สรุปผลการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง)
วันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔
โดย สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
วันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนำยน ๒๕๖๔ เวลำ ๑๐.๑๐ นำฬิกำ ณ ห้องประชุมวุฒิสภำ อำคำรรัฐสภำ
(เกียกกำย) ศำสตรำจำรย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธำนวุฒิสภำ เป็นประธำนของที่ประชุมวุฒิสภำ
ครั้งที่ ๕ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธำนวุฒิสภำ คนที่หนึ่ง
และนำยศุภชัย สมเจริญ รองประธำนวุฒิสภำ คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้ำที่ประธำนของที่ประชุม
เมื่อ ครบองค์ประชุม แล้ ว ประธำนของที่ป ระชุ มได้ เปิ ด ประชุม และดำเนิน กำรประชุ ม
ตำมระเบียบวำระ สรุปผลกำรประชุมได้ดังนี้
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
จานวน ๕ เรื่อง
๑.๑ รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมรำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ
เรื่อง ปัญหำฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM 2.5) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล
ของคณะกรรมำธิกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
๑.๒ รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมรำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ
เรื่อง ข้อเสนอทิศทำงประเทศไทยหลังวิกฤตโควิด ๑๙ ในด้ำนกำรพำณิชย์และกำรอุตสำหกรรมของ
คณะกรรมำธิกำรกำรพำณิชย์และกำรอุตสำหกรรม
๑.๓ รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมรำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ
เรื่อง กำรจัด ตั้งเทศบำลนครแม่สอดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด”
ของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครองท้องถิ่ น
๑.๔ รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำน
รอบ ๙ เดือน (ตุลำคม ๒๕๖๒ – มิถุนำยน ๒๕๖๓) ของคณะกรรมำธิกำรกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
นอกจำกนี้ ประธำนได้แจ้งเรื่องทีไ่ ม่ปรำกฏในระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้
- รับทรำบเหตุขัดข้องที่ไม่อำจบรรจุกระทู้ถำมเข้ำระเบียบวำระกำรประชุมได้ภำยใน
กำหนดเวลำ ๑๕ วัน ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๖๐ จำนวน ๒ กระทู้ ดังนี้
๑. กระทู้ ถ ำม เรื่ อ ง ประกำศคณะกรรมกำรปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
เพื่อกำหนดรำยกำรกิจกำรอื่นที่เป็นกำรสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

-๒และควำมก้ำวหน้ำกำรกักพืชและกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของศัตรูพืชต่ำงถิ่นของไทย (นำยชลิต
แก้วจินดำ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ )
๒. กระทู้ถำม เรื่อง แผนกำรบูรณะศำลำกลำงจังหวัดนนทบุรีหลังเก่ำ (นำยวัลลภ
ตังคณำนุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย)
ที่ประชุมรับทราบ
(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

(๓) กระทู้ถาม
๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ

จานวน ๓ เรื่อง

๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การดาเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ
แบบบูรณาการมาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทากินให้กับประชาชน
(นายเจตน์ ศิรธรานนท์ เป็นผู้ต้ังถาม ถามนายกรัฐมนตรี)

ผลการพิจารณา
ปัญหำเรื่องเอกสำรสิทธิในที่ดินทำกิน เป็นปัญหำทีป่ ระชำชนได้รับควำมเดือดร้อนมำกทีส่ ดุ
รัฐบำลที่ผ่ำนมำทุกรัฐบำลทรำบเรื่องนี้ดีและพยำยำมแก้ไขมำโดยตลอด แต่ยังไม่ประสบควำมสำเร็จ
โดยรวบรวมปัญหำกำรจัดกำรที่ดินของรัฐได้ ๗ ประกำร คือ ๑) กำรบุกรุกพื้นที่สงวนหวงห้ำมของรัฐ
๒) ควำมขัด แย้งเรื่องแนวเขตที่ดิน ๓) กำรกระจำยกำรถือ ครองที่ดิน ทำกิน ๔) กำรไร้ที่ดิน ทำกิน
๕) กำรไม่ทำประโยชน์ในที่ดิน หรือกำรใช้ที่ดินไม่เต็มศักยภำพ ๖) กำรถือครองที่ดินขนำดใหญ่ และ
๗) ปัญหำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดิน รัฐบำลจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดิน
ของรัฐแบบบูรณำกำรมำตรำส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) ลงวันที่ ๒๖ ตุลำคม ๒๕๕๘ โดยมีพลเอก ไพบูลย์
คุ้มฉำยำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรมในขณะนั้น เป็นประธำนกรรมกำร ต่อมำประธำนกรรมกำร
ได้รับโปรดเกล้ำฯ ให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี กำรปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณำกำร
มำตรำส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) จึงชะงักลง แต่มีโครงร่ำงกำรดำเนินงำนให้คณะกรรมกำรชุดต่อมำ
ดำเนินกำรต่อไป โดยเฉพำะกำรสำนต่อกำรศึกษำที่ได้ดำเนินกำรมำก่อน ได้พบพื้นที่ทับซ้อนของที่ดิน
ก่อนปรับปรุงมีถึง ๔๕๘,๔๙๕,๘๓๕.๓๕ ไร่ และหลังปรับปรุงมี ๒๐๗,๗๓๓,๕๒๗.๒๙ ไร่ มีพื้นที่ต่ำงกัน
จำนวน ๒๕๐,๗๖๒,๓๐๘.๐๖ ไร่ โดยประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมด ๓๒๓ ล้ำนไร่ แบ่งเป็นที่ดินเอกชนที่อยู่
ในควำมดูแ ลของกรมที่ดิน ร้อยละ ๔๐.๘๘ และที่ดินที่เหลืออยู่ในควำมดูแ ลของหน่วยงำนต่ำ ง ๆ
ร้อยละ ๕๙.๑๒ ทั้งนี้ แต่ละหน่วยงำนมีหน่วยงำนจัดทำแผนที่ของตนเอง ใช้มำตรฐำนในกำรจัดทำแผนที่
ที่แตกต่ำงกัน ไม่สอดคล้องและทับซ้อนกัน จึงเกิดปัญหำกำรบุกรุกที่ดินของรัฐ มีคดีควำมข้อพิพำท

