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1. ความเป็นมา 

ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย กําลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้มีจํานวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกและภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว  
และยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการระบาดของโรคดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเมื่อใด นอกจากการแพร่ระบาดของโรค
ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชนแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ
อีกด้วย ที่ผ่านมารัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ ได้ใช้งบประมาณจํานวนมากในการดําเนินการเพื่อหยุดยั้งและ
ควบคุมการระบาดของโรค รวมทั้งการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบในทุกภาคส่วน และทุกพื้นที่
ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ในการยุติการแพร่ระบาดและการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม จําเป็นต้องใช้งบประมาณอีก
จํานวนมากในการดําเนินการ ซึ่งไม่อาจได้มาโดยวิธีการงบประมาณตามปกติได้ จึงได้มีการตราพระราชกําหนด  
ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้ึน ซึ่งเป็นการให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 
ในวงเงิน 1 ล้านล้านบาท รวมทั้ง การตราพระราชกําหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ และพระราชกําหนดการรักษา
เสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 1.9 
ล้านล้านบาท 

จากการตราพระราชกําหนดฯ ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่า 
ภายหลังที่พระราชกําหนดฯ มีผลบังคับใช้ คาดว่าหน่วยงานต่าง ๆ จะเร่งดําเนินการเสนอโครงการตามแผนงาน
ที่กําหนดไว้ เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมได้ทันท่วงที ซึ่งอาจมีการเร่งดําเนินการ
ทําให้การพิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการไม่รอบคอบเท่าที่ควร และอาจมีการยกเว้นกฎระเบียบบางประการ
อันอาจนําไปสู่ช่องทางในการทุจริตได้ 

ดังนั้น ควรมีการปูองกันและเฝูาระวังการทุจริตอย่างใกล้ชิด ในการดําเนินการตามแผนงานหรือ
โครงการที่ใช้เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท การช่วยเหลือผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบ ในวงเงิน 5 แสนล้านบาท 
และการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ในวงเงิน 4 แสนล้านบาท 
รวมทั้ งสิ้น 1.9 ล้านล้านบาท เนื่องจากวงเงินดังกล่าว เป็นวงเงินที่มหาศาลและก่อให้ เกิดหนี้ผูกพัน 
ต่อประเทศในระยะยาว หน่วยงานของรัฐที่จะเสนอโครงการต่าง ๆ จึงควรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและ 
การบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต เพื่อประกอบการเสนอขออนุมัติงบประมาณ และในส่วนของ
คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ควรพิจารณาความจําเป็นอย่างละเอียดรอบคอบ และติดตาม 
การดําเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการเฝูาระวังและปูองกันการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน 
ในสถานการณ์วิกฤตครั้งนี้ 
 
2. ข้อเท็จจริง 

2.1 ล าดับเหตุการณ์ 
ภายหลังที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 รัฐบาลได้มีการดําเนินการ

เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหา รวมทั้ง การเยียวยาในทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
ดังกล่าว โดยมีการดําเนินการดังนี้ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันการทุจริต 
กรณีศึกษา การใช้จ่ายงบประมาณ ตามพระราชก าหนดการเงินเพ่ือแก้ไขปัญหาการระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
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- เมื่อวันท่ี 7 เมษายน 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สาํนักงบประมาณเสนอ 
เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย หลักเกณฑ์และแนวทาง 
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และปฏิทินการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อโอนงบประมาณรายจ่ายบางส่วนของหน่วยรับงบประมาณ 
ไปใช้จ่ายในการดําเนินการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยสํานัก
งบประมาณ ได้จัดทําร่างพระราชบัญญัติเพื่อโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. …. จํานวน 
100,395 ล้านบาท โดยนําไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน  
หรือจําเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือเยียวยา และบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และปัญหาภัยพิบัติ ภัยแล้ง อุทกภัยที่อาจเกิดข้ึนในช่วงปลายปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกรณีที่มเีหตุฉุกเฉินหรอืจาํเป็นอื่น (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ข - 1) 

แม้ว่าภายหลังการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว แต่ปรากฎว่าในการแก้ไขปัญหา 
เยียวยา และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ต้องใช้
งบประมาณอีกจํานวนมาก จึงเป็นกรณีฉุกเฉินและเร่งด่วนที่ต้องตราพระราชกําหนดฯ เพื่อกู้เงินมาแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว  

- เมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2563 ได้มีการประกาศใช้พระราชกําหนด 3 ฉบับ เพื่อแก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ 

(1) พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(วงเงินไม่เกินหนึ่งล้านล้านบาท) (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ก - 1) 

(2) พระราชกําหนด การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (วงเงินไม่เกินห้าแสนล้านบาท) 
(รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ก - 2) 

(3) พระราชกําหนด การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ (วงเงินไม่เกินสี่แสนล้านบาท) (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ก - 3) 

รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น จํานวน 1.9 ล้านล้านบาท  
- เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบร่างระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 ตามที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ          
และสังคมแห่งชาติเสนอ (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ข - 2) และได้มีการประกาศระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีฯ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 
2563 เป็นต้นไป (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ก - 4) 

 รวมทั้ง คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบตามที่สํานักงบประมาณเสนอ เรื่อง การโอน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ข - 3) 

- เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ที่ สกส1.2/2563 เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ก - 5) 

- เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการ
กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม 
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ครั้งที่ 2/2563 ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ที่ได้มีการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอ
โครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน  
เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ของกระทรวงการคลัง เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา 8 (1) แห่งพระราชกําหนดฯ ประกอบด้วย 

 1. โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบ 
จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการคลัง  เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่
กลุ่มเปูาหมายของโครงการฯ จํานวนไม่เกิน 16 ล้านราย วงเงินของโครงการฯ ไม่เกิน 240 ,000 ล้านบาท 
(โดยใช้เงินกู้ตามพระราชกําหนดฯ ไม่เกิน 170,000 ล้านบาท) 

 2. โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรตามกลุ่มเปูาหมายของ
โครงการฯ จํานวนไม่เกิน 10 ล้านราย วงเงินของโครงการฯ ไม่เกิน 150,000 ล้านบาท (โดยใช้เงินกู้ตาม 
พระราชกําหนดฯ ไม่เกิน 150,000 ล้านบาท) (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ข - 4) 

- เมื่อวันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ กรอบนโยบายการฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ได้มีมติเห็นชอบ
แล้วในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2563 ตามที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอ 
(รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ข - 5) 

 รวมทั้ง คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบและเห็นชอบ ข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติโอน
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ข - 5) 

- เมื่อวันท่ี 19 พฤษภาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ  
โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. …. และเอกสารประกอบ ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ และให้สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีนําเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ข - 6) 

- เมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่คณะกรรมการ
กลั่นกรองการใช้จา่ยเงินกู ้เสนอ เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 4/2563 โดยมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงการคลัง
รับไปพิจารณาร่วมกันอีกครั้ง (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ข - 7) 

นอกจากนี้  ในวันดังกล่าว สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ในฐานะฝุายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกําหนดให้อํานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ได้จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบาย
การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (แผนงานหรือโครงการที่ 3 ตามบัญชีแนบท้ายพระราชกําหนดฯ) 
เพื่อให้หน่วยงายของรัฐสามารถจัดทําและเสนอโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายผ่านระบบ 
การประชุมทางวีดิทัศน์ (Video Conference) ให้แก่จังหวัด ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย 

รวมทั้ง กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 7018 ลงวันที่ 26 
พฤษภาคม 2563 เรื่อง แนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟเูศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อแจ้งแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศของจังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทําข้อเสนอโครงการฯ โดยให้จัดส่ง
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทย ตามแบบฟอร์มและระยะเวลา 
ที่กําหนด (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ค) 

- เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติเห็นชอบพระราชกําหนดฯ 
ทั้ง 3 ฉบับ 
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- เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมวุฒิสภา มีมติเห็นชอบพระราชกําหนดฯ ทั้ง 3 ฉบับ 
- ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการนําพระราชกําหนดฯ ทั้ง 3 ฉบับ ข้ึนทูลเกล้าเพื่อลงพระปรมาภิไธย 

และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ต่อไป (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2563) 
 

2.2 รายละเอียดเกี่ยวกับการกู้เงิน จ านวน 1 ล้านล้านบาท 
2.2.1 วัตถุประสงค์ของการกู้เงิน 
 พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และ

ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  
ได้กําหนดวัตถุประสงค์ของการกู้เงินไว้ ดังนี ้

(๑) เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(๒) เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ภาคประชาชน เกษตรกร และ

ผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(๓) เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค 

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
2.2.2 วงเงินกู้หรือออกตราสารหน้ี 

 ให้กระทรวงการคลังโดยอนุมัติ คณะรัฐมนตรีมีอํานาจกู้เงินบาทหรือเงินตรา
ต่างประเทศ หรือออกตราสารหนี้ในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย มีมูลค่ารวมกันไม่เกินหนึ่งล้านล้านบาท
โดยต้องลงนามในสัญญากู้เงิน หรือออกตราสารหนี้ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ทั้งนี้ นางแพตริเซีย มงคลวนิช1 ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
(สบน.) เปิดเผยข้อมูลว่า ที่ประชุมได้ปรับแผนการก่อหนี้สาธารณะประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 
หลังจากพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 1 ล้านล้านบาท มีผลบังคับใช้ ซึ่ง จะมีการกู้เงิน 
6 แสนล้านบาทในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และอีก 4 แสนล้านบาทในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเป็น
การกู้เงินในประเทศร้อยละ 80 โดยจะมีการกู้รอบแรกวงเงิน 7 หมื่นล้านบาท ในรูปแบบการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 
อายุ 4 ปี เพื่อนํามาใช้ในโครงการเราไม่ทิ้งกัน รอบที่ 2 ซึ่งจะมีการจ่ายเงินในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 

