สรุปผลการประชุมวุฒสิ ภา
ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง)
วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
โดย สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิ ภา
วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๕๕ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมีนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิส ภา คนที่ส อง ผลัด เปลี่ย นทาหน้า ที่
ประธานของที่ ประชุม
ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานวุฒิสภาได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือ
ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วกั บ ความเดื อ ดร้ อ นของประชาชนหรื อ ปั ญ หาอื่ น ใด ตามข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม วุ ฒิ ส ภา
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๘ จานวน ๙ คน เป็นเวลาพอสมควร
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
สรุปผลการประชุมได้ดังนี้
(๑) เรื่องทีป่ ระธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม
จำนวน ๑ เรื่อง
เรื่องแจ้งที่ไม่ปรำกฏในระเบียบวำระ
เนื่ องจากในวัน นี้ มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านทาง
สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ซึ่งมีช่องสัญญาณเพียงช่องเดียว ทาให้ไม่สามารถถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภา
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาได้ ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๓ อย่างไรก็ตาม ได้มีการถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภา
ผ่ านช่ องทาง Facebook ของวุ ฒิ สภา โทรทั ศน์ วงจรปิ ด (ระบบ Internet Protocol Television : IPTV)
ของวุฒิสภา และ Youtube Live การประชุมวุฒิสภา ช่อง Senate Channel และนอกจากนี้ยังถ่ายทอด
สัญญาณเสียงการประชุมผ่านทางระบบเสียงตามสายของวุฒิสภาด้วย
ที่ประชุมรับทรำบ
(๒) รับรองรำยงำนกำรประชุม
(ไม่มี)
(๓) กระทู้ถำม

(ไม่มี)

ประธานของที่ ป ระชุ ม ได้ ป รึ ก ษาที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ขอให้ ที่ ป ระชุ ม วุ ฒิ ส ภาพิ จ ารณารายงาน
ตามระเบียบวาระที่ (๔ ) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว และระเบียบวาระที่ (๖) เรื่องที่เสนอใหม่
ลาดับที่ ๖.๑ และ ๖.๒ ไปพร้อมกัน เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

๒
(๔) เรื่องที่คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเสร็จแล้ว

จำนวน ๑ เรื่อง

- รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง ติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินกู้ตำมพระรำชกำหนดให้
อำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหำ เยียวยำ และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับ
ผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ และติดตำมกำรใช้จ่ำย
เงิ น กู้ ต ำมพระรำชก ำหนดให้ อ ำนำจกระทรวงกำรคลั งกู้ เงิ นเพื่ อแก้ ไขปั ญหำเศรษฐกิ จและสั งคม
จำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔
(ห้วงเวลำกำรดำเนินกำร ๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ - ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔)
ซึง่ คณะกรรมำธิกำรติดตำมกำรบริหำรงบประมำณพิจำรณำเสร็จแล้ว
(๖) เรื่องเสนอใหม่

จำนวน ๒ เรื่อง

๖.๑ รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๐ แห่งพระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลัง
กู้ เงิ นเพื่ อแก้ ไขปั ญหำ เยี ยวยำ และฟื้ นฟู เศรษฐกิ จและสั งคม ที่ ได้ รั บผลกระทบจำกกำรระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๖.๒ รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมมำตรำ ๘ แห่งพระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลัง
กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจและสังคม จำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ เพิ่มเติม
พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบมำตรำ ๑๐ แห่งพระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหำ
เยียวยำ และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙
พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ผลกำรพิจำรณำ
ในการพิจารณารายงานผลการดาเนินการตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชกาหนดให้อานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และรายงานผล
การดาเนิ น การตามมาตรา ๘ แห่ งพระราชกาหนดให้ อานาจกระทรวงการคลัง กู้เงิ นเพื่ อแก้ ไขปั ญหา
เศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบ
มาตรา ๑๐ แห่ งพระราชกาหนดให้ อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีผู้อานวยการสานัก การเศรษฐกิจการคลัง (นายพรชัย ฐีระเวช)
ที่ ป รึ ก ษาด้ า นหนี้ ส าธารณะ ส านั ก งานบริ ห ารหนี้ ส าธารณะ (นายเอด วิ บู ล ย์ เ จริ ญ ) กั บ คณะ และ
ที่ ป รึ ก ษาด้ า นนโยบายและแผนงาน ส านั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
(นางสาวสุนทราลักษณ์ เพ็ชรกูล) ได้เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา

๓
จากนั้น คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานวุฒิสภา
ให้พิจารณาศึกษารายงานทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าว โดยประธานคณะกรรมาธิการ (พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ )
ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการได้พิจารณาข้อมูล ณ วันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๖๔ จากรายงานทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าวแล้ว พบว่า มีรายละเอียดครบถ้วนตามที่ กาหนด โดยมี
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อรายงานดังกล่าว ในประเด็นการดาเนินการตามพระราชกาหนด ให้ อานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเด็นการดาเนินการกู้เงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
ของพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเด็นการประเมินผล
ตามที่กระทรวงการคลังได้รายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับความสอดคล้อง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ผลกระทบและความยั่งยืน ประเด็นแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาการระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ (แผนงานที่ ๑) ประเด็ น แผนงาน
หรื อ โครงการที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยา และชดเชยให้ กั บ ภาคประชาชน เกษตรกร
และผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(แผนงานที่ ๒) ประเด็น แผนงานหรือโครงการที่มีวั ต ถุป ระสงค์เ พื่อฟื้ นฟูเ ศรษฐกิจ และสังคม ที่ ไ ด้รั บ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (แผนงานที่ ๓) ประเด็นการประเมินผล
แผนงาน/โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนิ นการหรือดาเนินการแล้วเสร็จ และประเด็น การใช้จ่ายเงินกู้ตาม
พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาตรา ๙
นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมาธิ การ (พลเอก ชาตอุด ม ติ ต ถะสิริ ) ยัง ได้ แถลงรายงาน
การพิจารณาศึกษา เรื่อง ติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 และติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลัง
กู้เงิน เพื่อแก้ไ ขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม
พ.ศ. 2564 (ห้วงเวลาการดาเนินการ 1 กรกฎาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564) ซึ่งคณะกรรมาธิการ
ติดตามการบริหารงบประมาณพิจารณาเสร็จแล้ว สรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการได้ติดตามการใช้จ่ายเงิน
ตาม พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-๑๙ และ การใช้จ่ายเงินตาม พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-๑๙ เพิ่มเติม โดยในการติดตามการ
ใช้จ่ายเงินตาม พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-๑๙ คณะกรรมาธิการได้จัดทาเป็น “ผลการดาเนินงานติดตามแผนงาน
หรือโครงการที่สาคัญที่มีวัต ถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓” โดยการพิจารณาศึกษาและติดตามผลการพิจารณา
แผนงานหรือโครงการตาม พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-๑๙ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ – ธันวาคม ๒๕๖๔ และ
พิจารณาผลสัมฤทธิ์จากการใช้จ่ายเงินกู้ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติแผนงาน
หรื อ โครงการ โดยได้ พิ จ ารณาโครงการและประเด็ น ส าคั ญ ต่ า ง ๆ พร้ อ มทั้ ง ได้ ส รุ ป ผลการพิ จ ารณา
ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
โครงการ ๑ ตาบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่
และเชื่อมโยงตลาด โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานราก รวมทั้ ง ได้ เ ชิ ญ หน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ โ ครงการและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาร่ ว มประชุ ม

