ระเบียบวาระการประชุม
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ
การดาเนินการภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๕๓๑ อาคาร ๕ ชั้น ๓
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ระเบียบวาระการประชุม
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการดาเนินการภายใต้พระราชกาหนด
ให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๕๓๑ ชั้น ๓ อาคาร ๕ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
ความคืบหน้าการนาเข้าข้อมูลโครงการฯ ทีค่ ณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
การทบทวนแนวทางการดาเนินงานภายหลังจากคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความ
เห็นชอบโครงการฯ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่ อรองรั บการด าเนิ นการภายใต้ พระราชก าหนดฯ ครั้ งที่ ๒/๒๕๕๓

๒

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๑. ข้อเท็จจริง
๑.๑ คณะอนุ กรรมการพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อรองรั บการด าเนิ นการภายใต้ พระราชก าหนดฯ
ได้จัดการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๑.๒ ฝ่ ายเลขานุ การ ได้จั ดทารายงานการประชุ ม ฯ เป็นที่ เรี ยบร้ อย และแจ้ งเวี ยนคณะอนุ กรรมการฯ
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อรับรองรายงานการประชุมภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมี
อนุกรรมการ (นางอุษามาศฯ) ขอแก้ไขในหน้าที่ ๗ วาระที่ ๔.๓ การกาหนดสิทธิ์สาหรับผู้ใช้งานระบบฯ
แต่ละประเภท บรรทัดที่ ๗ ข้อ ๑.๒ จาก “คณะทางานฯ” เป็น “คณะทางานกลั่นกรองแผนงานหรือ
โครงการภายใต้พระราชกาหนดฯ”
๑.๓ ฝ่ายเลขานุการ ได้ดาเนินการปรับแก้ไขรายงานการประชุมฯ ตามที่อนุกรรมการแจ้งเรียบร้อยแล้ว
๒. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
รั บรองรายงานการประชุม คณะอนุ กรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ อรองรั บการดาเนินการภายใต้
พระราชกาหนดฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามที่คณะอนุกรรมการขอปรับแก้
(รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระ ๒)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
๓. มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
ความคืบหน้าการนาเข้าข้อมูลโครงการฯ ที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบ

๓-๑

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
ความคื บ หน้ า การน าเข้ า ข้ อ มู ล โครงการฯ ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว

๑. ความเป็นมา
1.1 ในการประชุมครั้ งที่ ๓/๒๕๖๓ คณะกรรมการกลั่ นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ฯ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม
๒๕๖๓ ได้มีมติให้ใช้ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR เพื่อรองรับการดาเนินโครงการ
ภายใต้พระราชกาหนดฯ ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดส่งข้อเสนอโครงการ การพิจารณากลั่ นกรองโครงการ
การจัดสรรงบประมาณและเบิกจ่ายเงินกู้ และการติดตามประเมินผล โดยจะต้องมีการหารือและทา
ความตกลงร่วมกันในการพัฒนาการเชื่อมต่อระบบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่ อให้การดาเนินการ
พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการภายใต้พระราชกาหนดฯ ได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน โดยต่อมาได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ ซึ่งมีอานาจหน้าที่ใน
การพิจารณาให้ข้อคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อให้สามารถรองรับการดาเนินการ
ภายใต้พระราชกาหนดฯ พัฒนาระบบเว็บไซต์ของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เพื่อเผยแพร่รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานตามแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกู้ตามพระราช
กาหนดฯ ในมิติต่าง ๆ สนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบ eMENSCR กับระบบอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดสรรงบประมาณและเบิกจ่ายเงินกู้ และการติดตามประเมินผลโครงการ
1.2 คณะกรรมการกลั่ นกรองฯ ได้มีมติเห็นชอบกรอบแนวคิดในการเสนอ/พิจารณากลั่ นกรอง/ติดตาม
แผนงานหรื อโครงการภายใต้ พระราชก าหนดฯ เพื่ อเป็ นกรอบในการก าหนดขั้ นตอนการท างาน
โดยแบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี้