-๓เรื่องสิทธิในที่ดินระหว่ำงรัฐกับเอกชนจำนวนมำก เนื่องจำกเรื่องดังกล่ำวมีควำมสำคัญกระทบกับประชำชน
จำนวนมำก และสอดคล้องกับกำรปฏิรูปประเทศ และนโยบำยของรัฐบำลที่ ๑๐.๒ เรื่อง ปรับปรุงระบบ
ที่ดินทำกินและลดควำมเหลื่อมล้ำด้ำนกำรถือครอบที่ดิน ขอเรียนถำมว่ำ กำรดำเนินกำรของคณะกรรมกำร
ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณำกำรมำตรำส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) มีผลกำรดำเนินกำร
เป็นอย่ำงไร และจะดำเนินกำรแล้วเสร็จเมื่อใด เพื่อจะสำมำรถแก้ไขปัญหำกำรทับซ้อนของเส้นเขตแนวแผนที่
ได้อย่ำงสมบูรณ์ และเมื่อกำรปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณำกำรมำตรำส่วน ๑ : ๔๐๐๐
(One Map) ดำเนินกำรสำเร็จ จะเป็นแนวทำงให้รัฐแก้ปัญหำที่ดินทั้ง ๗ ประกำรได้อย่ำงไร นอกจำกนี้
ขอให้มีกำรสื่อสำรกับ ประชำชนให้มำกขึ้น ว่ำได้มีกำรแก้ไขปั ญหำไปแล้วเพียงใด เพรำะปัญหำที่ยำก
ต่อกำรทำควำมเข้ำใจของประชำชน อีกทั้งเป็นปัญหำสำคัญของประเทศและประชำชน และเป็นปัญหำที่
ยำกต่อกำรแก้ไข
พลเอก ชัยชำญ ช้ำงมงคล รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงกลำโหม ผู้ได้รับมอบหมำย
ให้ตอบกระทู้ถำมตอบชี้แจงว่ำ นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม ในฐำนะประธำน
กรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ หรือ (คทช.) ได้ให้ควำมสำคัญ กับกำรดำเนินโครงกำรปรับปรุงแผนที่
แนวเขตที่ดิน แบบบูรณำกำรมำตรำส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) จึงได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินแบบบูรณำกำรมำตรำส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) หรือคณะกรรมกำร กปนร. ขึ้น
ในปลำยปี ๒๕๕๘ เพื่อดำเนินกำรปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศไทย
มีแนวเขตที่ดินของรัฐที่ถูกต้อง ทันสมัย ไม่ทับซ้อนกันบนพื้นฐำนของมำตรำส่วนเดียวกัน ในกำรดำเนินกำร
ของคณะกรรมกำร กปนร. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในกำรที่จะปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณำกำร
มำตรำส่วน ๑ : ๔๐๐๐ หรือ One Map จนแล้วเสร็จ และได้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทรำบควำมเห็น
ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเมื่อ ๒๕ ธันวำคม ๒๕๖๑ และให้คณะกรรมกำร กปนร. รับข้อสังเกตจำก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่ำง ๆ ไปพิจำรณำ ในส่วนของกำรปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณำกำร
มำตรำส่ว น ๑ : ๔๐๐๐ ที่ไ ด้ห ยุด ชะงัก ลงนั้น ได้จัด ทำเส้น One Map ในส่ว นของแนวเขตที่ดิน
มำตรำส่วน ๑ : ๔๐๐๐ ทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เมื่อได้ดำเนินกำรแล้วเสร็จ ได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อทรำบ แต่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ตรวจสอบควำมชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจำกว่ำในแต่ละพื้นที่
มีปัญหำและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำที่แตกต่ำงกัน ในเรื่องของข้อกฎหมำยและควำมเห็นร่วมกันของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีถึง ๕ กระทรวง ๙ หน่วยงำนที่เป็นผู้รับผิด ชอบและมีพื้นที่ทับซ้อนกันอยู่
จึงต้องดำเนินกำรด้วยควำมรอบคอบ และเมื่อวันที่ ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีได้มอบหมำยให้
คณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ (คทช.) เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องกำรแก้ไขปัญหำที่ดินและเรื่อง One Map
ต่อมำวัน ที่ ๑๖ มิถุน ำยน ๒๕๖๓ นำยกรัฐมนตรีในฐำนะประธำนกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ
จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร จำนวน ๙ คณะ ซึ่งคณะอนุกรรมกำรทั้ง ๙ คณะนี้ มีหน้ำที่บริหำรจัดกำร
ที่ดินและทรัพยำกรดินของประเทศให้มีประสิทธิภำพ ซึ่งจะเป็นกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน
กำรกระจำยกำรถือครองที่ดินอย่ำงเป็นธรรม และพัฒนำศักยภำพกำรใช้ที่ดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

-๔เป็น ธรรม และยั่งยืน ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และควำมมั่นคงของประเทศ ในส่วนของ
คณะอนุกรรมกำรปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณำกำรมำตรำส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map)
และแก้ไขปัญหำแนวเขตที่ดินของรั ฐซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ คณะอนุกรรมกำรภำยใต้ คทช. นั้น มีรัฐมนตรี
ช่วยว่ำกำรกระทรวงกลำโหมเป็นประธำน และมีผู้แทนส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเป็นอนุกรรมกำร มีหน้ำที่
และอำนำจที่สำคัญคือร่วมกันพิจำรณำกำหนดแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำแนวเขตที่ดินของรัฐให้เป็นไปตำม
มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง เสนอมำตรกำรช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรดำเนินกำรปรับปรุง
แผนที่ One Map ให้เป็นมำตรำส่วนเดียวกัน แต่เนื่องจำกกำรดำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำร One Map นั้น
มีรำยละเอียดค่อนข้ำงมำก จึงได้มีกำรจัดตั้งคณะทำงำนขึ้น ๒ คณะ เพื่อทำงำนร่วมกันตำมอำนำจหน้ำที่
โดยคณะทำงำนที่ ๑ จะไปกำหนดปัญหำที่เกิดขึ้นเพื่อเสนอมำตรกำรที่เหมำะสม รวมทั้งผลกระทบต่ำง ๆ
ในเรื่องของกำรปรับปรุงแนวเขต ส่วนคณะทำงำนที่ ๒ จะเป็นคณะทำงำนทำงเทคนิคเกี่ยวกับแผนที่
เพื่อไปตรวจสอบเส้นแนวเขตที่ดินของรัฐที่ได้ดำเนินกำรไว้ให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐ มนตรีและกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อยุติ เรื่องเส้นแนวเขตที่ดินที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงำนไม่ให้
ทับซ้อนกัน และมีค วำมถูก ต้อ งตรงกัน ทุกหน่ว ยงำนที่เป็นผู้รับ ผิด ชอบพื้น ที่ต้องเห็นชอบร่ว มกัน
และจัด ทำข้อ เสนอแนะเสนอต่อ คณะอนุกรรมกำร One Map เพื่อดำเนิน กำรตรวจสอบ จำกนั้น
ก็จะนำเสนอให้ คทช. พิจำรณำให้ ควำมเห็นชอบ ก่อ นนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำรับรอง
เส้น แนวเขต One Map ต่อไป ในส่วนควำมคืบหน้ำกำรดำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำร One Map
คณะอนุก รรมกำร One Map ได้จัด แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่ม จังหวัด ที่มีปัญหำพื้นที่ทับ ซ้อนน้อ ย
กลุ่มจังหวัด ที่มีปัญหำพื้น ที่ทับซ้อนปำนกลำง และกลุ่ม จังหวัด ที่มีปัญหำพื้น ที่ทับซ้อนจำนวนมำก
โดยได้ กำหนดควำมเร่งด่ว นในกำรดำเนินกำรและใช้เป็น แนวทำงในกำรดำเนินกำรต่อไป รวมทั้ง
จะเร่งรัดดำเนินกำรให้แล้วเสร็จ ภำยในปี ๒๕๖๕
ทั้งนี้ กำรปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณำกำรมำตรำส่วน ๑ : ๔๐๐๐
(One Map) นั้ น มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ป ระเทศไทยมี แ นวเขตที่ ดิ น ของรั ฐ ที่ ถู ก ต้ อ ง ทั น สมั ย
และไม่ทับ ซ้อนกัน เพื่อให้ ทุกส่วนรำชกำรใช้และยึดถือเป็นแนวทำงเดียวกัน เมื่อด ำเนินกำรแล้วเสร็ จ
สำมำรถนำไปใช้ในกำรแก้ไขปัญหำข้อพิพำทระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐกับรัฐ และระหว่ำงหน่วยงำนรัฐ
กับ เอกชน หรือ ประชำชน แนวเขตที่ดิน ของรัฐ ที่มีค วำมชัด เจนจะช่ว ยแก้ปัญ หำควำมเดือ ดร้อ น
ของประชำชนในเรื่องที่ดินทำกิน ซึ่งครอบคลุมกำรแก้ไขปัญหำที่ดินทั้ง ๗ ประกำรข้ำงต้น