ดังนั้น ในวันที่ 29 เมษายน 2563 นี้ ทางสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะจะออก
หนังสือให้ธนาคารพาณิชย์ที่สนใจเข้าร่วมปล่อยกู้ในโครงการเราไม่ทิ้งกัน เสนออัตราดอกเบี้ย โดยจะพิจารณา 
ผู้ที่เสนอดอกเบี้ยตํ่าสุด 

 2.2.3 แผนงานหรือโครงการ ในการกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคม ท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

  ประกอบด้วย 3 แผนงาน ได้แก่ 
(1) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข 

เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (วงเงิน 45,000 ล้านบาท) 
(2) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย

ให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (วงเงิน 555,000 ล้านบาท) 

(3) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (วงเงิน 400,000 ล้านบาท) 

                                                             
1 สํ า นั ก ข่ า ว  ไ อ . เ อ็ น . เ อ็ น . ,  “ ส บ น . เ ผ ย พ ร ก . กู้  1 ล ล บ . ใ ช้ จ่ า ย เ ยี ย ว ย า โ ค วิ ด ร อ บ  2, ”  จ า ก

https://www.innnews.co.th/economy/news_655075/ สืบค้นเม่ือวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 
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ซึ่งมีรายละเอียดแผนงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ และวงเงินกู้ ปรากฏตามตาราง
ข้างล่างนี้ 

 

ตารางท่ี 1  แผนงานหรือโครงการตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา 
เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
พ.ศ. 2563 

แผนงานหรือโครงการ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

วงเงิน 
(ภายใต้บังคับ

มาตรา 6) 
1. แผนงานหรือโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และ
สาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 
   1.1 แผนงานหรือโครงการเพื่อรองรับค่าใช้จ่าย ค่าเยียวยา 
ค่าชดเชย และค่าเสี่ยงภัย สําหรับบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข รวมถึงผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาผู้ชํานาญการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
   1.2 แผนงานหรือโครงการเพื่อจดัซื้อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์
และสาธารณสุข ยารักษาโรค วัคซีนปูองกันโรค และห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ 
   1.3 แผนงานหรือโครงการเพื่ อรองรับ ค่าใ ช้จ่ายที่จํ าเป็น             
ต่อการบําบัดรักษา ปูองกัน ควบคุมโรค รวมทั้งการวิจัยพัฒนาทาง
การแพทยแ์ละสาธารณสุขเพื่อการฟื้นฟูด้านสาธารณสุขของประเทศ 
   1.4 แผนงานหรือโครงการเพื่อการเตรียมความพร้อมด้าน
สถานพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่าย 
ในการกักตัวผู้มีความเสี่ยงในการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
   1.5 แผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์
ฉุกเฉิน อันเนือ่งมาจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

- กระทรวง
สาธารณสุข 
- หน่วยงานของรัฐ
ที่คณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 
ตามข้อเสนอ 
ของกระทรวง
สาธารณสุข 

45,000 
ล้านบาท 

2. แผนงานหรือโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา 
และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ 
ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
   2.1 แผนงานหรือโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย 
ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
   2.2 แผนงานหรือโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย 
ให้แก่เกษตรกรซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
   2.3 แผนงานหรือโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย 
ให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

- กระทรวงการคลัง 
- หน่วยงานของรัฐ
ที่คณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 
ตามข้อเสนอของ
กระทรวงการคลงั 

555,000 
ล้านบาท 
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แผนงานหรือโครงการ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

วงเงิน 
(ภายใต้บังคับ

มาตรา 6) 
   2.4 แผนงานหรือโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และชดเชย
ประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ เพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน 
อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
3. แผนงานหรือโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สังคม ท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 
   3.1 แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนา 
ที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพ และ
ยกระดับการค้า การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่สําคัญ
ของประเทศ โดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้า
และการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ 
   3.2 แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน ผ่านการดําเนิน
โครงการหรือกิจกรรม เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริม
ตลาดสําหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เช่ือมโยงกับ
การท่องเที่ยวหรือภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอํานวยความสะดวก 
ที่จําเป็นสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินและชุมชน รวมทั้ง 
การสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินและชุมชน 
   3.3 แผนงานหรือโครงการเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภค
ภาคครัวเรือนและเอกชน รวมถึงการลงทุนต่าง ๆ ของภาคเอกชน 
เพื่อให้สภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับปกติ 
ได้โดยเร็ว 
   3.4 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านการดําเนินโครงการ
หรือกิจกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้าง
พื้นฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิตเพื่อการพัฒนาประเทศ 
ในระยะต่อไป 

- กระทรวงการคลัง 
- หน่วยงานของรัฐ
ที่คณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 

400,000 
ล้านบาท 

 

จากแผนงานหรือโครงการที่กล่าวมาข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงวงเงินกู้ได้ในกรณีต่อไปนี้ 
(1) กรณีจําเป็น คณะรัฐมนตรีจะมีมตินําวงเงินเพื่อการดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการที่ 2 

(แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และ
ผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019) มาใช้เพื่อ
การดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการที่ 1 (แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และ
สาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019) ก็ได ้

(2) กรณีจําเป็นอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ คณะรัฐมนตรีจะมีมติให้นําวงเงินกู้เพื่อการดําเนินการ
ตามแผนงานหรือโครงการที่ 3 (แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับ
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ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019) มาใช้เพื่อการดําเนินการตามแผนงานที่ 1 หรือ 
2 เพิ่มเติมก็ได้ 

2.2.4 ขั้นตอนเสนอ พิจารณา อนุมัติแผนงานหรือโครงการ 
 ตามที่พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา 

และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกําหนด  
ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ 
จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 กําหนดไว้นั้น สามารถสรุป
ข้ันตอนการเสนอ พิจารณา และอนุมัติการดําเนินแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกู้ตามพระราชกําหนดฯ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 

แผนภาพท่ี 1  แผนงานที่ 1 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข 
                (วงเงิน 45,000 ล้านบาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอโครงการ 

พิจารณาเห็นชอบ 

อนุมัติ ไม่อนุมัติ 

หน่วยงานของรัฐ รัฐมนตรเีจ้าสังกัด 

กระทรวงสาธารณสุข 

เสนอ 

คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู ้

รวบรวม/จัดทําความเห็นเสนอ (ภายใน 10 วัน) 

คณะรัฐมนตร ี
พิจารณาเสนอ (ไม่ช้ากว่า 20 วัน) 

สํานักงบประมาณ 

จัดสรรเงินกู้ 

สํานักงานบรหิารหนี้สาธารณะ 

กู้เงิน (ต้องลงนามภายใน 30 ก.ย. 64) 
และฝากในบัญชีก.การคลัง 

หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ 

จัดส่งประมาณการเบิกจ่ายเงินกู้ 
(รายเดือน) เพื่อประกอบการจัดหาเงิน 
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แผนภาพท่ี 2  แผนงานที่ 2 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับ 
  ภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ (วงเงิน 555,000 ล้านบาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอโครงการ 

พิจารณาเห็นชอบ 

อนุมัติ ไม่อนุมัติ 

หน่วยงานของรัฐ รัฐมนตรเีจ้าสังกัด 

กระทรวงการคลงั 

เสนอ 

คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู ้

รวบรวม/จัดทําความเห็นเสนอ (ภายใน 10 วัน) 

คณะรัฐมนตร ี
พิจารณาเสนอ (ไม่ช้ากว่า 20 วัน) 

สํานักงบประมาณ 

จัดสรรเงินกู้ 

สํานักงานบรหิารหนี้สาธารณะ 

กู้เงิน (ต้องลงนามภายใน 30 ก.ย. 64) 
และฝากในบัญชีก.การคลัง 

 

หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ 

จัดส่งประมาณการเบิกจ่ายเงินกู้ 
(รายเดือน) เพื่อประกอบการจัดหาเงิน 
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แผนภาพท่ี 3  แผนงานที่ 3 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 
  (วงเงิน 400,000 ล้านบาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนุมัติ ไม่อนุมัติ 

คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู ้

คณะรัฐมนตร ี
พิจารณาจัดทําความเห็นเสนอ (ไม่ช้ากว่า 13 วัน) 

สํานักงบประมาณ 

จัดสรรเงินกู้ 

สํานักงานบรหิารหนี้สาธารณะ 

กู้เงิน (ต้องลงนามภายใน 30 ก.ย. 64) 
และฝากในบัญชีก.การคลัง 

หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ 

จัดส่งประมาณการเบิกจ่ายเงินกู้ 
(รายเดือน) เพื่อประกอบการจัดหาเงิน 

เสนอโครงการ 

พิจารณาเห็นชอบ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐมนตรเีจ้าสังกัด 

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

เสนอ 

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู ้

คณะรัฐมนตร ี

จัดทํากรอบนโยบายฟื้นฟูฯ ด้านต่าง ๆ เสนอ 

พิจารณาเสนอ 

ไม่เห็นชอบ เห็นชอบ 

รวบรวม/จัดทําความเห็นเสนอ (ภายใน 10 วัน) 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง 
แผนงาน/โครงการ กลุ่มที่ 3 

พิจารณาจัดทําความเห็นเสนอ (ไม่ช้ากว่า 7 วัน) 

