธานอนุ กรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการดาเนิ นการภายใต้
พระราชก าหนดฯ ได้ ก าหนดให้ มี การประชุ มคณะอนุ กรรมการพั ฒนาระบบสารสนเทศเพื่ อรองรั บการ
ด าเนิ นการภายใต้ พระราชก าหนดฯ ครั้ งที่ ๒/๒๕๖๓ ในวั นพุ ธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๕๒๑ ชั้น ๒ อาคาร ๕ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้ ขอได้โปรด
ส่ งแบบตอบรั บการเข้ าร่ ว มประชุ ม มายั งส านั กงานฯ ทางหมายเลขโทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ หรื อ
email: Tidarat@nesdc.go.th ภายในวั นจั นทร์ ที่ ๒๙ มิ ถุ นายน ๒๕๖๓ โดยส านั กงานฯ ได้มอบหมายให้
นางสาวธิด ารัต น์ รัต นพงษ์ เบอร์โทร ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๔ เป็นผู้ประสานงานในเรื่องดังกล่าว
รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย สาหรับเอกสารประกอบการประชุมฯ สามารถดาวน์โหลดได้จาก
QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณาเข้ า ประชุ ม ตามวั น เวลา และสถานที่ ดั ง กล่ า วด้ ว ย
จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ)
ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อรองรับการดาเนินการภายใต้พระราชกาหนดฯ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๔
โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๒๘๕๘, ๐๒ ๒๘๐ ๖๓๘๔

http://nscr.nesdc.go.th/
docforsubcommittee-it/

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๖/(คกง.) ว๐๖๓

คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง

ขอเชิ ญ ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ รองรั บ การด าเนิ น การภายใต้
พระราชก าหนดให้ อ านาจกระทรวงการคลั งกู้ เงิ นเพื่ อแก้ ปั ญหา เยี ยวยา และฟื้ นฟู เศรษฐกิ จ
และสั งคมที่ ได้ รั บ ผลกระทบจากการระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

เรียน ผู้แทนสานักงานเศรษฐกิจการคลัง (ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)
อ้างถึง หนังสือสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๑๐๐๒/๒๑๗๕ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ร่างระเบียบวาระการประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ
การดาเนินการภายใต้พระราชกาหนดฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม
ตามหนั งสื อ ที่อ้างถึง ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ แทนหน่ว ยงานในคณะอนุกรรมการ
พั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ รองรั บ การด าเนิ น การภายใต้ พ ระราชก าหนด ก าหนดให้ อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น
ในการนี้ ประธานอนุ กรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการดาเนิ นการภายใต้
พระราชก าหนดฯ ได้ ก าหนดให้ มี การประชุ มคณะอนุ กรรมการพั ฒนาระบบสารสนเทศเพื่ อรองรั บการ
ด าเนิ นการภายใต้ พระราชก าหนดฯ ครั้ งที่ ๒/๒๕๖๓ ในวั นพุ ธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๕๒๑ ชั้น ๒ อาคาร ๕ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้ ขอได้โปรด
ส่ งแบบตอบรั บการเข้ าร่ ว มประชุ ม มายั งส านั กงานฯ ทางหมายเลขโทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ หรื อ
email: Tidarat@nesdc.go.th ภายในวั นจั นทร์ ที่ ๒๙ มิ ถุ นายน ๒๕๖๓ โดยส านั กงานฯ ได้มอบหมายให้
นางสาวธิด ารัต น์ รัต นพงษ์ เบอร์โทร ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๔ เป็นผู้ประสานงานในเรื่องดังกล่าว
รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย สาหรับเอกสารประกอบการประชุมฯ สามารถดาวน์โหลดได้จาก
QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณาเข้ า ประชุ ม ตามวั น เวลา และสถานที่ ดั ง กล่ า วด้ ว ย
จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ)
ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อรองรับการดาเนินการภายใต้พระราชกาหนดฯ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๔
โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๒๘๕๘, ๐๒ ๒๘๐ ๖๓๘๔
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ด่วนที่สุด
ที่ นร ๑๑๐๖/(คกง.) ว๐๖๓

คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง

ขอเชิ ญ ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ รองรั บ การด าเนิ น การภายใต้
พระราชก าหนดให้ อ านาจกระทรวงการคลั งกู้ เงิ นเพื่ อแก้ ปั ญหา เยี ยวยา และฟื้ นฟู เศรษฐกิ จ
และสั งคมที่ ได้ รั บ ผลกระทบจากการระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

เรียน นายอานนท์ แปลงประสพโชค
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ร่างระเบียบวาระการประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ
การดาเนินการภายใต้พระราชกาหนดฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม
ตามที่ ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการ
ดาเนินการภายใต้พระราชกาหนดกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น
ในการนี้ ประธานอนุ กรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการดาเนิ นการภายใต้
พระราชก าหนดฯ ได้ ก าหนดให้ มี การประชุ มคณะอนุ กรรมการพั ฒนาระบบสารสนเทศเพื่ อรองรั บการ
ด าเนิ นการภายใต้ พระราชก าหนดฯ ครั้ งที่ ๒/๒๕๖๓ ในวั นพุ ธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๕๒๑ ชั้น ๒ อาคาร ๕ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้ ขอได้โปรด
ส่ งแบบตอบรั บการเข้ าร่ ว มประชุ ม มายั งส านั กงานฯ ทางหมายเลขโทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ หรื อ
email: Tidarat@nesdc.go.th ภายในวั นจั นทร์ ที่ ๒๙ มิ ถุ นายน ๒๕๖๓ โดยส านั กงานฯ ได้มอบหมายให้
นางสาวธิด ารัต น์ รัต นพงษ์ เบอร์โทร ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๔ เป็นผู้ประสานงานในเรื่องดังกล่าว
รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย สาหรับเอกสารประกอบการประชุมฯ สามารถดาวน์โหลดได้จาก
QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณาเข้ า ประชุ ม ตามวั น เวลา และสถานที่ ดั ง กล่ า วด้ ว ย
จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ)
ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อรองรับการดาเนินการภายใต้พระราชกาหนดฯ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๔
โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๒๘๕๘, ๐๒ ๒๘๐ ๖๓๘๔
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ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๖/ (คกง.) ว๐๖๓

คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง

ขอเชิ ญ ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ รองรั บ การด าเนิ น การภายใต้
พระราชก าหนดให้ อ านาจกระทรวงการคลั งกู้ เงิ นเพื่ อแก้ ปั ญหา เยี ยวยา และฟื้ นฟู เศรษฐกิ จ
และสั งคมที่ ได้ รั บ ผลกระทบจากการระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

เรียน นางสาวนวพร สุรัสวดี
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ร่างระเบียบวาระการประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ
การดาเนินการภายใต้พระราชกาหนดฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม
ตามที่ ท่ า นได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น อนุ ก รรมการพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ รองรั บ
การดาเนินการภายใต้พระราชกาหนดกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น
ในการนี้ ประธานอนุ กรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการดาเนิ นการภายใต้
พระราชก าหนดฯ ได้ ก าหนดให้ มี การประชุ มคณะอนุ กรรมการพั ฒนาระบบสารสนเทศเพื่ อรองรั บการ
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ณ ห้องประชุม ๕๒๑ ชั้น ๒ อาคาร ๕ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้ ขอได้โปรด
ส่ งแบบตอบรั บการเข้ าร่ ว มประชุ ม มายั งส านั กงานฯ ทางหมายเลขโทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘ หรื อ
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