-๕๓.๑.๒ กระทู้ ถาม เรื่ อง การจัดการเรียนการสอนวิ ชาประวั ติศาสตร์ และหน้าที่
พลเมือง
(นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)
ผลการพิจารณา
เนื่องจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำงสำวตรีนุช เทียนทอง) ผู้ถูกตั้ง
กระทู้ถำมติดภำรกิจ ไม่สำมำรถมำตอบกระทู้ถำมดังกล่ำวได้ จึงขอเลื่อนกำรตอบกระทู้ถำมออกไปเป็น
วันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๔

๓.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับความเสียหาย
กรณีน้าเค็มรุกล้าพื้นที่การเกษตร
(พลเอก ดนัย มีชูเ วท เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี )
ผลการพิจารณา
เนื่องจำกรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นำยประภัตร โพธสุธน)
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมำยให้ตอบกระทู้ถำมติดภำรกิจ ไม่สำมำรถมำตอบกระทู้ถำมดังกล่ำวได้ จึงขอเลื่อน
กำรตอบกระทู้ถำมออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๔
๓.๒ กระทูถ้ ามด้วยวาจา
เรื่องด่วน

(ไม่มี)
จานวน ๑ เรื่อง

- พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
และสัง คม จากการระบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่ม เติม พ.ศ. ๒๕๖๔
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
ผลการพิจารณา
ในกำรพิจำรณำพระรำชกำหนดฉบับนี้ ได้มีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง (นำยอำคม
เติมพิทยำไพสิฐ) เข้ำร่วมประชุมเพื่อชี้แจงประกอบกำรพิจำรณำพระรำชกำหนด ประธำนของที่ประชุมได้อนุญำต
ให้ผู้ แทนสำนั กงำนปลั ดกระทรวงกำรคลัง สำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลั ง

-๖สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เข้ำร่วมประชุม
โดยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังได้เสนอพระรำชกำหนดดังกล่ำวและแถลงเหตุผลของกำรตรำพระรำชกำหนด
พร้อมทั้งสำระสำคัญของพระรำชกำหนดต่อที่ประชุมวุฒิสภำ
จำกนั้น ประธำนของที่ประชุมได้อนุญำตให้ผู้แทนคณะกรรมำธิกำรซึ่งคณะกรรมำธิกำร
วิสำมัญกิจกำรวุฒิสภำมอบหมำยให้พิจำรณำศึกษำพระรำชกำหนดฉบับนี้ ได้แถลงผลกำรพิจำรณำศึกษำ
ต่อที่ประชุม ดังนี้
๑. ประธำนคณะกรรมำธิกำรกำรเศรษฐกิจ กำรเงิน และกำรคลัง (นำยวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ)
เสนอข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำร สรุปได้ว่ำ (๑) ควำมจำเป็นในกำรกู้เงิน โดยทีโ่ รคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ ยังคงมีกำรระบำดอย่ำงต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อประชำชน ระบบเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศอย่ำงกว้ำงขวำง คณะกรรมำธิกำรจึงเห็นชอบในกำรเสนอพระรำชกำหนดดังกล่ำว
และเห็นว่ำมีควำมจำเป็นที่รัฐบำลจะต้องดำเนินมำตรกำรใด ๆ ให้เป็นไปอย่ำงต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือ เยียวยำ
และฟื้นฟูประชำชน เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ (๒) วงเงินกู้ที่เหมำะสม เห็นว่ำ รัฐบำลได้พิจำรณำ
วงเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ ล้ำนบำท ด้วยควำมรอบคอบตำมสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว แต่อย่ำงไรก็ตำม
ควรเตรียมกำรไว้สำหรับกรณีที่มีควำมจำเป็นในอนำคต และดำเนินมำตรกำรตำมกรอบวงเงินที่กำหนด
โดยคำนึงถึงขีดควำมสำมำรถของรัฐในกำรชำระหนี้คืนด้วย (๓) แหล่งเงินกู้ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง อำทิ
สำนักงบประมำณ ควรเตรียมควำมพร้อมสำหรับแหล่งเงินกู้ในอนำคตและพิจำรณำถึงอัตรำแลกเปลี่ยน
เงินตรำต่ำงประเทศตลอดจนตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศด้วย (๔) ควำมเหมำะสมในกำรจัดสรรงบประมำณ
ตำมพระรำชกำหนด กำรกู้เงินย่อมมีผลให้หนี้สำธำรณะพุ่งสูงขึ้น ดังนั้น กำรดำเนินมำตรกำรใด ๆ เกี่ยวกับ
หนี้สำธำรณะดังกล่ำว จึงควรพิจำรณำถึงกรอบวินัยกำรเงินกำรคลัง กำรบริหำรจัดกำร กำรเกลี่ยเงิน
เพื่อควำมเหมำะสม และใช้เงินกู้อย่ำงรัดกุม คุ้มค่ำ มีประสิทธิภำพ ตรงตำมวัตถุประสงค์ งบประมำณ
ไม่รั่วไหล และรักษำสมดุลได้อย่ำงเหมำะสม
๒. ประธำนคณะกรรมำธิกำรติดตำมกำรบริหำรงบประมำณ (พลเอก ชำตอุดม ติตถะสิริ)
เสนอข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำร สรุปได้ว่ำ (๑) ตำมพระรำชกำหนดให้อำนำจ
กระทรวงกำรคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหำ เยียวยำ และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อดำเนินกำรตำมแผนงำน
หรือโครงกำรด้ำนกำรสำธำรณสุข ด้ำนกำรช่วยเหลือเยียวยำ และด้ำนกำรฟื้นฟูเศรษฐกิ จและสังคม
โดยแผนงำนหรือโครงกำรด้ำนกำรช่วยเหลือ เยียวยำและด้ำนกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมมีกำรโยก
โอนงบประมำณแตกต่ำงจำกที่ประมำณกำรณ์ไว้เดิม และแผนงำนหรือโครงกำรในระยะแรกมีควำมระมัดระวัง
ในกำรใช้วงเงินเป็นอย่ำงยิ่ง จึงทำให้กำรดำเนินกำรเบิกจ่ำยวงเงินไม่เป็นไปตำมแผนงำนที่กำหนดไว้
สำหรับพระรำชกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ ได้กำหนดรำยละเอียดของแผนงำนหรือโครงกำรเพื่อให้กำรดำเนิน
แผนงำนหรือโครงกำรเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง (๒) คณะกรรมำธิกำรมีข้อห่วงกังวลใน ๒ ประเด็น คือ ประเด็นที่หนึ่ง
ควรมีกำรติดตำมประเมินผล และกำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินกู้ของแผนงำนหรือโครงกำร ให้เป็นไปตำม
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรดำเนินกำรตำมแผนงำนหรือโครงกำรภำยใต้พระรำชกำหนด