จัด
ทํา

กร
อบ

นโ
ยบ

าย
กา

รฟ
ื้นฟ

ูฯ 
จัด

ทํา
ข้อ

เส
นอ

โค
รง

กา
ร 

พิจ
าร

ณ
าแ

ละ
อนุ

มัต
ิ 
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กรอบการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่าง ๆ 
1) กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ประชาชน เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร ชุมชน/วิสาหกิจ

ชุมชน ผู้ประกอบการ แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 นิสิต
นักศึกษาที่อยู่ระหว่างการเรียนและผู้ที่จบการศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน แรงงานในระบบและนอกระบบ 
และผู้ว่างงาน 

2) หลักเกณฑ์ของโครงการท่ีเข้าข่ายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม 
2.1) โครงการที่มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ 13 ของระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีฯ 
2.2) การดําเนินโครงการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดย

คํานึ งถึ งประสิท ธิภาพ ( Effectiveness) ประสิท ธิผล  (Efficiency) การตอบสนองความต้องการ 
(Responsiveness) ของประชาชนและชุมชนในพื้นที่ การกระจายทรัพยากรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมทั้งใน
ระดับพื้นที่และกลุ่มเปูาหมาย (Equity) ความยั่งยืนของการดําเนินการ (Sustainability) ความโปร่งใส 
(Transparency) การปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันและการตรวจสอบได้ (Accountability) โดยจะต้องมี
การรายงานผลการดําเนินงานที่เปิดเผยต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ยังอาจต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
2.3) โครงการที่สามารถสร้างการจ้างงาน สร้างอาชีพในชุมชน การพัฒนาเพิ่มมูลค่า 

ของผลิตภัณฑ์ในชุมชน การเช่ือมโยงผลิตภัณฑ์ของชุมชนกับตลาดภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
2.4) โครงการที่เป็นการเพิ่มศักยภาพในสาขาการผลิต การบริการที่ยังคงมีความได้เปรียบ

และเป็นที่ต้องการของตลาด รวมทั้งมีโอกาสในการเติบโตในช่วงหลงัจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 โดยพิจารณานําแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (BCG) มาใช้ประโยชน์ในการดําเนินงาน 

2.5) โครงการที่สามารถกระตุ้นการบริโภค และการผลิตภายในประเทศในช่วงครึ่งหลัง
ของป ีพ.ศ. 2563 

2.6) โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน 
และสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของภาคการผลิตและภาคการบริการของประเทศ 

3) ขอบเขตแผนงาน/โครงการเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 
แผนงาน/โครงการที่จะขอรับการจัดสรรเงินกู้ภายใต้พระราชกําหนด เป็นโครงการที่มี

ความสอดคล้องกับหลักการในข้อ 2 และแนวทางตามข้อ 3 รวมทั้งส่งผลต่อการปรับโครงสร้างให้สามารถ
ตอบสนองความปกติใหม่ (New Normal) ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 โดยมีขอบเขตแผนงาน/โครงการ ดังนี้ 

3.1) แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจการการพัฒนาท่ีสามารถพลิกฟ้ืนกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจ เพ่ิมศักยภาพ และยกระดับการค้า การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจท่ีส าคัญ 
ของประเทศ โดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเท่ียวและบริการ 

3.1.1) ภาคเกษตรกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ตลอดห่วงโซ่ โดย 

- ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต วางระบบกระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะและ
ความปลอดภัย 

- ปรับระบบการทําการเกษตร โดยส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีศักยภาพ
ปรับรูปแบบการทําการเกษตรไปสู่การทําเกษตรอัจฉริยะและเช่ือมโยงการผลิตภาคการเกษตรให้สามารถเข้าสู่
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เกษตรอุตสาหกรรม โดยประยุกต์ใช้เครื่องจักรกลเกษตรและเทคโนโลยีเกษตรแม่นยําในกระบวนการผลิต 
เพื่อปรับระบบการผลิตสู่เกษตรสมัยใหม่ ทั้งนี้ ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมให้มีการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์
ที่สามารถผลิตได้ภายในประเทศเป็นหลัก 

- สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร โดยการให้ความสําคัญกับการพัฒนา
คุณภาพสินค้า Premium และความหลากหลายผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถค้าขาย
ออนไลน์ผ่านตลาด e-Commerce ทั้งที่เป็น e-Marketplace หรือ Social Commerce ด้วยต้นทุนการขนส่ง
และการตลาดที่แข่งขันได้ 

3.1.2) ภาคอุตสาหกรรม การค้า/การลงทุน: ฟื้นฟูอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด โดยทํางานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน สนับสนุนการใช้เครื่องจักร
และอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีข้ันสูงและทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็น
สําหรับอุตสาหกรรมเปูาหมายในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐ สร้างความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนในการพัฒนาทักษะแรงงานให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง ขยายการจัดตั้ง
ศูนย์วิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์ (Testing Center) ในภาคอุตสาหกรรมสําคัญ 

3.1.3) ภาคท่องเที่ ยวและบริการ :  มุ่ ง เน้นการท่อง เที่ ยวเ ชิง คุณภาพ 
(Responsible Tourism) อุตสาหกรรมการให้บริการ (Hospitality Industry) และเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดย
ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอํานวยความสะดวกในเมืองหลักและเมืองรอง เพื่อยกระดับคุณภาพ
แหล่งท่องเทีย่วและบรกิารที่เกี่ยวข้องให้ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งมาตรฐานด้านสาธารณสุขและด้านความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยว เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยด้านสุขภาพ พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการที่สอดคล้องกับความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว (Carrying Capacity) ของแหล่งท่องเที่ยว 
สร้างและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้เป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยว รวมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล   
ในการให้บริการ และฝึกอบรมและพัฒนาผู้ประกอบการ ตลอดจนพัฒนาฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และอุตสาหกรรมการให้บริการให้มีความพร้อมในการให้บริการ 

ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจการ
การพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจฯ เป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ของประเทศ อาจกําหนดให้มีรูปแบบการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนที่ประสบความสําเร็จในแต่ละด้านเพื่อทําหน้าที่พี่เลี้ยงถ่ายทอดประสบการณ์และความเช่ียวชาญ  

3.2) แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน : ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ของชุมชน โดยการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้เกิดข้ึนในท้องถ่ินชุมชน โดย 

3.2.1) พัฒนาสินค้าและบริการของชุมชน ได้แก่ การปรับปรุง ส่งเสริม
เกษตรกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรผสมผสาน เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรรายย่อย และ
พัฒนาสินค้าชุมชน (OTOP) การท่องเที่ยวชุมชน และบริการที่เกี่ยวเนื่องบนแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป และการใช้นวัตกรรม ด้วยการสนับสนุน  
จากหน่วยงาน และสถาบันการศึกษา รวมถึงการรวมกลุ่มกันดําเนินกิจกรรมของชุมชน เพื่อนําไปสู่การสร้าง
มูลค่าเพิ่มและรายได้อย่างยั่งยืน 

3.2.2) พัฒนาการตลาดและสิ่งอํานวยความสะดวก โดยส่งเสริมพัฒนาการตลาด
ตามแนวทางความปกติใหม่ (New Normal) ที่มีการรักษาระยะห่าง การรักษาความสะอาด และการปูองกัน
โรคติดต่ออย่างเคร่งครดั และส่งเสรมิการเปดิตลาดสู่ภายนอกโดยใช้ระบบการตลาดออนไลน์ รวมทั้งการพัฒนา
สิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนและเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน 
(Sharing Economy) 
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3.2.3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมสาธารณประโยชน์ระดับชุมชน 
ได้แก่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคน
ในชุมชน รวมทั้งเป็นแหล่งจ้างแรงงาน 

3.2.4) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน โดยให้หน่วยงาน องค์กร และ
สถาบันการศึกษาสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมายและชุมชน 

3.2.5) เกิดการฟื้นฟูและพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง โดยดึงดูดคนรุ่นใหม่ 
ผู้ประกอบการที่มีความรู้และศักยภาพกลับคืนถ่ินเพื่อไปประกอบกิจการในท้องถ่ินของตนเอง 

ทั้งนี้ การดําเนินโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถ่ิน
และชุมชน ควรให้ความสําคัญกับการดําเนินโครงการที่จะก่อให้เกิดการสร้างงานและสร้างอาชีพในท้องถ่ินและ
ชุมชนในระยะยาว โดยเฉพาะผู้จบการศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อเพิ่มความเข็มแข็งของเศรษฐกิจระดับ
ชุมชนและก่อให้เกิดการกระจายความเจริญสู่ชนบทได้อย่างยั่งยืน 

3.3) แผนงานหรือโครงการเพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน 
จัดทํามาตรการด้านภาษีและหรือมิใช่ภาษี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการ 
รายย่อย การใช้สินค้าที่ผลิตภายในประเทศเป็นหลักและการท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงหลังจาก
สถานการณ์การระบาดยุติแล้ว 

3.4) แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานผ่านการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม 
เพ่ือสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิตเพ่ือการพัฒนา
ประเทศในระยะต่อไป มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ทางด้านการค้า การลงทุน การผลิตและการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ รวมถึงเศรษฐกิจ
ท้องถ่ินและชุมชนที่ได้ดําเนินการในข้อ 1) และข้อ 2) ให้เป็นไปอย่างสะดวก ปลอดภัย มีมาตรฐานบนต้นทุน 
ที่แข่งขันได้ ได้แก่ 