๔
เพื่อขอทราบรายละเอียด ปัญหาข้อขั ดข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการได้มี ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า
ในการประเมินผลในทุก ๆ แผนงานและโครงการ ควรมีการพิจารณาตามข้อเท็จจริงจากปัญหาต่าง ๆ
ที่เกิด ขึ้น โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่ง อาจจะส่งผลต่อการบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ต ามเป้าหมาย สาหรับ โครงการในเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม หน่วยงานเจ้าของ
โครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสาคัญกับความยั่งยืนของโครงการ โดยอาจจะต้องมีการ
ติด ตามผลและการให้ การสนั บสนุ น เพื่อให้แผนงานและโครงการดังกล่าวสามารถดาเนินการต่อไปได้
ในส่ ว นการพิ จ ารณาอนุ มั ติ แผนงาน/โครงการ โดยใช้ วงเงิ นที่ เหลื อควรให้ ความส าคั ญกั บการพิ จารณา
ความสาคัญเร่งด่วนและความพร้อมในการดาเนินการ
ภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาแล้ว ประธานของที่ประชุม
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่า แผนงานหรือโครงการ
ตาม พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-๑๙ และ พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-๑๙ เพิ่มเติม มีเป็นจานวนมาก ทั้งนี้ การเบิกจ่ายเงินกู้
เป็นการเบิกจ่ายตามสถานการณ์และวิธีการตามระเบียบที่กาหนด ซึ่งปรากฏว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงวงเงินกู้
ในแผนงานที่ ๑ – ๓ ใน พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-๑๙ สมาชิกได้มีการสอบถามว่า การเปลี่ยนแปลงวงเงินดังกล่าว
ส่งผลกระทบต่อวงเงินที่จะใช้ในการดาเนินการในแต่ละแผนงานหรือโครงการที่ได้มีการกาหนดไว้อย่างไร
ในส่วนงบประมาณที่ได้มีการจัดไว้ให้กับแผนงานหรือโครงการ ด้านสาธารณสุขนั้น เห็นว่ามีความเหมาะสม
แต่ควรดาเนินการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานในส่วนของกระทรวง
สาธารณสุข ทั้งนี้ โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ด้วยการนวดไทย ของกระทรวงสาธารณสุข ควรมีการปรับเปลี่ยน
เพื่อให้คนที่สนใจสามารถเข้าอบรมได้มากขึ้น และรัฐควรส่งเสริม สนับสนุนและลงทุนในหลักสูตรระยะสั้น
และสายอาชีพที่จาเป็น ในแผนงานที่ ๒ เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ
ตาม พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-๑๙ เพิ่มเติม ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙ ในส่วนของโครงการในสานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และโครงการมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ของนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน มีการเบิกจ่ายน้อย ควรนาเงินในโครงการ
ดังกล่าวไปดาเนินการเยียวยาให้กับนักศึกษาซึ่งจะเป็นประโยชน์มากขึ้น ทั้งนี้ ภายหลังสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด ก็ควรมีการสนับสนุน งบประมาณให้กับนักศึกษาต่อไป นอกจากนี้ ควรให้ความสาคัญ
กับระบบการสร้างอาชีพ โดยการพัฒนาหลักสู ตรระยะสั้นและระยะยาว และนาเอกชนเข้ามาช่วยพัฒนา
อาชีพ รวมทั้งควรให้ความสาคัญกับระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในส่วนโครงการยกระดับแปลงใหญ่
ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เห็นว่าการนาเงินกู้มาใช้ในการดาเนินการตามแผนงานและโครงการ
ดังกล่าวควรให้สอดคล้องกับปรัชญาของเกษตรแปลงใหญ่ด้วย ทั้งนี้ ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรควร
คานึงถึงการพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนด้วย ในส่วนแผนงานหรือโครงการ ตาม พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-๑๙
โดยเฉพาะแผนงานที่ ๓ แผนงานหรื อโครงการที่ มีวั ต ถุป ระสงค์เ พื่อฟื้ นฟู เศรษฐกิจ และสัง คมที่ไ ด้รั บ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นแผนงานที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป ในส่วนการประเมินผลการใช้จ่ายเงินกู้ ควรมีความชัดเจนในวิธีการประเมินผลตัวเอง
และควรมีการประเมินผลรายย่อยและนามาจัดเป็นกลุ่ม ทั้งนี้ รัฐบาลควรดาเนินการให้เรื่องการประเมินผล
มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