-๗ให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหำ เยียวยำ และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ
จำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๕ ข้อ ๒๒ โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ควรเตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรตรวจสอบประเมินผลอย่ำงเข้มงวด และประเด็นที่สอง ควรให้ควำมสำคัญ
กับหนี้สำธำรณะคงค้ำง และสัดส่วนหนี้สำธำรณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) โดยไม่ควรเกิน
ร้อยละ ๖๐ ตำมพระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และคำนึงถึงขีดควำมสำมำรถของรัฐ
ในกำรชำระหนี้คืน อีกทั้งควรดำเนินกำรตำมแผนกำรคลังระยะกลำง (ปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) ให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่กำหนดด้วย
๓. ประธำนคณะกรรมำธิกำรกำรสำธำรณสุข (นำยเจตน์ ศิรธรำนนท์) เสนอข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำร สรุปได้ว่ำ (๑) ปัญหำหนี้สำธำรณะที่ส่งผลกระทบต่อ GDP ที่เพิ่มขึ้น
อำจส่งผลกระทบต่อกรอบวินัยกำรเงินกำรคลัง และเนื่องจำกไม่อำจคำดกำรณ์ได้ว่ำ ในอนำคตจะเกิด
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ ระยะที่ ๔ หรือไม่ หำกเกิดสถำนกำรณ์ดังกล่ำวอำจทำให้
รัฐบำลมีเหตุผลและควำมจำเป็นในกำรกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหำเช่นนี้เพิ่มเติมอีก ดังนั้น จึงควรพิจำรณำ
ปรับปรุงกรอบกำรบริหำรหนี้สำธำรณะในสัดส่วนหนี้สำธำรณะต่อ GDP เกินร้อยละ ๖๐ เพื่อป้องกัน
ปัญหำที่จะเกิดขึ้นในอนำคต (๒) กระทรวงสำธำรณสุขควรใช้งบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพ
โดยหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ในกำรกำกับและตรวจสอบกำรใช้งบประมำณตำมกรอบเงินกู้ทั้ง ๒ ฉบับ (ฉบับปี ๒๕๖๓
และฉบับเพิ่มเติมปี ๒๕๖๔) ควรเข้ำไปกำกับดูแลอย่ำงเข้มงวดและใกล้ชิดเพื่อประสิทธิผลในกำรดำเนินงำน
(๓) ด้ำนกำรสำธำรณสุขซึ่งขณะนี้ไม่พบปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรที่ใช้รองรับกำรแพร่ระบำดที่เกิดขึ้น
ดังนั้น จึงควรใช้โอกำสนี้ในกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙
ที่อำจจะเกิดขึ้นในระยะต่อไป เช่น กำรจัดเตรียมห้องควำมดันลบ ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ชุดอุปกรณ์
ป้องกำรทำงเดินหำยใจแบบจ่ำยอำกำศบริสุทธิ์ และเครื่องช่วยหำยใจ (๔) ควรให้มีกำรควบคุมโรคสำหรับ
แรงงำนเถื่อนและผู้เดินทำงเข้ำประเทศ โดยให้บุคคลเหล่ำนี้หรือนำยจ้ำงมีส่วนร่วมในกำรชำระค่ำใช้จ่ำย
ที่เกี่ยวข้อง อำทิ กำรตรวจหำเชื้อหรือค่ำใช้จ่ำยในกำรกักตัว ทั้งนี้ เพื่อลดภำระของภำครัฐ และ (๕) ปัญหำ
กำรจัดหำวัคซีนเพิ่มเติมจำนวน ๕๐ ล้ำนโดส เมื่อรวมกับวัคซีนเดิม คือ แอสตร้ำเซนเนก้ำ ๖๐ ล้ำนโดส
ชิโนแวค ๗.๕ ล้ำนโดส ชิโนฟำร์ม ๑ ล้ำนโดส และอื่น ๆ อำจทำให้มีปริมำณวัคซีนล้นเกินควำมต้องกำร
และเกิดปัญหำได้ ซึ่งปัญหำส่วนหนึ่งมำจำกผู้ฉีดวัคซีนมีควำมกลัวและไม่ต้องกำรฉีดวัคซีน ดังนั้น รัฐบำล
ควรเตรียมมำตรกำรจูงใจและชะลอกำรสั่งซื้อวัคซีน เพื่อรอดูสถำนกำรณ์ก่อนดำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมต่อไป
๔. ประธำนคณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำสังคม และกิจกำรเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ
คนพิ ก ำร และผู้ ด้ อ ยโอกำส (นำยวั ล ลภ ตั ง คณำนุ รั ก ษ์ ) เสนอข้ อ สั ง เกตและข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมำธิ ก ำร สรุ ป ได้ ว่ ำ ตำมพระรำชก ำหนดเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ นี้ และพระรำชก ำหนดให้ อ ำนำจ
กระทรวงกำรคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหำ เยียวยำ และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจำกกำร
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีมำตรกำรในกำรดำเนินงำนที่ต่อเนื่องกันนั้น
รัฐบำลได้ดำเนินงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรใน ๓ ด้ำน คือ ด้ำนกำรแพทย์ เกี่ยวกับวัคซีน อุปกรณ์กำรแพทย์
ห้องปฏิบัติกำร และค่ำตอบแทนอำสำสมัครสำธำรณสุขประจำหมู่บ้ำน (อสม.) ด้ำนกำรช่วยเหลือเยียวยำ