๑) ขั้นตอนการเสนอโครงการ ซึ่งหน่วยงานต้องนาข้อมูลข้อเสนอโครงการที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นที่
ผ่านความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเข้าสู่ระบบ eMENSCR

๓-๒
๒) ขั้นตอนการพิ จารณากลั่ นกรองตามกระบวนการ เมื่ อข้ อเสนอโครงการผ่ านการพิ จารณาจาก
หน่ ว ยงานตามบั ญ ชี แ นบท้ า ย คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองฯ คณะกรรมการกลั่ น กรองฯ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ โดยฝ่ายเลขานุการฯ จะเผยแพร่ผลการพิจารณาในแต่ละขั้นตอน
ต่อไป
๓) ขั้นตอนการติดตาม โดยหน่วยงานจะต้องปรับปรุงรายละเอียดตามมติคณะรัฐมนตรี และรายงานผล
การดาเนินงานเป็นรายเดือนในระบบ eMENSCR ในส่วนของการรายงานการเบิกจ่ายจะเป็นการ
เชื่อมโยงข้อมูลการเบิกจ่ายเงินกู้จากระบบ GFMIS ซึ่งคณะกรรมการฯ สามารถติดตามผลการ
ดาเนินการในมิติต่าง ๆ ผ่าน Report/Dashboard จากระบบ eMENSCR และเว็บไซต์ ThaiME
๒. ผลการดาเนินงาน
๒.๑ ระบบ eMENSCR ได้เปิดให้ส่วนราชการนาเข้าข้อมูลข้อเสนอโครงการเงินกู้ฯ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน
๒๕๖๓ และแสดงผลข้อมูลสู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์ ThaiME
๒.๒ สานักงานฯ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/๕๐๔๒ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่องการนาส่ง
ข้อมูลโครงการภายใต้พระราชกาหนดฯ ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เพื่อนาไปสู่การจัดสรร
งบประมาณและเบิกจ่ายเงินกู้ ถึงกรมบัญชีกลาง เพื่อแจ้งว่าสานักงานฯ ได้พัฒนาระบบ eMENSCR ใน
ส่วนของการนาส่งข้อมูลโครงการเงินกู้ฯ เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยจะเริ่มส่งข้อมูลโครงการที่ผ่านการอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่วัน 8 กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป และเริ่มดาเนินการรับส่งข้อมูลระหว่าง
ระบบ eMENSCR กับระบบ GFMIS ตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้สานักงบประมาณสามารถ
จัดสรรงบประมาณและส่วนราชการสามารถเบิกจ่ายเงินกู้ในระบบ GFMIS ต่อไป
๒.๓ สานักงานฯ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/๕๓๐๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่องการนาส่ง
ข้อมูลโครงการภายใต้พระราชกาหนดฯ ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เพื่อนาไปสู่การจัดสรร
งบประมาณและเบิกจ่ายเงินกู้ ถึงสานักงบประมาณ โดยอ้างถึงหนังสือที่ส่งถึงกรมบัญชีกลาง ที่ระบุว่า
จะเริ่มส่ งข้อมูลโครงการฯ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็ นชอบ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
พร้อมทั้งแนบตารางสรุปรายชื่อโครงการฯ ที่สานักงานฯ ได้ส่งไปยังระบบ GFMIS แล้ว เพื่อให้สานัก
งบประมาณสามารถดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและนาไปสู่การจัดสรรงบประมาณและ
เบิกจ่ายเงินกู้ฯ ต่อไป
๒.๔ คณะรั ฐ มนตรี ได้ มี มติ เห็ น ชอบโครงการฯ ที่ ให้ ด าเนิ นการด้ วยเงิ นกู้ ฯ แล้ วจ านวน ๗๔ โครงการ
(รวมโครงการของจังหวัดภายใต้แผนงาน ๓.๒ จานวน ๕๓ โครงการ) สรุปสถานะของการดาเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องกับคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ ได้ดังนี้
ลาดับ
ชื่อโครงการ
๑ โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย
ให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ของกระทรวงการคลัง
๒ แผนงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