๕
จากนั้น ที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (นายเอด วิบูลย์เจริญ)
ได้ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า โครงการในการให้ความช่วยเหลือโควิดในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์
หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกิดความล่าช้า มีสาเหตุมาจากการระบาดของโควิดในระลอกที่ ๒ และ ๓ ซึ่งส่งผลกระทบ
กับการเคลื่อนย้ายแรงงานที่ใช้ในการก่อสร้างและวัสดุอุปกรณ์ โดยเฉพาะที่ต้องนาเข้าจากต่างประเทศ
และต้องมีการติดตั้ง ทั้งนี้ ต่อมาได้มีการขยายระยะเวลาการดาเนินโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้มีการดาเนินการปรับปรุงรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นแบบออนไลน์ จึงสามารถทาให้โครงการต่าง ๆ
ดาเนินการต่อไปได้ ในส่วนการฟื้นฟูเศรษฐกิจ คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ได้พิจารณาโครงการต่าง
ๆ โดยยึดหลักความยั่งยืน ของโครงการ ในส่วนการอนุมัติโครงการที่เหลืออยู่นั้น จะพิจารณาโครงการ
โดยนาเรื่องความพร้อมและการดาเนินโครงการได้ทันที รวมทั้งการเบิกจ่ายเงินกู้และทาโครงการให้แล้ว
เสร็จได้ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ มาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ในการเยียวยานักศึกษาได้มีการ
เบิกจ่ายเงินกู้ไปแล้ว ๗๓ เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ พบปัญหาเบื้องต้นในเรื่องการผูกระบบกับระบบ PromptPay
ปัญหาความซ้าซ้อนของข้อมูลและปัญหาการไม่มีฐานข้อมูลในระบบ ในส่วนการประเมินการใช้จ่ายเงินกู้
ตามพระราชกาหนดเป็นการประเมินตามข้อเท็จจริง รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ จะมีการ
บันทึกข้อมูล วิเคราะห์และประเมินผล เพื่อนามาถอดบทเรียนและเรียนรู้กับโครงการในลักษณะนี้ต่อไป
ในอนาคต เพื่อให้การดาเนินการตามโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้ นอกจากนี้ ในส่วนวงเงินกู้
ตาม พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-๑๙ เพิ่มเติม ที่ยังเหลืออยู่ ๗๔,๐๐๐ ล้านบาท นั้น จะมีการนาบทเรียนที่ได้จากการ
ดาเนินโครงการในอดีตมาใช้ในการพิจารณาโครงการส่วนที่เหลือมาพิจารณาโครงการให้มีความเหมาะสม
และเป็นประโยชน์มากที่สุด ทั้งนี้ ในการประเมินผลมีการจัดตั้งคณะกรรมการประเมินผล โดยได้มีการจ้าง
ที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ รวมทั้งภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน ซึ่งการประเมินผล
ได้มีการดาเนินการอย่างจริงจัง มีการถอดบทเรียน และประเมินความคุ้มค่าของโครงการ นอกจากนี้ ยังมี
รูปแบบการประเมินผลหลายรูปแบบซึ่งรวมถึงการลงพื้นที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการประเมินผล
ในภาพรวมด้วย ในส่วนการโยกวงเงินกู้ในแต่ละแผนงานนั้น ได้มีการพิจารณาจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิดที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยในการโยกเงินระหว่างแผนงานใน พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-๑๙ นั้น
เกิดจากความจาเป็น ในการต้องจัดหาอุปกรณ์ทางด้านการสาธารณสุขและการเยียวยาอันเนื่องมาจาก
สถานการณ์การระบาดของโควิดในระลอกที่ ๒ และ ๓ และในขณะนั้นการดาเนินการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ
ตามแผนงานที่ ๓ ยังไม่สามารถดาเนินการได้ ประกอบกับมีการกาหนดกรอบระยะเวลาในการใช้จ่ายเงินกู้
จึงต้องมีการโยกเงินดังกล่าว ทั้ งนี้ วงเงินที่เหลืออยู่ ๗๔,๐๐๐ ล้านบาท ยังคงเพียงพอสาหรับการฟื้นฟู
เศรษฐกิจในช่วงเวลาที่เหลือโดยต้องอาศัยความร่วมมือของทั้งภาครัฐและเอกชนต่อไป
ที่ประชุมพิจำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมมำตรำ 10 แห่งพระรำชกำหนด
ให้ อ ำนำจกระทรวงกำรคลั ง กู้เ งิ น เพื่ อแก้ ไ ขปั ญ หำ เยี ย วยำ และฟื้น ฟู เ ศรษฐกิ จ และสั งคมที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้ อไวรั สโคโรนำ 2019 พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564 และรำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมมำตรำ 8 แห่งพระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลัง
กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจและสังคมจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 เพิ่มเติม
พ.ศ. 2564 ประกอบมำตรำ 10 แห่งพระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพื่อแก้ไข
ปัญหำ เยียวยำ และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสัง คม ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 พ.ศ. 2563 ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2564 รวมทั้ง เห็นชอบด้ว ยกับ รำยงำน
กำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง ติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินกู้ตำมพระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงิน

๖
เพื่อแก้ไขปัญหำ เยียวยำ และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 พ.ศ. 2563 และติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินกู้ตำมพระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวง
กำรคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจและสังคมจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (ห้วงเวลำกำรดำเนินกำร 1 กรกฎำคม 2563 - 31 ธันวำคม 2564) พร้อมทั้ง
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำรติดตำมกำรบริหำรงบประมำณ และมีมติให้ส่งรำยงำน
พร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่ำวไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป
(๕) เรื่องที่ค้ำงพิจำรณำ

(ไม่มี)

(๗) เรื่องอื่น ๆ

(ไม่ม)ี

เลิกประชุมเวลำ ๑๒.๑๐ นำฬิกำ