-๘ดำเนินโครงกำรเรำไม่ทิ้งกัน เรำชนะ เรำรักกัน (ม.๓๓) บัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มเปรำะบำง
ซึ่งสำหรับเด็ กและกลุ่มเปรำะบำงนี้ ขอให้รั ฐบำลดำเนินมำตรกำรเชิ งรุก เพื่อให้ กลุ่มดังกล่ำวเข้ำถึ ง
มำตรกำรต่ำง ๆ ของรัฐด้วย ด้ำนกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินโครงกำรสร้ำงอำชีพเศรษฐกิจฐำนรำก
ส่งเสริมอำชีพ สร้ำงรำยได้คนพิกำร จ้ำงงำนใหม่ และกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นทั้งโครงกำรเรำเที่ยวด้วยกัน
และกำลังใจ โดยจะเห็นได้ว่ำมำตรกำรส่วนใหญ่ยังขำดกำรประชำสัมพันธ์ที่เหมำะสม ทำให้ผลกำรดำเนินงำน
ไม่ได้รับกำรเผยแพร่ว่ำมีผลสั มฤทธิ์เพียงใด กำรดำเนินกำรมีควำมสัมพันธ์ เหมำะสมกับกรณีจำเป็น
เร่งด่วนหรือไม่ และได้นำกลไกในระบบรำชกำรไปใช้กับมำตรกำรดังกล่ำวมำข้ำงต้น อย่ำงไร ในกำรนี้
คณะกรรมำธิ ก ำรมี ข้ อเสนอแนะเกี่ ยวกั บ กำรด ำเนิ น มำตรกำรด้ ำนกำรฟื้ นฟู ว่ ำ ควรมี กำรกระจำย
งบประมำณสู่จังหวัดอย่ำงน้อยในอัตรำร้อยละ ๕๐ เพื่อให้มีกำรดำเนินงำนอย่ำงเป็นรูปธรรมและยกระดับ
เศรษฐกิจของชุมชน และควรกำหนดแผนงำนหรือโครงกำรที่ประชำชนสำมำรถร่วมคิดร่วมดำเนินกำร
หรือเป็นเจ้ำของได้ เนื่องด้วยหนี้เงินกู้ตำมพระรำชกำหนดทั้ง ๒ ฉบับ อันเกี่ยวกับกำรแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจ
และสังคมจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ ถือเป็นหนี้สำธำรณะที่คนไทยทุกคนต้อง
ร่วมกันรับผิดชอบ
จำกนั้น สมำชิกวุฒิสภำได้อภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะประเด็นต่ำง ๆ
สรุปได้ ดังนี้
๑. ด้านแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (งานด้านสาธารณสุข) มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.๑ กำรจัดหำเครื่องมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ
ในทำงสำธำรณสุขประเมินว่ำต้องจัดหำเครื่องมือและอุปกรณ์อย่ำงไรให้เพียงพอ โดยต้องประเมินจำก
จำนวนผู้ป่วยที่รักษำตัวอยู่ในโรงพยำบำลสนำม โรงพยำบำลหลัก ผู้ป่วยที่อำกำรหนักเป็นข้อมูลในกำร
จัดกำรอย่ำงเหมำะสม
๑.๒ กำรจัดหำยำรักษำโรค เนื่องจำกปัจจุบันมีกำรใช้ยำฟำวิพิรำเวียร์ (Favipiravir)
ในกำรรักษำโรคระบำด โดยยำดังกล่ำวมิใช่ยำที่ผลิตขึ้นมำรักษำโรคโดยตรง รัฐจึงควรสนับสนุนให้นำ
สมุนไพรไทย เช่น ฟ้ำทะลำยโจร กระชำยขำว มำวิจัยและพัฒนำให้เป็นยำรักษำโรคเป็นกำรเฉพำะ และควรให้
กรมกำรแพทย์แผนไทยสนับสนุนให้มีกำรศึกษำวิจัยสมุนไพรไทยอย่ำงจริงจังมำกขึ้น อย่ำให้เป็นเพียง
กำรศึกษำเพื่อให้ เป็นยำรักษำแบบทำงเลือกเท่ำนั้น ควรศึกษำให้เป็นยำรักษำหลักต่อไป หำกทำได้
ประเทศไทยจะสำมำรถผลิตยำรักษำได้เอง โดยไม่ต้องนำเข้ำยำจำกต่ำงประเทศ และประหยัดค่ำใช้จ่ำยได้
ในอนำคต
๑.๓ กำรจัดหำวัคซีน เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด ๒๐๑๙ ยังมีอยู่อย่ำงต่อเนื่อง
ควรเร่งจัดหำวัคซีนให้เพียงพอต่อประชำชน โดยเฉพำะกำรฉีดวัคซีนเข็มที่ ๑ ควรให้ทั่วถึงและวำงแผน
ให้มีกำรฉีดอย่ำงต่อเนื่องในเข็มที่ ๒ และจัดสรรงบประมำณในกำรเตรียมวัคซีนเข็มที่ ๓ เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
ให้แก่ประชำชนอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้ ในปี ๒๕๖๕ รัฐควรเตรียมวัคซีนในรุ่นที่ ๒ ที่ใช้สำหรับกำรป้องกัน

-๙กำรกลำยพันธุ์ของโรคระบำดที่อำจจะเกิดขึ้นด้วย รวมถึงควรฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกอบธุรกิจต่ำงชำติที่อยู่
ในประเทศและแรงงำนในภำคกำรผลิต (ก่อสร้ำง) ด้วย
๑.๔ กำรสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำวัคซีน รัฐควรสนับสนุนงบประมำณกำรวิจัย
และพัฒนำวัคซีนของสถำบันต่ำง ๆ ที่กำลังดำเนินกำรวิจัย ได้แก่ กำรวิจัยพัฒนำวัคซีนชนิด mRNA
โดยศูน ย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ มหำวิทยำลัย กำรวิจัยพัฒนำวัคซีนชนิด DNA
โดยบริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด กำรวิจัยพัฒนำวัคซีนชนิด Inactivated โดยองค์กำรเภสัชกรรม
ร่ว มกับคณะเวชศำสตร์เขตร้อน มหำวิทยำลัยมหิดล กำรวิจัยพัฒนำวัคซีนชนิด Protein Subunit
โดยบริษัท ใบยำไฟโตฟำร์ม จำกัด คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์ มหำวิทยำลัย และคณะวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยมหิดล เป็นต้น
๑.๕ กำรปรับปรุงสถำนพยำบำล หำกสำมำรถพัฒนำวัคซีนได้สำเร็จและมีประสิทธิภำพ
ในกำรป้องกันและลดจำนวนผู้ป่วยได้ ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงสถำนพยำบำลเพื่อรองรับผู้ป่วยก็จะลดลง
๑.๖ ค่ ำ ใช้ จ่ ำยให้ แ ก่ บุ คลำกรทำงกำรแพทย์ รั ฐ ให้ ควำมส ำคั ญกั บ กำรจั ด สรร
งบประมำณในกำรเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรฉีดวัคซีน แต่มิได้มีกำรดูแลเรื่องงบประมำณของ
บุคลำกรทำงกำรแพทย์มำกเท่ำที่ควร จึงเสนอแนะว่ำควรมีกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
ให้บุคลำกรทำงกำรแพทย์มำกยิ่งขึ้น
๒. ด้านแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย
ให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(งานด้านการเยียวยาช่วยเหลือประชาชน) มีข้อเสนอแนะสรุปได้ว่ำ รัฐควรให้กำรช่วยเหลืออย่ำงทั่วถึง
และทันท่วงที เนื่องจำกกำรเยียวยำโดยผ่ำนกลไกทำงอิเล็กทรอนิกส์ อำจเข้ำไม่ถึงประชำชนบำงกลุ่ม
จึงควรให้ท้องถิ่นมีบทบำทในกำรสนับสนุนภำรกิจเยียวยำ โดยดำเนินกำรควบคู่กันไป เพือ่ กำรเยียวยำช่วยเหลือ
ประชำชนอย่ำงประสิทธิภำพ ควรช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจ เช่น ธุรกิจโรงแรมที่เข้ำร่วมเป็นสถำนที่กักตัว
ของรัฐ (State quarantine) ซึ่งได้รับควำมเดือดร้อนจำกกำรได้รับเงินเยียวยำล่ำช้ำไปถึง ๓ - ๔ เดือน
รัฐควรเร่งแก้ไขเรื่องกำรช่วยเหลือดังกล่ำว หรือออกมำตรกำรช่วยเหลือผู้ประกอบกำรในเรื่องค่ำเช่ำพื้นที่
หรือ ค่ำบริกำร โดยอำศัยมำตรกำรจูงใจในกำรลดภำษี เพื่อช่วยเหลือกลุ่มวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม (SMEs) รวมทั้งควรจัดสรรเงินกู้ เพื่อช่วยเหลือภำคกำรท่องเที่ยวซึ่งทำรำยได้หลักให้กับประเทศ
ให้ดำเนินกิจกำรต่อไปได้และป้องกันมิให้ต่ำงประเทศเข้ำมำครอบงำธุรกิจภำคกำรท่องเที่ยว ซึ่งอำจจะเป็น
ธุรกิจโรงแรม รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น อำหำร บริษัทรับทำควำมสะอำด ดนตรี เป็นต้น โดยอำจจัดตั้ง
กองทุนเพื่อให้สินเชื่อกับภำคธุรกิจนี้ ทั้งผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ และรำยย่อย และควรสนับสนุนมำตรกำร
ด้ำนกำรช่วยเหลือเยียวยำในโครงกำรต่ำง ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ ผูค้ ำ้ รำยย่อย
และกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่ำงเป็นรูปธรรม เช่น โครงกำร "เรำชนะ" และ โครงกำร "ม.๓๓ เรำรักกัน" ควรให้
ดำเนินกำรต่อไปหรือโครงกำร "คนละครึ่ง" ควรเพิ่มวงเงินจำก ๓,๐๐๐ บำท เป็น ๖,๐๐๐ บำท หรือมำตรกำร
"ยิ่งใช้ยิ่งได้" ควรขยำยฐำนให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อกลุ่มผู้ใช้บำงกลุ่ม เช่น ให้ใช้ผ่ำนบัตรเครดิตได้
ตำมเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อนำมำลดหย่อนภำษี เป็นต้น ควรสนับสนุนมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือเยียวยำ

- ๑๐ ในโครงกำรต่ำง ๆ สำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดด้ำนสมำร์ทโฟน โดยอำจแก้ไขโดยกำรออกคูปองให้แก่ประชำชน
ตำมฐำนข้อมูลที่ภำครัฐ มีอยู่ อีกทั้งควรดำเนินมำตรกำรช่วยเหลือให้ผู้ว่ำงงำนโดยตรง และกวดขัน
และเข้มงวดกับผู้ประกอบกำรที่ฝ่ำฝืนมำตรกำรตำมโครงกำรต่ำง ๆ อย่ำงเคร่งครัด อย่ำงไรก็ตำม กำรใช้
มำตรกำรเยียวยำควรเป็นไปแบบถ้วนหน้ำ แล้วจึงตัดผู้ไม่ต้องกำรได้รับควำมช่วยเหลือออกในภำยหลัง
ซึ่งจะดำเนิน กำรได้โดยง่ำยและสะดวกกว่ำกำรคัดกรองบุคคล ถึงแม้ว่ำจะมีกำรนำเทคโนโลยีมำใช้
ซึ่ง มีป ระโยชน์กับ กำรสร้ำ งฐำนข้อ มูล แต่ พ บว่ำ ยัง มีปัญ หำเรื่อ งกำรพัฒ นำซอฟต์แ วร์เ พื่อ รองรั บ
กำรดำเนินกำร และเมื่อต้องเพิ่ม/ลดจำนวนผู้มีสิทธิได้รับกำรเยียวยำก็ส่งผลให้กำรเยียวยำล่ำช้ำ อย่ำงไรก็ตำม
ควรใช้กลไกท้องถิ่นร่วมในกำรเยียวยำช่วยเหลือด้วย เพรำะกำรเยียวยำโดยผ่ำนกลไกทำงอิเล็กทรอนิกส์เท่ำนั้น
อำจเข้ำไม่ถึงประชำชนบำงกลุ่ม นอกจำกนี้ ควรปรับปรุงระบบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน เพื่อไม่ให้เกิด
กำรดำเนินกำรแบบแยกส่วน และควรสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบกำรที่เป็นคนพิกำร เพื่อให้กำรช่วยเหลือ
คนพิกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประกำรสำคัญจะต้องคำนึงถึงกำรแก้ปัญหำหนี้ครัวเรือน เสนอแนวคิด
ให้มีกำรนำของเหลือใช้ในบ้ำนมำแลกเปลี่ยนกันเอำมำจำหน่ำยกันเพื่อให้เกิดรำยได้ จะช่วยแก้ปัญหำ
หนี้ครัวเรือนได้ทำงหนึ่ง
๓. ด้านแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั สโคโรนา ๒๐๑๙ (การฟื้ นฟู เศรษฐกิ จและสั งคม)
มีข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่ำ หำกต้องกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ตรงเป้ำหมำย ควรปรับปรุงกลไกในกำรบริหำร
จัดกำรกำรใช้เงิน โดยหำแนวทำงให้ประชำชนสำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้มำกขึ้น และเมื่อประชำชน
ช่วยเหลือตนเองได้ก็จะเกิดควำมยั่งยืน โดยไม่ต้องใช้งบประมำณใหม่ และควรนำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
ในปี ๒๕๔๐ “เหตุ ก ำรณ์ วิ ก ฤตต้ ม ย ำกุ้ ง ” ที่ มี ก ำรจั ด ตั้ ง กองทุ น เพื่ อ กำรลงทุ น ทำงสั ง คม (Social
Investment Fund หรื อ SIF เป็ นเงิ นลงทุ นเพื่ อสนองควำมต้ องกำรของสั งคมและชุ มชน โดยท ำเพื่ อ
ประโยชน์ของชุมชน โดยประชำชนในชุมชน เพรำะชุมชนต้องเข้ำใจเป็นอย่ำงดีว่ำชุมชนต้องกำรสิ่งใด
หรือมีควำมเดือดร้อนอย่ำงไร และต้องกำรนำเงินมำใช้ทำอะไร ซึ่งสิ่งสำคัญในกำรบริหำรจัดกำรเงิน
ของกองทุน ควรให้ประชำคมจังหวัดเป็นคนอนุมัติให้ทันกับควำมต้องกำรของจังหวัด โดยกองทุนดังกล่ำว
มีกลไกที่มิใช่กลไกทำงรำชกำร เป็นกำรสนับสนุนทำให้เกิดกำรเติบโตในท้องถิ่น หำกใช้กลไกในรูปแบบ
ระบบรำชกำรเช่นเดิม กำรใช้เงินก็จะไม่สัมฤทธิผล ควรมุ่งผลสัมฤทธิ์มำกกว่ำจำนวนโครงกำร ดังนั้น จึงควร
ทบทวนกลไกกำรบริหำรจัดกำรเงิน โดยนำงบส่วนหนึ่งไปยังจังหวัด ให้จังหวัดได้เป็นผู้บริหำรเงินกู้
ให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเป็นผู้ดูแลร่วมกับสภำตำบลมำร่วมคิดวิเครำะห์ ตลอดจนให้กระทรวงมหำดไทย
หรือหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำสมรรถนะให้แก่ประชำชนในท้องถิ่น
และให้กำรตัดสินใจในกำรสนับสนุนโครงกำรเป็นของจังหวัด จะได้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องที่
อย่ำงแท้จริงไม่ต้องนำบุคคลเข้ำมำชี้ แจงหรือเบิกจ่ำยที่ส่วนกลำง โดยต้องกำหนดมิให้นำโครงกำรที่อยู่
ในจังหวัดมำใช้ แต่ต้องเป็นโครงกำรของประชำชนในจังหวัดที่ต้องกำรใช้เงินจำกกองทุนนี้อย่ำงแท้จริง
และข้อ เสนอแนะประกำรต่อ ไป อยำกให้มีก ำรแบ่ง กลุ ่ม คนที ่รัฐ ต้อ งให้ก ำรช่ว ยเหลือ ในรูป แบบ
สำมเหลี่ยมพีระมิด โดยยอดสำมเหลี่ยมเป็นกลุ่มคนประเภทมีฐำนะดี ซึ่ งรัฐบำลต้องสร้ำงแรงจูงใจ