วันที่ ครม. อนุมัติ
28/4/2563

รอบที่ ครม. อนุมัติ
2/2563

สถานะ
กาหนดรหัส
งบประมาณแล้ว

28/4/2563

2/2563

กาหนดรหัส
งบประมาณแล้ว

๓-๓
ลาดับ
ชื่อโครงการ
วันที่ ครม. อนุมัติ
๓ โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย
16/6/2563
ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รบั ผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เพื่อช่วยเหลือผูม้ ีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของ กค.
๔ โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย
16/6/2563
ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รบั ผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
๕ โครงการกาลังใจของการท่องเที่ยวแห่ง
30/6/2563
ประเทศไทย(ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา (กก.)
๖ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ของการท่องเที่ยว
30/6/2563
แห่งประเทศไทย(ททท.) กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา (กก.)
๗ โครงการ ๑ ตาบล ๑ กลุม่ เกษตรทฤษฎีใหม่
8/7/2563

๘

๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

รอบที่ ครม. อนุมัติ
5/2563

สถานะ
กาหนดรหัส
งบประมาณแล้ว

5/2563

กาหนดรหัส
งบประมาณแล้ว

7/2563

กาหนดรหัส
งบประมาณแล้ว

7/2563

กาหนดรหัส
งบประมาณแล้ว

8/2563

หน่วยงาน
รับผิดชอบอยู่
ระหว่างการแก้ไข
ข้อมูลให้สอดคล้อง
กับมติคณะรัฐมนตรี
อยู่ระหว่างการ
จัดทารหัส
งบประมาณ

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่
“โคก หนอง นา โมเดล ของกรมการพัฒนา
ชุมชน
โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อ
ชุมชน (One Stop Service) ของกรมส่งเสริม
การเกษตร
โครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสาหรับ
นักท่องเที่ยว (Safety Zone) ของกรมการ
ท่องเที่ยว
พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์
ป่า

8/7/2563

8/2563

8/7/2563

8/2563

8/7/2563

8/2563

8/7/2563

8/2563

โครงการพัฒนาศักยภาพของการผลิตและการ
ควบคุมคุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุสาหรับ
COVID-19 ของประเทศ
โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตั ิการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคเพื่อรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
อันตราย และโรคติดเชื้อ COVID-19

21/7/2563

10/2563

21/7/2563

10/2563

อยู่ระหว่างการ
จัดทารหัส
งบประมาณ
กาหนดรหัส
งบประมาณแล้ว
อยู่ระหว่างการ
จัดทารหัส
งบประมาณ
อยู่ระหว่างการ
จัดทารหัส
งบประมาณ
อยู่ระหว่างการ
จัดทารหัส
งบประมาณ

๓-๔
ลาดับ
ชื่อโครงการ
๑๔ โครงการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ในการป้องกัน
และการตรวจโรคติดเชื้อ COVID-19 เพื่อการ
พึ่งพาตนเองและความมั่นคงทางสุขภาพของ
ประเทศไทย
๑๕ โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแล
ผู้สูงอายุที่มภี าวะพึ่งพิง

วันที่ ครม. อนุมัติ
21/7/2563

รอบที่ ครม. อนุมัติ
10/2563

สถานะ
อยู่ระหว่างการ
จัดทารหัส
งบประมาณ

21/7/2563

11/2563

อยู่ระหว่างการ
จัดทารหัส
งบประมาณ
อยู่ระหว่างการ
จัดทารหัส
งบประมาณ
อยู่ระหว่างการ
จัดทารหัส
งบประมาณ
กาหนดรหัส
งบประมาณแล้ว

๑๖

โครงการพัฒนาตาบลแบบบูรณาการ

21/7/2563

11/2563

๑๗

โครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟสร้างรายได้
ชุมชน

21/7/2563

11/2563

๑๘

โครงการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถาน
ประกอบการทีไ่ ด้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
โครงการศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัว
เชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร

21/7/2563

11/2563

13/8/2563

15/2563

โครงการยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียบ
เศรษฐกิจพิเศษภาคกลางตะวันตกด้วย BCG
โมเดล
โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

13/8/2563

15/2563

13/8/2563

15/2563

15/2563

13/8/2563

๑๙
๒๐
๒๑
๒๒๗๔

โครงการของจังหวัดภายใต้แผนงาน ๓.๒
(จานวน ๕๓ โครงการ)

อยู่ระหว่างการ
จัดทารหัส
งบประมาณ
อยู่ระหว่างการ
จัดทารหัส
งบประมาณ
อยู่ระหว่างการ
จัดทารหัส
งบประมาณ
หน่วยงาน
รับผิดชอบอยู่
ระหว่างการแก้ไข
ข้อมูลให้สอดคล้อง
กับมติคณะรัฐมนตรี

๓. ปัญหาและอุปสรรค
การดาเนินการที่ผ่านมาประสบปัญหาและอุปสรรคบางประการ ดังนี้
๓.๑ ระยะเวลาในการส่งข้อมูล จากการดาเนินการที่ผ่านมาพบว่าโครงการที่ส่วนราชการนาเข้าสู่ระบบฯ
มีหลายโครงการที่กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วนและไม่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี สานักงานฯ
จึงต้องแจ้งกลับไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อทาการแก้ไข ส่งผลให้ต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้น
ในการรอข้อมูลเพื่อนาไปดาเนินการต่อ
๓.๒ ความซ้าซ้อนในการจัดส่งข้อมูล เนื่องจากในระหว่างการพัฒนาระบบ eMENSCR ให้สามารถรองรับ
การดาเนินการภายใต้พระราชกาหนดฯ ได้อย่างสมบูรณ์นั้น มีโครงการฯ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
แล้ วบางส่ วน ที่ได้กาหนดรหั สงบประมาณไปก่อนแล้ ว เพื่อให้ กระบวนการจัดสรรงบประมาณและ

๓-๕
การเบิกจ่ายงบประมาณสามารถดาเนินการต่อไปได้อย่างรวดเร็วและทันต่อปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน จึงส่งผลให้เกิดความซ้าซ้อนในการจัดส่งข้อมูลโครงการฯ ไปที่ระบบ GFMIS
ทั้ ง นี้ รายละเอี ย ดของประเด็ น ปั ญหาและข้ อเสนอแนวทางการแก้ ไขปรากฏในวาระเพื่ อพิ จารณาที่ ๔
การทบทวนแนวทางการดาเนินงานภายหลังจากคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการฯ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
๔. มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
การทบทวนแนวทางการด าเนิ น งานภายหลั ง จากคณะรั ฐ มนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการฯ

๔-๑

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
การทบทวนแนวทางการดาเนินงานภายหลังจากคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ให้ความเห็นชอบโครงการฯ
๑. ความเป็นมา
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ในคราวประชุมที่ ๓/๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบให้ใช้ระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) เพื่อรองรับการดาเนินโครงการภายใต้พระราชกาหนดฯ อีกทั้งได้เห็นชอบกรอบแนว
ทางการด าเนิ น การผ่ า นระบบ eMENSCR ประกอบกั บ คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาระบบสารสนเทศฯ
ได้เห็นชอบแนวทางการดาเนินการผ่านระบบฯ เพื่อรองรับการดาเนินการภายใต้พระราชกาหนดฯ โดยได้มี
การปรับปรุงแนวทางการดาเนินงานเพื่อให้มีความถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