3.4.1) การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ําและระบบชลประทาน โดยการพัฒนาแหล่ง
กักเก็บน้ําทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก น้ําบาดาลที่มีความพร้อมในการดําเนินการ ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วย
ภาคการเกษตรให้มีน้ําใช้เพียงพอต่อการเพาะปลูกแล้ว ยังเป็นการกระจายเม็ดเงินลงทุนไปในพื้นที่ต่าง ๆ และ
จะเป็นการช่วยเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ําของประเทศเพื่อรองรับในกรณีภัยแล้ง และอุทกภัยในอนาคตได้ด้วย 

3.4.2) การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ โดย 
- การพัฒนา/ปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมในรูปแบบต่าง ๆ ให้สามารถ

เช่ือมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าจากชุมชน/ท้องถ่ินสู่ประตูการค้าหรือจุดต้นทางการเดินทางที่สําคัญของ
ประเทศได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และมีต้นทุนลดลง 

- การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ อาทิ ศูนย์รวบรวมและ
กระจายสินค้า โดยให้ความสําคัญกับโครงการที่ช่วยสนับสนุนให้สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ของภาครัฐ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3.4.3) การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาครัฐและ
ภาคเอกชนเกิดการวิจัยและพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มภายในประเทศในลักษณะบูรณาการ ทั้งในส่วนของ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การประกอบอาชีพของประชาชนทั้งในระดับครัวเรือน วิสาหกิจชุมชน  
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงรองรับการประกอบธุรกิจในภาคการผลิตและภาคบริการ 
ในรูปแบบใหม่ ๆ ที่จะเกิดข้ึนจากการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร 5G เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต 
ในอนาคต ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานของทุกภาคส่วน ครอบคลุมและทั่วถึง โดยให้ความสําคัญกับ  
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การพัฒนาระบบการค้าออนไลน์ภายในประเทศที่สามารถเช่ือมโยงกับระบบโลจิสติกส์ภายในประเทศ เพื่อให้
ประชาชน ผู้ประกอบการ ชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ในการเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรงและ
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตของชุมชน 
 

ทั้งนี้ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทําคู่มือการเสนอ
โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่าง  ๆ (รายละเอียดปรากฏ  
ตามภาคผนวก ง) 

2.2.5 การก ากับดูแลแผนงานหรือโครงการท่ีใช้เงินกู ้
คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ มีหน้าที่และอํานาจหนึ่งในการกํากับ

ดูแลการดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกู้ตามพระราชกําหนดฯ และรายงานต่อคณะรัฐมนตรี
อย่างน้อยทุก 3 เดือน 

2.2.6 การรายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้ 
กระทรวงการคลังต้องรายงานการกู้เงินตามพระราชกําหนดฯ ต่อรัฐสภา ภายใน 

60 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ (ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2564) โดยต้องระบุรายละเอียดของการกู้เงิน 
วัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินกู้ ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับ 
 

2.3 รายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ 

งบประมาณวงเงิน 4 แสนล้านบาท ที่ถูกใช้เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ อยู่ภายใต้การดําเนินงานของสองหน่วยงาน คือ กระทรวงการคลังและ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ซึ่งได้รับอํานาจตามพระราชกําหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน
และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ในการรักษาสภาพคลอ่งของการระดมทุน
ในตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน 

กลไกที่ ถูกนํามาใช้ในการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินในตลาดตราสารหนี้
ภาคเอกชน คือ การจัดต้ังกองทุนที่มช่ืีอว่า “กองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ 
(Corporate Bond Stabilization Fund: BSF)” โดย ธปท. เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแต่เพียงผู้เดียวในระยะ
เริ่มแรก 

 

แผนภาพท่ี 4  กลไกการให้ความช่วยเหลือของ BSF 

 
ที่มารูปภาพ: ธนาคารแห่งประเทศไทย (https://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/Activities/Documents/Mediabriefing_BSF.pdf) 
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กองทุนนี้ จะทําหน้าที่ในการรับซื้อตราสารหนี้ภาคเอกชนที่จะครบกําหนดระยะเวลาไถ่ถอน 
ในช่วงปี 2563 – 2564 ผ่านการตัดสนิใจของคณะกรรมการลงทุน (Investment Committee: IC) แต่การเลือก
ตราสารหนี้ภาคเอกชน ก็มีกรอบในการตัดสินใจลงทุนที่ถูกกําหนดโดยคณะกรรมการกํากับกองทุน (Steering 
Committee: SC) ทั้งนี้ ตามระเบียบว่าด้วยการซื้อขายหน่วยลงทนุหรือตราสารหนี้ภายใต้พระราชกําหนดการรักษา
เสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 25632  
 

แผนภาพท่ี 5  ใครบริหารจัดการกองทุนบ้าง 

 
ที่มารูปภาพ: ธนาคารแห่งประเทศไทย (https://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/Activities/Documents/Mediabriefing_BSF.pdf) 

 

2.4 รายละเอียดเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ 
 2.4.1 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อบรรเทาผลกระทบอันเกิดจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

หรือจากมาตรการที่รัฐกําหนดให้ประชาชนต้องปฏิบัติอันเป็นการระงับ ยับยั้ง และแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสดังกล่าว ให้ดําเนินการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม3  

2.4.2 มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อเพ่ิมเติม 
 ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอํานาจให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงินเป็นการเฉพาะ

คราวภายในวงเงินไม่เกิน 500,000 ล้านบาท เพื่อให้สถาบันการเงินให้กู้ยืมเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ 
โดยธนาคารแห่งประเทศไทย คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี ซึ่งการให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงิน  
อาจทําโดยวิธีการรับซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินทีส่ถาบันการเงินเปน็ผู้ออกก็ได้ และธนาคารแห่งประเทศไทยจะกําหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้สถาบันการเงนิผูกู้้ต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ แต่ต้องไม่มีลักษณะเป็นการสรา้งภาระโดยไม่จําเปน็ 

 
 

                                                             
2 ระเบียบว่าด้วยการซ้ือขายหน่วยลงทุนหรือตราสารหน้ีภายใต้พระราชกําหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบ

การเงินและความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563 หมวดที่ 2 การซ้ือขายตราสารหน้ีภาคเอกชน “ข้อ 7 
ให้กองทุนซ้ือตราสารหน้ีภาคเอกชนตามที่คณะกรรมการลงทุนได้คัดเลือก ภายใต้กรอบการลงทุนตาม ประกาศคณะกรรมการ
กํากับกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหน้ี เรื่อง นโยบาย แนวทางการดําเนินงาน กรอบการลงทุน 
และกรอบการบริหารความเสี่ยงของกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหน้ี” 

3 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หมายถึง วิสาหกิจที่มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินแต่ละแห่งไม่เกินห้าร้อย
ล้านบาท และไม่เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มธุรกิจที่มีลักษณะตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด 
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2.4.3 ขั้นตอนด าเนินการ 
 (1) สถาบันการเงินยื่นคําขอกู้ยืมเงินต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใน 6 เดือน 

นับแต่วันที่พระราชกําหนดฯ ใช้บังคับ (19 เมษายน 2563) แต่กรณีจําเป็นต้องให้ความช่วยเหลือและยังมี
วงเงินเหลืออยู่ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขยายระยะเวลาได้ คราวละไม่เกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 2 คราว 

 (2) สถาบันการเงินต้องนําเงินไปใช้ให้ผู้ประกอบวิสาหกิจกู้ยืม โดยวิสาหกิจ
ดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด ทั้งนี้ หากสถาบันการเงินให้เงินกู้แก่  
ผู้ประกอบวิสาหกิจที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขตามพระราชกําหนดฯ หรือประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส 1.2/2563 เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ  
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 สถาบันการเงินจะต้องคืนเงินกู้ยืมตามจํานวน
ที่มีการปฏิบัติไม่ถูกต้อง ให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามระยะเวลาที่กําหนด 
 

แผนภาพท่ี 6  ข้ันตอนการดําเนินการให้ความช่วยเหลอืผูป้ระกอบวิสาหกิจ 
 

2.4.4 เง่ือนไขในการให้กู้ยืมเงินผู้ประกอบวิสาหกิจ 
(1) ต้องเป็นการให้สินเช่ือเพิ่มเติมจากยอดหนี้เดิมไม่เกินร้อยละ 20 ของยอดหนี้

คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แต่ไม่รวมยอดหนี้คงค้างของวงเงินสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ 
วงเงินสินเช่ือรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับ และวงเงินสินเช่ือบัตรเครดิต ทั้งนี้ วงเงินที่ให้
กู้ยืมดังกล่าวต้องไม่มีผลกระทบต่อวงเงินสินเช่ือที่มีอยู่เดิม 

(2) คิดอัตราดอกเบี้ยในส่วนสินเช่ือเพิ่มเติมตาม (๑) สําหรับระยะเวลาสองปีแรก 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี โดยไม่เรียกเก็บดอกเบี้ยจากผู้กู้เป็นระยะเวลา 6 เดือนแรกนับแต่วันที่ผู้ประกอบ
วิสาหกิจได้รับสินเช่ือเพิ่มเติม ทั้งนี้ ดอกเบี้ยที่ไม่เรียกเก็บตาม (๒) ให้สถาบันการเงินได้รับการชดเชยความเสียหาย 

 ให้สถาบันการเงินได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการจํานอง
อสังหาริมทรัพย์และอาคารชุด และการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ อันเนื่องมาจากการให้กู้ยืมเงินตาม
มาตรการในพระราชกําหนดนี ้

2.4.5 การชดเชยความเสียหายแก่สถาบันการเงิน 
 ในกรณีที่สถาบันการเงินได้รับความเสยีหายจากการให้กู้ยืมเงิน ให้สถาบันการเงิน

ได้รับชดเชยความเสียหายตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  ซึ่งต้อง
ไม่น้อยกว่า 

(1) ร้อยละ 70 ของจํานวนเงินที่สถาบันการเงินต้องกันสํารองเพิ่มเติมจากยอดหนี้รวม
ของลูกหนี้คูณด้วยอัตราส่วนของยอดหนี้ใหม่ตามพระราชกําหนดฯ กับยอดหนี้รวม สําหรับผู้ประกอบวิสาหกิจ
ที่มีวงเงินสินเช่ือไม่เกินห้าสิบล้านบาท ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบวิสาหกิจ 
ให้กู้ 

เสนอคําขอ (ภายใน 6 เดือน) 

เงินหรือรับซ้ือตั๋วสัญญา 
ใช้เงิน 

(ดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี) 

ให้กู้ 
ดอกเบี้ย 2% ต่อปี ในส่วนสินเชื่อ 
2 ปีแรก และไม่เรียกเก็บในช่วง 

6 เดือนแรก 

เสนอคําขอ (ภายใน 6 เดือน) 
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(2) ร้อยละ 60 ของจํานวนเงินที่สถาบันการเงินต้องกันสํารองเพิ่มเติมจากยอดหนี้รวม
ของลูกหนี้คูณด้วยอัตราส่วนของยอดหนี้ใหม่ตามพระราชกําหนดฯ กับยอดหนี้รวม สําหรับผู้ประกอบวิสาหกิจที่มี
วงเงินสินเช่ือเกินห้าสิบล้านบาทข้ึนไป ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วิธีการคํานวณความเสียหายและความเสียหายที่พึงได้รับการชดเชยให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด ทั้งนี้ เมื่อครบ 2 ปี 6 เดือน ให้ธนาคาร
แห่งประเทศไทยคํานวณเงินชดเชย แล้วเสนอต่อคณะกรรมการกํากับการจ่ายเงินชดเชย เพื่อดําเนินการต่อไป 

 ทั้ งนี้  คณะกรรมการก ากับการจ่ าย เ งินชดเชย  ประกอบด้ วย  ปลั ด
กระทรวงการคลัง (ประธานกรรมการ) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศ
ไทยคนหนึ่ง ซึ่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมอบหมาย ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ และ
ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นกรรมการ และให้พนักงานที่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
มอบหมาย เป็นเลขานุการ ซึ่งมีหน้าที่และอํานาจ ดังนี ้

(๑) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินชดเชยให้แก่สถาบันการเงิน 
(๒) ตรวจสอบการคํานวณเงินชดเชยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด 
(๓) แจ้งให้กระทรวงการคลงัทราบถึงจํานวนเงนิชดเชยและสถาบนัการเงินทีไ่ด้รับ

เงินชดเชย 
หาก สถาบนัการเงินใดมีข้อโต้แย้ง ต้องโต้แย้งต่อคณะกรรมการฯ ภายใน 30 วัน 

นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการได้รับเงินชดเชย 
2.4.6 การรายงานข้อมูล 
 ให้สถาบันการเงินส่งรายงานสถานะผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับสินเช่ือเพิ่มเติม 

ตามพระราชกําหนด ณ สิ้นเดือนของทุกเดือน โดยให้รายงานในระบบ DMS DA Extranet ภายในวันที่ 21 
ของเดือนถัดไป เริ่มตั้งแต่งวดสิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ การรายงานดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบ
ที่ ธปท. กําหนดในเว็บไซต์ของ ธปท. 

 

2.5 ความคิดเห็นของนักวิชาการ นักการเมือง และสื่อมวลชนต่อประเด็นการใช้จ่าย
งบประมาณ 1.9 ล้านล้านบาท ตามพระราชก าหนดทางการเงิน4 

 ภายหลังการประกาศใช้พระราชกําหนดทางการเงินทั้ง 3 ฉบับ ภายใต้วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท 
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 มีนักวิชาการ นักการเมือง และสื่อมวลชนได้แสดงความคิดเห็นต่อกรณีที่รัฐบาล
จะดําเนินการตามพระราชกําหนดฯ ดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี ้

 2.5.1 ความคิดเห็นต่อการด าเนินการตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  (1) แผนงาน/โครงการที่ 1 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุขฯ 
อาจเกิดการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

  (2) แผนงาน/โครงการที่ 2 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือ เยียวยา และ
ชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ แต่ภาครัฐยังขาดฐานข้อมูลที่ครบถ้วนในการให้ 
ความช่วยเหลือ ซึ่งอาจทําให้การช่วยเหลือไม่ทั่วถึง เกิดการตกหล่น หรือช่วยเหลือไม่ตรงกับกลุ่มเปูาหมายที่แท้จริง

                                                             
4 ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, นายประมนต์ สุธีวงศ์ และนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์. 
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ตามวัตถุประสงค์ของพระราชกําหนดฯ หรือมีการใช้เล่ห์เหลี่ยมเพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนั้น ภาครัฐควรพัฒนา
ฐานข้อมูล Big Data เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูล และติดตามการดําเนินโครงการ 

  (3) แผนงาน/โครงการที่ 3 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพือ่พื้นฟูเศรษฐกิจและสงัคมฯ ยังไม่มี
ความชัดเจน อาจมีการดําเนินโครงการที่ไม่เกิดประโยชน์พอเพียง ใช้งบประมาณไม่คุ้มค่า และน่ากังวลว่า
อาจจะมีการทุจริตเกิดข้ึนมากที่สุด เช่น การทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริตเชิงนโยบาย เป็นต้น ดังนั้น ควรกําหนด
มาตรการในการปูองกันการทุจริตจากการใช้จ่ายงบประมาณ 4 แสนล้านบาท 

  (4) ความรีบเร่งในการดําเนินการ อาจทําให้การดําเนินโครงการขาดความโปร่งใส 
  (5) ข้อเสนอแนะในการปูองกันการทุจริต 
   - ควรมีคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ แยกตามแต่ละแผนงาน/

โครงการ และควรประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากภาคประชาชนและนักวิชาการที่สังคมยอมรับ  
   - ควรจัดทําเว็บไซต์เฉพาะกิจ ที่รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการ

ตามพระราชกําหนดฯ โดยเปิดเผยให้ประชาชนและสื่อมวลชนที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลและเข้าถึงได้ง่าย  
   - ควรมีคณะกรรมการตรวจสอบอิสระ ซึ่งประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความชํานาญ

และความน่าเช่ือถือ ทําหน้าที่ตรวจสอบการดําเนินงานภายใต้การสนับสนุนของ สตง. 
   - หากมีการทุจริต ต้องถูกลงโทษอย่างรุนแรงและรวดเร็ว 
   - เสนอให้วุฒิสภาจัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อทําหน้าที่ติดตาม 

ตรวจสอบ และให้ข้อคิดเห็นต่อการดําเนินการของรัฐบาล 
 2.5.2 ความคิดเห็นต่อการด าเนินการตามพระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือ

ทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจท่ีได้รับผลกระทบจาก การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  ดุลพินิจในการปล่อยกู้เพื่อให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจอยู่ที่สถาบันการเงิน จึงมี
แนวโน้มในการปล่อยกู้ให้กับวิสาหกิจที่มีศักยภาพอยู่แล้ว แต่วิสาหกิจซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 อาจยังไม่เข้าถึงสินเช่ือดังกล่าว 

 2.5.3 ความคิดเห็นต่อการด าเนินการตามพระราชก าหนดการรักษาเสถียรภาพของ
ระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  ธนาคารแห่งประเทศไทยควรมีบทบาทในการเป็นผู้กํากับดูแลมากกว่าเป็นผู้ตัดสินใจ
ซื้อตราสารหนี้ภาคเอกชน เพราะอาจเกิดการเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนบางราย หรือเอกชนที่มีความมั่นคง
ทางการเงินอยู่แล้ว 

 

 จากความเห็นของนักวิชาการ นักการเมือง และสื่อมวลชน ดังที่กล่าวมาข้างต้น สะท้อน 
ให้เห็นว่าการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกําหนดทางการเงิน ทั้ง 3 ฉบับ เป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ
เพราะในการดําเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ตามพระราชกําหนดฯ อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือใช้
งบประมาณ จํานวน 1.9 ล้านล้านบาท อย่างไม่คุ้มค่า จึงควรเฝูาระวังและมีมาตรการในการปูองกันการทุจริต
ที่อาจเกิดข้ึนโดยเฉพาะในส่วนของการดําเนินโครงการหรือแผนงานตามพระราชกําหนดให้อํานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินฯ ซึ่งเป็นการกู้เงินจํานวนมากถึง 1 ล้านล้านบาท 
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2.6 เครื่องมือในการป้องกันการทุจริตในโครงการของรัฐ 
 2.6.1 เครื่องมือในการป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
  1) การบูรณาการป้องกันทุจริตของโครงการภาครัฐ (โดยการติดตาม

ประเมินผลการด าเนินงาน) 
   คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 มีมติเห็นชอบ

ในหลักการเกี่ยวกับเรื่อง การบูรณาการปูองกันทุจริตของโครงการภาครัฐ (โดยการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน) 
ตามที่คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ ทั้ง 3 ข้อ ...ฯลฯ โดยมีประเด็นสํา คัญ 
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบประการหนึ่ง คือ แนวทางการบูรณาการปูองกันทุจริตของโครงการภาครัฐ 
(โดยการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน) ที่ประกอบด้วย 3 ข้ันตอน ได้แก่ 