- ๑๑ ให้ช่วยเหลือบุคคลกลุ่มอื่นที่ลำบำกกว่ำและอยู่ในระดับที่ต่ำลงมำ อำจใช้กำรลดหย่อนภำษีเข้ำมำจูงใจ
และตอบแทนในกำรให้ควำมช่วยเหลือ ส่วนต่อไปในสำมเหลี่ยมตรงกลำง คือกลุ่มบุคคลที่เป็นแกนหลัก
ของสังคม เป็นบุคคลที่มีทุนประเภทที่ดินทำกำรเกษตร รัฐบำลควรสนับสนุนกำรลงทุนกำรทำกำรเกษตร
คนละครึ่งกับรัฐบำล เพื่อให้คนกลุ่มนี้พึ่ งพำตนเองได้ สุดท้ำยกลุ่มคนระดับล่ำงสุดของสำมเหลี่ยม คือ
กลุ่มบุคคลตำมชนบท รัฐจะต้องสร้ำงอำชีพที่ยั่งยืน เพื่อให้กลุ่มคนเหล่ำนี้มีรำยได้แ ละพึ่งพำตนเองได้
ในอนำคต ตลอดจนรัฐควรสนับสนุนมำตรกำรฟื้นฟูทำงเศรษฐกิจและสังคม โดยให้ภำครัฐช่วยเหลือ
ฝึกอบรมกลุ่มผู้ถูกเลิกจ้ำงที่ประสงค์เข้ำสู่ภำคกำรเกษตรแต่ไม่มีภูมิควำมรู้ ให้มีภูมิควำมรู้และสำมำรถเข้ำสู่
ภำคกำรเกษตรได้ ทั้งนี้ โครงกำรที่สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชำติจะคัดเลือกเพื่อฝึกอบรม
ตำมมำตรกำรช่วยเหลือจำกผลกระทบโรคระบำดไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ ควรมีกระบวนกำรคัดเลือกที่เหมำะสม
และขอให้จัดสรรงบประมำณสำหรับโครงกำรหรือกิจกรรมที่มีควำมสำคัญ ดำเนินกำรแล้วเกิดกำรพัฒนำ
ในระยะยำว ไม่ใช่โครงกำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ ควรเป็นโครงกำรที่สำมำรถทำให้เกิดควำมสำเร็จได้จริง
มีควำมพร้อมในกำรดำเนินกำร เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่ำงคุ้มค่ำ และมุ่งเน้นให้ผู้ได้รับผลกระทบได้มีส่วนร่วม
ในกำรขับเคลื่อน มีส่วนร่วมในกำรคิด กำรดำเนินกำร และมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบให้มำกที่สุด
นอกจำกข้อเสนอแนะเกี่ย วกับกำรนำเงินกู้มำใช้ให้คุ้มค่ำกับวัตถุประสงค์ของเงินกู้
ทั้ง ๓ มำตรกำรแล้ว สมำชิกวุฒิสภำยังได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรตรำพระรำชกำหนดกู้เงิน
เพิ่มเติมว่ำ แทนที่จะออกกฎหมำยพิเศษเช่นกรณีนี้ อำจเสนอให้ปรับปรุงระบบงบประมำณของประเทศ
รวมถึงเรื่องกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ โดยใช้วิธีกำรแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ
พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง แล้วกำหนดให้มีผลใช้บังคับในช่วงระยะเวลำหนึ่ง คือ ในช่วงที่
ประเทศเกิดภำวะวิกฤตซึ่งอำจจะต่อเนื่ องจำกปัจจุบันไปอีก ๒ - ๓ ปี ตลอดจนพิจำรณำควำมยั่ งยืน
ทำงกำรคลัง ระมัดระวังกำรใช้จ่ำยจำกเงินกู้ โดยให้เป็นไปตำมมำตรำ ๔๙ แห่งพระรำชบัญญัติวินัยกำรเงิน
กำรคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ คือ ต้องกระทำด้วยควำมรอบคอบ และคำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ ควำมสำมำรถ
ในกำรชำระหนี้ กำรกระจำยภำระกำรชำระหนี้ เสถียรภำพและควำมยั่งยืนทำงกำรเงินกำรคลัง ตลอดจน
ควำมน่ำเชื่อถือของประเทศ กำรเพิ่มสัดส่วนหนี้สำธำรณะต่อ GDP ที่สูงขึ้น รัฐจะต้องเตรียมพร้อมรับต่อ
สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนำคตด้วย ตลอดจนควรแก้ไขประกำศคณะกรรมกำรนโยบำย
กำรเงินกำรคลังของรัฐ เพื่อปรับเพดำนหนี้สำธำรณะให้สูงขึ้น เพื่อรองรับสถำนกำรณ์ในอนำคตของประเทศ
ที่อำจต้องกู้เงินเพิ่มเติม เนื่องจำกขณะนี้ทุกภำคส่วนของสังคมต้องกำรควำมมั่นใจว่ำ ประเทศจะมีเงิน
แก้ไขปัญหำผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยไม่ได้นำมำจำกเงินภำษี หรือกำรลดรำยจ่ำยภำครัฐ และขอให้ ขยำย
โครงกำรที่ดี เช่น โครงกำร “๑ ตำบล ๑ มหำวิทยำลัย” จำกเดิมที่ได้ดำเนินกำรไว้ ๓,๐๐๐ ตำบล ขยำยเป็น
ทุกตำบลทั่วประเทศ เพื่อประโยชน์ในกำรได้รับภูมิควำมรู้และยกระดับรำยได้ของชุมชน และขอให้ใช้วงเงิน
อย่ำงคุ้มค่ำ เต็มประสิทธิผล และโปร่งใสปรำศจำกทุจริต
ต่อมำนำยกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ) ตอบชี้แจงสรุปได้ว่ำ ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีค่ำ GDP (Gross Domestic Product) หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ หดตัวน้อยกว่ำ
ที่ประเมินไว้ ทั้งนี้ เพรำะมีควำมชัดเจนภำยหลังกำรดำเนินโครงกำรเพื่อช่วยเหลือเยียวยำและฟื้นฟูเศรษฐกิจ