๒. ข้อเท็จจริง
การดาเนินการตามกรอบแนวทางภายใต้พระราชกาหนดเงินกู้ฯ ตามที่ คณะกรรมการกลั่นกรองฯ และ
คณะอนุ ก รรมการฯ ก าหนด ภายหลั ง จากคณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ แ ผนงานหรื อ โครงการเงิ น กู้
ที่ผ่านมาประสบปัญหาและอุปสรรค ดังนี้
๒.๑ ประเด็ น การปรั บปรุ ง ข้อ มูล การปรับ ปรุ งแก้ไ ขรายละเอี ยดแผนงาน/โครงการของหน่ ว ยงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรียังมีข้อมูลที่มีข้อผิดพลาด ขาดความถูกต้อง
ครบถ้วน และใช้ระยะเวลานานในการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ส่งผลให้การ
พิจารณาความถูกต้องของโครงการเพื่อดาเนินการในขั้นตอนถัดไปนั้นใช้เวลานานกว่าที่กาหนดไว้
ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
๒.๒ ประเด็ น ขั้ น ตอนการด าเนิ น การ ขั้ น ตอนการด าเนิ น การตามกรอบการด าเนิ น การที่ ก าหนดไว้
ภายหลังจากที่คณะรั ฐมนตรีมีมติอนุมัติการดาเนินโครงการเงินกู้ฯ แล้ ว ยังคงขาดความชัดเจน
เกี่ย วกับ แนวทาง และขั้น ตอนการดาเนินการ ซึ่งอาจส่ งผลให้ เกิดความซ้าซ้อนและความล่ าช้า
ในขั้นตอนการส่งข้อมูล Data template เพื่อจัดสรรและเบิกจ่ายเงินกู้ต่อไป

๔-๒
๒.๓ ประเด็นการติดตามและประเมินผล ไม่สามารถติดตามผลการเบิกจ่ายโครงการฯ ที่คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติอนุมัติ ก่อนวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นโครงการที่มีการดาเนินการไปก่อนที่ สานักงาน
ได้พัฒนาระบบ eMENSCR ในส่วนของการนาส่งข้อมูลโครงการเงินกู้ฯ เสร็จสมบูรณ์ และเริ่ม
ดาเนินการรับส่งข้อมูลระหว่างระบบ eMENSCR กับระบบ GFMIS
๓. ข้อเสนอฝ่ายเลขานุการฯ
ฝ่ายเลขานุการฯ เห็นควรทบทวนแนวทางการดาเนินงานภายหลั งจากคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ ความ
เห็นชอบโครงการเงินกู้ ดังนี้
๓.๑ การกาหนดกิจกรรม ขั้นตอนการดาเนินการ ผู้รับผิดชอบ และข้อเสนอช่องทางการสื่อสารในการ
ดาเนินการภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแผนงานโครงการเงินกู้ ดังนี้
ลาดับ

กิจกรรม/การดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ข้อเสนอช่องทางการสื่อสาร

๑

การแจ้งมติคณะรัฐมนตรีถึง สศช. ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการฯ คณะกรรมการกลั่นกรองฯ
และหน่วยงานเจ้าของโครงการ

สลค.

หนังสือราชการ
(ภายใน......)

๒

การประสานหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ
เพื่อปรับปรุงรายละเอียดให้สอดคล้องกับมติ
คณะรัฐมนตรี ภายใน ๗ วัน

สศช.

แจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ
ด้วยหนังสือราชการ และช่องทางอื่น
ๆ ตามความเหมาะสม

๓

การจัดทา Data template ส่งให้
กรมบัญชีกลางเพื่อกาหนดรหัสงบประมาณ

๔

การดาเนินการกรณีข้อมูลใน Data
template ที่ สศช. ส่งให้กรมบัญชีกลางมี
ข้อผิดพลาด

สศช./บก.

๑. กรมบัญชีกลางแจ้งให้ สศช.
แก้ไขผ่านทางอีเมล์

๕

การใช้ข้อมูลจากระบบ GFMIS เพื่อจัดทา
รายการเงินกู้ฯ และจัดสรรงบประมาณ
โครงการเงินกู้ฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี

สงป./บก.