- ๑๒ และสังคมที่ได้รับผลกระทบซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจในปี ๒๕๖๔ มีแนวโน้มดีขึ้น รัฐบำลกู้เงินโดยตั้งเป้ำ
กำรใช้งบประมำณกับด้ำนสำธำรณสุข อำทิ กำรจัดหำวัคซีนอย่ำงเร็วที่สุดโดยมีเป้ำหมำยให้ประชำชน
ได้ ฉี ด วั ค ซี น อย่ ำ งทั่ ว ถึ ง โดยไม่ ต้ อ งจ่ ำ ยเงิ น จึ ง ขอควำมร่ ว มมื อ หน่ ว ยงำนใดที่ เ ปิ ด รั บ ลงทะเบี ย น
เพื่ อ จองฉีดวัคซีน ขอให้บริหำรจัดกำรให้สอดคล้องกับวัคซีนที่ได้รับจัดสรร กำรจัดกำรวัคซีนรัฐบำล
ได้จัดสรรโดยคำนึงถึงควำมจำเป็น ทั่วถึง กระจำยในทุกจังหวัด คำนึงถึงจำนวนประชำกร กำรนำเข้ำวัคซีน
รัฐบำลไม่ได้กีดกันแต่ขอให้นำวัคซีนไปขึ้นทะเบียนกับ องค์กำรอำหำรและยำ (อย.) เพื่อควำมปลอดภัย
ของประชำชนทุกคนภำยหลังกำรฉีด นอกจำกนี้ ยังพิจำรณำงบประมำณเพื่อจัดหำเครื่องมือแพทย์
ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อกำรรับมือสถำนกำรณ์โควิด ๒๐๑๙ วำงแผนกำรตรวจค้นหำเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง
ผลตอบแทนต่อบุคลำกรทำงกำรแพทย์อย่ำงเหมำะสม กำรบริหำรจัด กำรงบประมำณเพื่อ ดำเนิน
โครงกำรต่ำง ๆ มีกำรวำงแผนควำมเป็นไปได้ พิจำรณำควำมจำเป็นกำรดำเนินกำรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยให้กำรเสนอโครงกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำน ควรคำนึงถึงควำมจำเป็น มีรำยละเอียดอย่ำงชัดเจน เพื่อกำร
อนุมัติงบประมำณที่เกิดประโยชน์สูงสุด ในส่วนของกำรเยียวยำผ่ำนโครงกำรต่ำง ๆ ในปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
ที่ผ่ำนมำ อำทิ บัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ ช่วยเหลือคนยำกจน โครงกำรคนละครึ่ง ช่วยเหลือประชำชนทั่วไป
และผู้ประกอบกำรรำยย่อย โครงกำร “ม. ๓๓ เรำรักกัน” ช่วยเหลือผู้ประกันตนประกันสังคมมำตรำ ๓๓
เป็น ต้น ในส่ว นวิส ำหกิจ ขนำดกลำงและขนำดย่อ ม (Small and Medium Enterprises : SME)
ขอควำมร่ว มมือ ให้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำร SMEs เพื่อรัฐบำลสำมำรถประมวล รวบรวม หรือปรับปรุง
ฐำนข้อมูลผู้ประกอบกำร SMEs ให้ตรงกับสถำนกำรณ์ที่เป็นปัจจุบันซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อ
กำรจัดทำมำตรกำรส่งเสริม SMEs หรือกำรดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ของหน่วยงำนภำครัฐในกำรส่งเสริม
สนับ สนุน ผู้ป ระกอบกำร SMEs ให้ไ ด้ต รงกับ ควำมต้องกำร นอกจำกนี้ รัฐบำลให้ควำมสำคัญกับกำร
แก้ปัญหำหนี้ครัวเรือนควบคู่ไปกับกำรแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง (นำยอำคม เติมพิทยำไพสิฐ) ตอบชี้แจงสรุปได้ว่ำ
รัฐบำลได้ดำเนิน ๓ มำตรกำร ภำยใต้พระรำชกำหนดฉบับนี้ คือ ด้ำนกำรสำธำรณสุข ด้ำนกำรช่วยเหลือ
เยียวยำ และด้ำนกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม โดยแผนงำนหรือโครงกำรด้ำนกำรช่วยเหลือเยียวยำ
และกำรฟื้นฟู นั้น มีควำมยืดหยุ่นและมุ่งให้เกิดกำรหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐำนรำก โดยให้ควำมช่วยเหลือ
ร้ำนค้ำชุมชน และช่วยเหลือกลุ่มเปรำะบำงในโครงกำร “เรำชนะ” (๗,๐๐๐ บำท) ผ่ำนแอปพลิเคชันเป๋ำตัง
และผ่ำนเครือข่ำยชุมชนในกำรลงทะเบียน สำหรับกลุ่มคนในพื้นที่สูงซึ่งพบอุปสรรคในเรื่องสัญญำณเครือข่ำย
ทำให้ไม่สำมำรถใช้แอปพลิเคชันเป๋ำตังได้เต็มประสิทธิภำพ จะได้ดำเนินกำรแก้ไขต่อไป นอกจำกนี้ รัฐบำล
ยังให้ควำมสำคัญกับกำรติดตำมและประเมินผลในแผนงำนหรือโครงกำรตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยกำรดำเนินกำรตำมแผนงำนหรือโครงกำรภำยใต้พระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหำ เยียวยำ และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรประเมินผลกำรใช้จ่ำยเงินกู้
เพื่อแก้ไขปัญหำ เยียวยำ และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยได้ดำเนินกำรทัง้ ในภำพรวมและรำยแผนงำนหรือโครงกำร อีกทั้งดำเนินกำร

- ๑๓ ตำมกรอบกำรบริหำรหนี้สำธำรณะตำมมำตรำ ๕๐ แห่งพระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
ทั้งนี้ หำกสถำนกำรณ์คลี่คลำยอำจใช้วงเงินกู้น้อยลงตำมควำมเหมำะสม ซึ่งในเรื่องวงเงินกู้นี้ รัฐบำลได้ตั้ง
งบประมำณสำหรับกำรชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในปี ๒๕๖๕ ไว้เป็นจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ล้ำนบำท เพื่อมิให้
ดอกเบี้ยพอกพูนและกระทบต่อควำมน่ำเชื่อถือของประเทศ และยืนยันว่ำรัฐบำลยังคงใช้กรอบควำมยั่งยืน
ทำงกำรคลังมำเป็นหลักในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรคลัง โดยอำจมีกำรปรับสัดส่วนงบประมำณให้เหมำะสม
กับสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น อย่ำงไรก็ตำม โดยที่กำรปิดประเทศ (Lock Down) มีต้นทุนทำงเศรษฐกิจสูง
ฉะนั้น กำรป้องกันตัวเองโดยจำกัดกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ จึงเป็นสิ่งจำเป็นและขอให้
ประชำชนทุกคนให้ควำมร่วมมือในเรื่องดังกล่ำวนี้ด้วย สำหรับข้อเสนอในเรื่องกำรปรับเพดำนหนี้สำธำรณะ
กำรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ขอรับไปพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป
ที่ประชุมได้ลงมติอนุมัติพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔
ตามมาตรา ๑๗๒ ของรัฐธรรมนูญ ด้วยคะแนนเสียง ๒๐๖ เสียง และงดออกเสียง ๒ เสียง
จำกนั้น ประธำนของที่ประชุมได้ขอยก ระเบียบวำระที่ (๗) เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมำพิจำรณำก่อน
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นด้วย
(๗) เรื่องอื่น ๆ

จานวน ๑ เรื่อง

- ตั้ ง กรรมาธิ ก ารในคณะกรรมาธิ ก ารการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย
และนวั ต กรรม แทนตาแหน่ ง ที่ ว่ า ง
ผลการพิจารณา
โดยที่กรรมำธิกำรในคณะกรรมำธิกำรกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ว่ำงลง ที่ประชุมจึงมีมติตั้ง นำยสมชำย เสียงหลำย เป็นกรรมำธิกำรในคณะกรรมำธิกำรกำรอุดมศึกษำ
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแทนตำแหน่งที่ว่ำ ง ตำมที่ประธำนคณะกรรมำธิกำรกำรอุดมศึกษำ
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พลอำกำศเอก ประจิน จั่นตอง) เสนอ
จำกนั้น ประธำนของที่ประชุมได้สั่งให้เลื่อนระเบียบวำระกำรประชุมที่ยังเหลืออยู่ออกไปก่อน
แล้วกล่ำวปิดประชุม
เลิกประชุม เวลา ๑๗.๑๐ นาฬิกา

สานักการประชุม
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