(เพื่อหารือในการประชุม)

สศช.
๑. หนังสือราชการ
NECTEC
๒. อีเมล์ โดยมีรายละเอียด
และฝ่าย
ประกอบด้วยชื่อไฟล์ และวันเลขานุการ
เดือน-ปี พร้อมทั้งสาเนาถึง
คณะอนุกรรมการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พัฒนาระบบ
สารสนเทศฯ

๔-๓
๓.๒ การส่งข้อมูลโครงการฯ ตามรอบการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี
๓.๒.๑ ข้อเท็จจริง
ตามที่สานักงานฯ และกรมบัญชีกลาง ได้กาหนดแนวทางในการจัดส่ง Data Template
ของข้อมูล โครงการที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้ฯ โดยส านักงานฯ จะส่ งข้อมูล ของโครงการ
ทั้งหมดตามรอบการพิจ ารณาของคณะรัฐ มนตรีในแต่ล ะรอบ อย่างไรก็ดี พบว่าในการ
ปรับปรุงรายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี หน่วยงานใช้ระยะเวลาใน
การปรับปรุงโครงการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ในแต่ละรอบไม่เท่ากัน ทาให้โครงการที่มีข้อมูล
ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วต้องรอโครงการที่เหลือ และส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่งข้อมูล
ไปยังกรมบัญชีกลาง รวมถึงกระทบต่อการดาเนินงานในขั้นตอนต่อไป
๓.๒.๒ ข้อเสนอฝ่ายเลขานุการฯ
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้หารือกับกรมบัญชีกลางในเบื้องต้นแล้ว เห็นควรปรับปรุงแนวทางการ
น าส่ ง ข้ อ มู ล โครงการที่ มี ค วามพร้ อ มให้ ก รมบั ญ ชี ก ลางโดยไม่ จ าเป็ น ต้ อ งรอให้ ค รบทุ ก
โครงการที่ได้รับการอนุมัติในรอบเดียวกัน ทั้งนี้ สาหรับโครงการที่ตกค้างให้นาส่งพร้อมกับ
โครงการในรอบการอนุมัติครั้งถัดไป
๓.๓ แนวทางการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการฯ ที่ไม่ได้จัดทา Data Template
โดยระบบ eMENSCR
๓.๓.๑ ข้อเท็จจริง
๑) ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ที่ได้กาหนดให้การพัฒนาระบบ
eMENSCR ครอบคลุมไปถึงขั้นตอนของการติดตามและประเมินผลโครงการฯ ด้วยนั้น
จึงได้มีการหารือร่วมกันเพื่อให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS มา
แสดงผลในระบบ eMENSCR เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินผลโครงการฯ ในแง่
ของการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยกระบวนการดังกล่าวสามารถ
ทาได้ด้วยการเทียบเคียงโครงการฯ ใน eMENSCR กับข้อมูลผลการเบิกจ่ายที่ระบบ
GFMIS
ส่ ง กลั บ มายั ง ระบบ eMENSCR ผ่ า น รหั ส โครงการใน eMENSCR
(EMENSCR_OBJC) ที่ถูกกาหนดขึ้นในขั้นตอนของการจัดทา Data Template โดยระบบ
eMENSCR
๒) ในระหว่างการพัฒนาระบบ eMENSCR ให้สามารถรองรับการดาเนินการภายใต้พระ
ราชกาหนดฯ นั้น มีโครงการฯ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว จานวน ๘ โครงการ ที่
ได้ส่งข้อมูลโครงการฯ ไปยังระบบ GFMIS เพื่อกาหนดรหัสงบประมาณก่อนแล้ว โดย
ไม่ได้จัดทา Data template ผ่านระบบ eMENSCR ทั้งนี้ เพื่อให้กระบวนการจัดสรร
งบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณสามารถดาเนินการต่อไปได้อย่างรวดเร็วและ
ทันต่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งประกอบด้วยโครงการฯ ดังต่อไปนี้

๔-๔
ชื่อโครงการ

หน่วยรับงบประมาณ

๑. โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการคลัง

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง

๒. แผนงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๓. โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง

๔. โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวง พม.

สานักงานปลัดกระทรวง พม.

๕. โครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน"

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

16 มิ.ย. 63

๖. โครงการ "กาลังใจ"

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

16 มิ.ย. 63

กรมการท่องเที่ยว

8 ก.ค. 63

๗. โครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสาหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone)
๘. โครงการมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา

สานักงานประกันสังคม

วันที่มีมติ ครม.
28 เม.ย. 63
28 เม.ย. 63
16 มิ.ย. 63
16 มิ.ย. 63

21 ก.ค. 63

๓) การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ ๘ โครงการฯ ข้างต้น ไม่สามารถทาได้ผ่าน
ระบบ eMENSCR เพราะไม่สามารถเทียบเคียงโครงการฯ ใน eMENSCR กับข้อมูลผล
การเบิกจ่ายที่ระบบ GFMIS ส่งกลับมา เนื่องจาก โครงการดังกล่าวไม่มี รหัสโครงการใน
eMENSCR (EMENSCR_OBJC) ที่ปกติจะถูกกาหนดขึ้นในขั้นตอนของการจัดทา Data
Template โดยระบบ eMENSCR
๓.๓.๒ ข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการ
ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
ลาดับ

กิจกรรม/การดาเนินการ

๑

ตรวจสอบข้อมูลของทั้ง ๘ โครงการฯ ว่าหน่วยงานกรอกเข้ามาถูกต้องตาม
มติคณะรัฐมนตรีหรือไม่

๒

จัดทา Data Template ของทั้ง ๘ โครงการฯ ด้วยข้อมูลที่ได้จากระบบ
eMENSCR

๓

เทียบเคียงข้อมูลที่ได้ส่งไปยังระบบ GFMIS ในระดับรายการ
กับรายการที่เกิดขึ้นจาก Data Template (ตามข้อ 2) เพื่อเติมรหัส
งบประมาณ ๑๖ หลักให้ตรงกัน

๔

เชื่อมโยงข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS มาที่ระบบ eMENSCR
โดยการเทียบเคียงด้วยรหัสงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
สศช.
สศช./NECTEC
สงป.

NECTEC

๔-๕
๓.๔ แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
๓.๔.๑ ข้อเท็จจริง
๑) ส านัก งานฯ ได้พ ัฒ นาช่อ งทางการสื ่อ สารข้อ มูล เกี ่ย วกับ การด าเนิน การตาม
พระราชกาหนดฯ อาทิ มติคณะรัฐ มนตรี รายละเอียดโครงการฯ ช่องทางการแจ้ง
เบาะแสการทุจ ริต เป็น ต้น กับ ทุก ภาคส่ว นที ่เ กี ่ย วข้อ ง ทั ้ง หน่ว ยงานภาครัฐ
ภาคประชาชน รวมทั ้ง ภาคีก ารพัฒ นาต่า ง ๆ ผ่า นทางเว็บ ไซต์ ThaiME
(http://thaime.nesdc.go.th/) พร้อมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลโครงการฯ ในรูปแบบ
ไฟล์ JSON เพื่อเปิดให้ภาคส่วนต่าง ๆ ที่สนใจสามารถนาข้อมูลไปใช้ได้โดยสะดวก
และง่ายต่อการพัฒ นาต่อในรูปแบบที่ง่ายต่อการสื่อสาร อาทิ การแปลงเป็นข้อมูล
แบบภาพ (Data Visualization) ทั้งนี้ เพื่อให้เว็บไซต์ ThaiME เป็นช่องทางหลักใน
การสื่อสารข้อมูล
๒) การดาเนินการที่ผ่านมาพบว่าหลายภาคส่วนยังมีความสับสนกับข้อมูลที่ได้เปิดเผย
ออกสู่สาธารณะ เนื่องจากการได้รับข้อมูลจากหลายแหล่ง
๓.๔.๒ ข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการ
ฝ่า ยเลขานุก ารฯ เสนอให้เ ผยแพร่ข ้อ มูล ต่า ง ๆ เกี ่ย วกับ การด าเนิน การตาม
พระราชกาหนดฯ ควรต้องมีการเผยแพร่ผ่านทาง ThaiME เป็นช่องทางหลัก
๔. ประเด็นเพื่อพิจารณา
ขอความเห็นชอบการทบทวนแนวทางการดาเนินงานภายหลังจากคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
โครงการฯ ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา
๕. มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

๕

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