   (1) การประเมินผลข้ันวางแผนก่อนดําเนินโครงการ (Pre – implementation 
Stage) ซึ่งเน้นการพิจารณาความเหมาะสมในการวางแผนโครงการ ว่าได้มีการวางกระบวนการ/กิจกรรมเพื่อลด
ความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบได้เพียงใด ก่อนอนุมัติโครงการ/กิจกรรม โดยมีหน่วยงานหลัก  
คือ สํานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
บูรณาการร่วมกันในการพิจารณา 

   (2) การประเมินผลข้ันตอนการดําเนินงาน ( Implementation Stage)  
เน้นการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรมว่าได้ดําเนินการอย่างเหมาะสมเพียงใด และได้ดําเนินการ
ตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อลดการทุจริตตามที่กําหนดไว้หรือไม่เพียงใด โดยมีหน่วยง่านหลัก คือ สํานักงาน 
กพร. ผู้ตรวจราชการ (กระทรวง/กรม) บูรณาการร่วมกันในการพิจารณา 

   (3) การประเมินผลข้ันสรุปผลหลังจากการดําเนินโครงการ (Post – 
implementation Stage) เน้นที่ผลของการดําเนินโครงการว่ามีความเหมาะสมเพียงใด โดยประเมินผล
กระทบและผลสําเร็จของงานว่าเปน็ไปตามเปูาหมายของการปูองกนัการทุจรติหรอืไม ่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ สํานักงบประมาณ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ  
สังคมแห่งชาติ สํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ท. บูรณาการร่วมกันในการดําเนินการ (รายละเอียดปรากฏ
ตามภาคผนวก ก - 1) 

  2) เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายในโครงการของรัฐ 
   คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 มีมติรับทราบ

เกณฑ์ช้ีวัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบายและคู่มือการใช้เกณฑ์ช้ีวัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย 
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ โดยเกณฑ์ช้ีวัดความเสี่ยงฯ นั้น จะมีลักษณะเป็นแบบรายงานที่กําหนด
ประเด็นคําถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันการทุจริต และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ จัดทําข้อมูลตามแบบ
รายงานดังกล่าว ซึ่งเกณฑ์ช้ีวัดความเสี่ยงฯ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ข้ันตอนการพัฒนานโยบาย และ
ข้ันตอนการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดโดยสังเขปได้ดังนี้ 

(1) เกณฑ์ช้ีวัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ในข้ันตอนการพัฒนา
นโยบาย 

เป็นเกณฑ์ช้ีวัดสําหรับให้พรรคการเมืองที่จะส่งผู้แทนลงสมัครรับเลือกตั้ง
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบาย โดยมุ่งเน้นการลดความเสีย่งต่อการทจุรติในโยบาย และการสร้างความโปร่งใส
ของการพัฒนานโยบายด้วยการเผยแพร่ข้อมูลการพัฒนานโยบายของพรรค ให้ประชาชนใช้ประกอบการตัดสินใจ
ในการเลือกตั้ง ทั้งนี้ เกณฑ์ช้ีวัดสําหรับการประเมิน ประกอบด้วย 5 เกณฑ์ 14 เกณฑ์ช้ีวัดย่อย ได้แก่ 

- การแสดงความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 
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- การกําหนดวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
- การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย 
- มีกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบ ความคุ้มค่า ความเป็นไปได้ และ

ความเสี่ยงของนโยบายด้วยการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ 
- การเสริมสร้างความโปร่งใสในการพัฒนานโยบายของพรรคการเมือง 

  ภายหลังที่พรรคการเมืองที่ประสงค์จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ได้ทํา
การประเมินและจัดทํารายงานตามเกณฑ์ช้ีวัดฯ ดังกล่าวแล้ว จะจัดส่งให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
รวบรวมและเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป 

(2) เกณฑ์ช้ีวัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ในข้ันตอนการนํานโยบาย
สู่การปฏิบัติ 

เป็นเกณฑ์ช้ีวัดสําหรับให้หน่วยงานของรัฐ นําไปใช้ช้ีวัดว่าการนํานโยบาย
สู่การปฏิบัติ มีการตระหนักถึงความเสีย่งต่อการทุจริตที่อาจปรากฏข้ึนในระหว่างดําเนินการหรือไม่ ทั้งนี้ เกณฑ์ช้ีวัด
สําหรับการประเมิน ประกอบด้วย 4 เกณฑ์ 15 เกณฑ์ช้ีวัดย่อย ได้แก่ 

- มีการเตรียมการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตในข้ันก่อนการดําเนินการ
ตามนโยบาย 

- มีการเตรียมการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต และการติดตาม
การดําเนินการตามนโยบาย 

- มีการเตรียมการประเมินผลการบริหารจดัการความเสี่ยงต่อการทุจริต 
- มีการเตรียมการสร้างความโปร่งใสในข้ันการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ

ด้วยการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตและการสร้างการเฝูาระวัง 
 ภายหลังหน่วยงานของรัฐเจา้ของโครงการ ได้ทําการประเมินและจัดทํา

รายงานตามเกณฑ์ช้ีวัดฯ ดังกล่าวแล้ว จะจัดส่งให้สํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ รวบรวมและแผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ก - 2) 

 2.6.2 เครื่องมือในการป้องกันการทุจริตอ่ืน ๆ (ตัวอย่างบางเครื่องมือ) 
  1) ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact: IP) 
   พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ในหมวดที่ 2 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการปูองกันการทุจริต ได้มีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการ
สังเกตการณ์ข้ันตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (มาตรา 16) ซึ่งคณะกรรมการ
ความร่วมมือปูองกันการทุจริต (คณะกรรมการ ค.ป.ท.) อาจกําหนดให้มีการจัดทําข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการ
ความร่วมมือปูองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐก็ได้ โดยในปัจจุบันคณะกรรมการ ค.ป.ท. ได้มีคําสั่งที่ 
1/2563 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการความร่วมมือปูองกันการทุจริต มีอธิบดี
กรมบัญชีกลาง เป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอนุกรรมการ มีหน้าที่และอํานาจที่สําคัญ 
เพื่อนําเสนอคณะกรรมการ ค.ป.ท. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เช่น พัฒนาแนวทางและวิธีการในการ
ดําเนินงานโครงการความรว่มมอืปอูงกันการทุจริตในการจัดซือ้จดัจ้างภาครฐั พิจารณาคัดเลือโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 
และคัดเลือกผู้สังเกตการณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือปูองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นต้น 
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  2) โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency 
Initiative: CoST) 

   โครงการนี้มีหลักการเพื่อสร้างความโปร่งใสในโครงการก่อสร้างภาครัฐ   
โดยการวางระบบให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสู่สาธารณชนในทุก ๆ ระยะที่ดําเนินการ  
โดยมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับมาจากการเปิดเผยข้อมูลโดยคณะทํางานตรวจสอบ
ข้อมูล (Assurance Team) และแปลให้อยู่ในรูปของภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
สามารถเข้าใจได้ และใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อเรียกร้องให้เกิดการเอาผิดกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบได้ ในกรณีที่มี   
ความผิดปกติเกิดข้ึนกับโครงการการก่อสร้าง ทั้งนี้ ในแต่ละประเทศที่เข้าร่วมโครงการ CoST จะดําเนินการ
โดยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Multi-Stakeholder Group: MSG) ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยโครงการก่อสร้างที่เข้าข่ายการดําเนินการตามที่ CoST กําหนด คือ 
โครงการก่อสร้างภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการพื้นฐาน (Infrastructure Project) ของประเทศ 

   เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ได้มีการออกประกาศคณะกรรมการความร่วมมือ
ป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ซึ่งกําหนดให้โครงการความโปร่งใส              
ในการก่อสร้างภาครัฐเป็นวิธีการเพื่ออํานวยความสะดวกให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

 
3. ข้อกฎหมาย 

3.1 พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

3.2 พระราชกําหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

3.3 พระราชกําหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

3.4 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้
พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

3.5 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส1.2/2563 เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 
4. ข้อพิจารณา 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่า การใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกําหนดให้อํานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พระราชกําหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคง 
ทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ และพระราชกําหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบ
วิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  มีประเด็น
ข้อพิจารณา ดังนี้ 
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4.1 การน าเครื่องมือ กลไกในการป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มาปรับ
ประยุกต์ใช้ เพื่อป้องกันการทุจริตจากการด าเนินโครงการตามพระราชก าหนดฯ 
 ตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 รัฐบาล
ได้อาศัยอํานาจตามพระราชกําหนดดังกล่าว ออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดําเนินการตาม
แผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 
พ.ศ. 2563 ข้ึน เพื่อให้การดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกําหนดนี้ เป็นไปอย่างรัดกุม  
มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยจําแนกออกเป็น 6 หมวด ได้แก่ หมวด 1 
บททั่วไป หมวด 2 การเสนอ การพิจารณากลั่นกรอง และการอนุมัติโครงการ หมวด 3 การดําเนินโครงการ 
หมวด 4 การเก็บรักษาเงินกู้และการเบิกจ่ายเงินกู้ หมวด 5 การติดตามประเมินผล และการรายงานผลการใช้
จ่ายเงินกู้ และหมวด 6 การใช้วงเงินกู้สําหรับรายการเงินสํารองจ่าย นอกจากนั้น สํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยังได้จัดทําคู่มือการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศด้านต่าง ๆ พร้อมแบบฟอร์มแนบท้าย เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการจัดทําแผนงาน
โครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชกําหนดฯ มากที่สุด 

อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณารายละเอียดในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ และคู่มือฯ 
ในข้างต้น โดยเฉพาะประเด็นการปูองกันการทุจริตที่อาจเกิดข้ึนจากการจัดทําหรือดําเนินโครงการ มีเพียงใน
ข้อ 16 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ที่กําหนดให้การดําเนินโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ 
ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการปฏิบัติภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงานเจ้าของโครงการแล้วแต่กรณี และในคู่มือฯ 
ที่กําหนดไว้ในแบบฟอร์มแนบท้ายคู่มือ ก็กําหนดเป็นเพียงหวัข้อย่อย ๆ  เกี่ยวกับแนวทางการสร้างความโปร่งใส
และปูองกันการทุจริตในการดําเนินโครงการเท่านั้น 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดําเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ภายใต้พระราชกําหนดฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งลดความเสี่ยงต่อปัญหา
การทุจริตที่อาจเกิดข้ึนได้ จึงเห็นควรมีมาตรการเสริมเพื่อปูองกันการทุจริต โดยนํามาตรการเพื่อปูองกันการทุจริต
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่คณะรัฐมนตรไีด้เคยมีมติเหน็ชอบหรือรับทราบแล้ว ได้แก่ การบูรณาการปูองกันทุจริต
ของโครงการภาครัฐ (โดยการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบวันที่ 21 
ธันวาคม 2553 และเกณฑ์ช้ีวัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบเมื่อวันที่ 
25 มิถุนายน 2562 ไปปรับประยุกต์ใช้ร่วมกันกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ โดยมีรายละเอีย ด 
ในมาตรการเสริม ดังนี้ 

1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ หมวด 2 การเสนอ การพิจารณากลั่นกรอง และการอนุมัติ
โครงการ เห็นควรมีมาตรการเสริม โดยนําแนวทางการบูรณาการปูองกันทุจริตของโครงการภาครัฐ (โดยการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 ในข้ันตอนที่ 1 การประเมินผล
ข้ันวางแผนก่อนดําเนินโครงการ (Pre – implementation Stage) ซึ่งเน้นการพิจารณาความเหมาะสมในการ
วางแผนโครงการ ว่าได้มีการวางกระบวนการ/กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง รวมทั้งมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบได้เพียงใด ก่อนอนุมัติโครงการ/กิจกรรม กล่าวคือ การจัดทําโครงการเพื่อขอใช้
จ่ายเงินกู้ภายใต้วงเงินในแผนงานหรือโครงการ เพื่อเสนอต่อผู้มีอํานาจพิจารณาตามลําดับ โครงการนั้นจะต้อง
มีการวางกระบวนการ/กิจกรรมรวมทั้งการประเมินเพื่อลดความเสี่ยง และแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อการทุจริต
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ที่อาจเกิดข้ึนไว้ในโครงการที่จะเสนอด้วย โดยนําข้อกําหนดตามเกณฑ์ช้ีวัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ในข้ันตอนการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติไปเป็นแนวปรับ
ประยุกต์ใช้ เท่าท่ีไม่ขัดหรือเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ เช่น มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ต่อการทุจริตในการดําเนินโครงการหรือไม่ อย่างไร มีการกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อ
การทุจริตดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร มีการกําหนดบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อกํากับดูแลการดําเนินโครงการ
ให้เป็นไปตามแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่ อย่างไร มีแนวทางหรือช่องทางในการแจ้งเบาะแส          
หากพบว่ามีการทุจริตจากการดําเนินโครงการหรือไม่ เป็นต้น 

ทั้งนี้ หากโครงการที่จัดทําดังกล่าวไม่มีการวางกระบวนการที่ว่าไว้นี้ ผู้มีอํานาจพิจารณา 
ในแต่ละลําดับ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ และคณะรัฐมนตรี อาจมีความเห็นให้ทบทวน หรือ 
ไม่อนุมัติโครงการต่อไป 

2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ หมวด 3 การดําเนินโครงการ เห็นควรมีมาตรการเสริม 
โดยนําแนวทางการบูรณาการปูองกันทุจริตของโครงการภาครัฐ (โดยการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน) 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 ในข้ันตอนที่ 2 การประเมินผลข้ันตอนการดําเนินงาน 
(Implementation Stage) ซึ่งเน้นการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรมว่าได้ดําเนินการอย่างเหมาะสม
เพียงใด และได้ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อลดการทุจริตตามที่กําหนดไว้หรือไม่เพียงใด กล่าวคือ 
จะต้องมีหน่วยงานหลักในการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวว่าหน่วยงานที่จัดทํา
โครงการได้มีการการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่หน่วยงานน้ันกําหนดไว้หรือไม่ ผลเป็นประการใด 
ซึ่งหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการติดตามที่ว่านี้ คือ คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ที่ได้กําหนดหน้าที่
และอํานาจไว้ ตามมาตรา 8 (2) แห่งพระราชกําหนดฯ 

3. ระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรฯี หมวด 5 การติดตามประเมินผล และการรายงานผล
การใช้จ่ายเงินกู้ ที่กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการติดตาม
ประเมินผล เห็นควรมีมาตรการเสริมโดยนําแนวทางการบูรณาการปูองกันทุจริตของโครงการภาครัฐ                  
(โดยการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 ในข้ันตอนที่ 3 
การประเมินผลข้ันสรุปผลหลังจากการดําเนินโครงการ (Post – implementation Stage) เน้นที่ผลของ         
การดําเนินโครงการว่ามีความเหมาะสมเพียงใด โดยประเมินผลกระทบและผลสําเร็จของงานว่าเป็นไปตาม
เปูาหมายของการปูองกันการทุจริตหรือไม่ กล่าวคือ จะต้องมีหน่วยงานหลักที่ทําการประเมินผลกระทบและ
ผลสําเร็จของงานว่าเป็นไปตามเปูาหมายของการปูองกันการทุจริตหรือไม่ ซึ่งหน่ว ยงานที่ควรทําหน้าที่            
ในการติดตามที่ว่าน้ี เหน็ควรให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทําการติดตามและ
ประเมินผลกระทบและผลสําเร็จของงานว่าเป็นไปตามเปูาหมายของการปูองกันการทุจริตหรือไม่ ต่อไป 
 

๔.๒ ข้อสังเกตอ่ืน ๆ ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือประกอบการพิจารณาด าเนินการ 
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๔.๒.๑  การเปิดเผยข้อมูล 
ตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา 

และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกําหนด 
ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ 
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จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ มิได้มีการกําหนดเรื่องการเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณชนไว้ในกฎหมายแต่อย่างใด 

แม้ว่าปัจจุบัน สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ได้เริ่มมี  
การจัดทําเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละแผนงานเรียบร้อยแล้ว โดยเปิดเผยรายช่ือ 
และรายละเอียดโครงการที่เสนอขออนุมัติ หน่วยงานรับผิดชอบ วงเงินงบประมาณ จังหวัด และเปิดให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอโครงการตามแผนงานที่ 3 แต่เห็นควรให้มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม 
เช่น รายช่ือโครงการที่ได้รับการอนุมัติทั้ง 3 แผนงาน และหากโครงการใดที่ได้รับการอนุมัติแล้ว จะต้อง
เปิดเผยความคืบหน้าในการดําเนินโครงการ หากมีการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องเปิดเผยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับรฐั รวมทั้ง ควรเปิดเผยข้อมูลในส่วนของแหล่งเงินกู้ วงเงินกู้ และเงื่อนไขในการกู้เงินด้วย
ทั้งนี้ ควรเผยแพร่ข้อมูลแบบ Real Time Online เพื่อให้สอดคล้องกับการดําเนินการจริงอยู่เสมอ 

นอกจากนี้ ข้อมูลปัจจุบันที่มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ ในส่วนของข้อเสนอโครงการ
ในแผนงานที่ 3 รายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการยังอยู่ในรูปแบบของ Portable Document Format (PDF) 
ซึ่งแยกแต่ละโครงการ จึงยากต่อการนําข้อมูลมาประกอบการพิจารณา เนื่องจากข้อเสนอโครงการมีจํานวนมาก 
ดังนั้น ควรนําเสนอข้อมูลในลักษณะของ XLS (ไฟล์เอกสาร Microsoft Excel) เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบ 
และผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาติดตามความคืบหน้าในการดําเนินงาน และสามารถ Download ข้อมูลเพื่อใช้
ในการวิเคราะห์ ติดตาม และเฝูาระวังการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน 

๔.๒.๒ องค์ประกอบของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
กฎหมายกําหนดให้ทุกแผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกําหนด 

ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ  
จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ จะต้องนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง 
การใช้จ่ายเงินกู้ เพื่อพิจารณากลั่นกรองและอนุมัติการใช้จ่ายเงินกู้ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อไป             
โดยมาตรา 7 แห่งพระราชกําหนดฯ นี้ กําหนดให้มีกรรมการ จํานวน 11 คน โดยแบ่งเป็นกรรมการซึ่งเป็น
ข้าราชการจํานวน 6 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง จํานวนไม่เกิน 5 คน ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ
ดังกล่าวอาจเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในการดําเนินโครงการ หรือเป็นผู้มีอิทธิพล อันอาจนําไปสู่ปัญหาการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ได้ 

ดังนั้น ควรแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้แทนจากภาคเอกชน ภาคประชาชน และ
นักวิชาการ ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ เป็นคณะกรรมการฯ ร่วมด้วย 
เพื่อให้ทุกภาคส่วนไดเ้ข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาและตัดสินใจโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้ครั้งนี้ 

 ๔.2.3 การด าเนินโครงการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการพัสดุ 
 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการดําเนินการตามแผนงานหรือ

โครงการภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ ข้อ 16 กําหนดว่า “การดําเนินโครงการ  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการปฏิบัติภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครฐั หรือตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงานเจ้าของโครงการ แล้วแต่กรณี” 
ซึ่งอาจทําให้บางหน่วยงานมีการยกเว้นข้อกฎหมายหรือระเบียบข้ันตอนโดยอาศัยความจําเป็นเร่งด่วน และ
อาศัยช่องว่างในการกระทําการทุจริตได้ง่าย 

 ดังนั้น ควรกําหนดให้ทุกหน่วยงานที่ดําเนินโครงการตามพระราชกําหนดฯ นี้ 
ต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด 
เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ทุกโครงการควรต้องมีการลงนาม 
ในข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการความร่วมมือ
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ปูองกันการทุจริต (คณะกรรมการ ค.ป.ท.) หรือคณะอนุกรรมการความร่วมมือปูองกันการทุจริตกําหนด และ 
ในกรณีโครงการขนาดใหญ่ควรเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) 

4.2.4 ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติโครงการ 
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการ

ภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 หมวด 2 การเสนอ 
การพิจารณากลั่นกรอง และการอนุมัติ โครงการ  ได้กํ าหนดระยะเวลาให้กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงการคลัง หรือสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แล้วแต่กรณี รวบรวมข้อมูลและ
แสดงความเห็นเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใน 10 วัน หากพ้นกําหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ถือว่าเห็นชอบโครงการ รวมทั้ง กําหนดให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ต้องพิจารณา 
ให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน 

 จากระเบียบดังกล่าว แม้ว่าจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือการทํางาน
ของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ แต่ระยะเวลาในการพิจารณายังคงอยู่ภายในกรอบระยะเวลา 20 วัน 
ซึ่งเห็นว่าการพิจารณาโครงการจํานวนมากภายในระยะเวลาที่จํากัด อาจเกิดความผิดพลาด ไม่รัดกุม จนนํามาสู่
การอนุมัตโิครงการที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชกําหนดฯ จึงเห็นควรให้มีการแก้ไขระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีฯ หมวด 2 การเสนอ การพิจารณากลั่นกรอง และการอนุมัติโครงการ โดยขยายระยะเวลา              
ในการพิจารณาโครงการ เพื่อให้การดําเนินโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้ เกิดความคุ้มค่าและสามารถแก้ไขปัญหา 
เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019               
ได้อย่างแท้จริง รวมทั้ง คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ควรกําหนดให้หน่วยงานของรัฐเสนอโครงการ
ในรูปแบบไฟล์ Microsoft Excel และนําระบบการวิเคราะห์ข้อมลู (Data Analytics) มาประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์
ในการพิจารณากลั่นกรอง 

4.2.5 การจัดท าโครงการต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชก าหนดฯ 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการดําเนินการตามแผนงานหรือ

โครงการภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ข้อ ๑๓ (1) กําหนดไว้ว่า โครงการที่หน่วยงานของรัฐเสนอให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการ 
ต้องเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับแผนงานหรือโครงการตามที่กําหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชกําหนด 

ข้อเท็จจริงพบว่า ในส่วนของแผนงานหรือโครงการที่ 3 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมฯ มีหน่วยงานของรัฐบางแห่งเสนอโครงการทีอ่าจไม่สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน
หรือโครงการตามบัญชีท้ายพระราชกําหนดฯ เช่น โครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนน การขุดเจาะบ่อบาดาล 
การขุดลอกคลอง เป็นต้น โดยระบุว่าเป็นโครงการที่ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน ซึ่งอาจไม่ใช่โครงการ
ที่ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมได้มากนัก หรือเป็นโครงการที่สามารถดําเนินการได้โดยใช้งบประมาณปกติ 
หรือไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่ายเงินกู้ 

ดังนั้น หน่วยงานของรัฐควรเสนอโครงการที ่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
พระราชกําหนดฯ และคํานึงถึงความจําเป็นเร่งด่วนในการใช้เงินกู้ เป็นสําคัญ และในส่วนของคณะกรรมการ
กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ควรพิจารณากลั่นกรองโครงการที่มีวัตถุประสงค์เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในพระราชกําหนดฯ 
และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ อย่างเคร่งครัด 
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๔.3 ข้อสังเกตต่อพระราชก าหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

การที่รัฐบาลนําเงินงบประมาณ 4 แสนล้านบาท ไปรับซื้อตราสารหนี้ภาคเอกชน (หุ้นกู้) 
จะเป็นไปเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบางบริษัท หรือมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวมหรือไม่ อย่างไร 

ในระบบทุนนิยม การทํางานของกลไกตลาด เป็นปัจจัยสําคัญที่สุดที่จะทําให้ระบบ
เศรษฐกิจประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระบบที่เรียกว่า ทุนนิยมแบบตลาดเสรี (Liberal Market 
Economies: LMEs) การแทรกแซงโดยรัฐแทบจะไม่สามารถดําเนินการได้เลยโดยทางทฤษฎี ประเทศในกลุ่มนี้ 
เช่น ประเทศอังกฤษ และประเทศสหรัฐอเมริกา5 

ในขณะเดียวกัน อีกรูปแบบหนึ่ งของทุนนิยม ที่ เ รี ยก ว่า  Coordinated Market 
Economies (CMEs) กลับให้ความสําคัญกับรฐัและสถาบนัทีจ่ะทําหน้าที่เข้ามาแทรกแซง กํากับ ควบคุมการทํางาน
ของตลาด ซึ่งให้ความสําคัญกับการทํางานที่เน้นบทบาทของส่วนหรือองค์กรกลางระดับชาติหรือระดับสูง 
ประเทศที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ประเทศเยอรมันและประเทศญี่ปุุน เป็นต้น6 

ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย แม้ไม่ได้ถูกจัดกลุ่มอย่างชัดเจนว่าเป็นการดําเนินการ  
ในรูปแบบของ LMEs หรือ CMEs แต่สิ่งที่พบเห็นได้บ่อยครั้งในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย คือ การที่รัฐบาล
เข้าแทรกแซงกลไกตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกราคาของสินค้าเกษตร ไม่ว่าจะเป็น ยางพารา มันสําปะหลัง 
หรือข้าว เป็นต้น 

การแทรกแซงกลไกตลาดโดยรัฐบาล (Government Intervention) ยังคงเป็นข้อถกเถียง
กันในเวทีระหว่างประเทศ ว่ารัฐบาลควรแทรกแซงกลไกตลาดหรือไม่ มีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไร แต่หนึ่งในประเด็น
สําคัญของข้อเสียจากการแทรกแซงโดยรัฐบาล คือ การดําเนินการในลักษณะดังกล่าวอาจนําไปสู่การทุจริตได้ 

เมื่อพิจารณาการดําเนินนโยบายของรัฐบาลไทย ในการออกกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่อง
ของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ (Corporate Bond Stabilization Fund: BSF) ผ่านการดําเนินงานของ
กระทรวงการคลังและ ธปท. จะเห็นได้ว่า รัฐบาลจะทําหน้าที่เสมือนแทรกแซงกลไกตลาดโดยการเข้าไปทําหน้าที่
เป็นหลังพิง “backstop” ให้กับบริษัทเอกชนที่จะมีหุ้นกู้ครบกําหนดระยะเวลาไถ่ถอนในปี 2563 - 2564 

ถึงแม้ว่าโดยทฤษฎีในระบบทุนนิยมแล้ว รัฐบาลไม่ควรเข้าไปแทรกแซงกลไกตลาด 
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เป็นสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบ
อย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจของทุกประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย การเข้าช่วยเหลือในการเสริม
สภาพคล่องของ ธปท. ตามอํานาจของ พ.ร.ก. การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ พ.ศ. 2563 จึงยังคงเป็นมาตรการที่สําคัญและจําเป็นต่อการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในขณะนี้ 

อย่างไรก็ตาม ประเด็นการทุจริตที่อาจจะตามมาจากการเข้าแทรกแซงกลไกตลาดของรัฐบาล 
โดยการออกกองทุน BSF เป็นสิ่งที่ควรเฝูาระวังและติดตามเพื่อปูองกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่งบประมาณ 
ซึ่งมาจากภาษีประชาชน รวมทั้ง ควรเป็นการจัดสรรทรัพยากรของรัฐให้กับบริษัทเอกชนที่มีความจําเป็นจาก
การขาดสภาพคลอ่งอย่างแท้จริง โดยต้องไม่เป็นไปเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคล

                                                             
5 ไพโรจน์ วงศ์วิภานนท์, “Divergence Diversity and Convergence (38) สถาบัน รัฐ ตลาด”, กรุงเทพธุรกิจ

ออนไลน์ วันที่ 20 พฤษภาคม 2558, จากเว็บไซต์ https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/634555 สืบค้น
เม่ือวันที่ 26 พฤษภาคม 2563. 

6 ไพโรจน์ วงศ์วิภานนท์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 5. 

https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/634555
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ที่มีความสนิทสนมกับนักการเมือง ข้าราชการหรือผู้กําหนดนโยบาย (ในที่นี้ คือ คณะกรรมการลงทุนและ
คณะกรรมการกํากับกองทุน) 

การบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการทุจริตของ ธปท. 
จากการศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเอกสารเผยแพร่ของ ธปท. (ได้แก่ 

Q&A มาตรการ BSF และนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของกองทุน BSF) จะเห็นได้ว่า กลุ่มบุคคลที่มี
ความสําคัญในการจัดสรรงบประมาณ คือ คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee: IC) เนื่องจากเป็น
กลุ่มบุคคลที่จะทําหน้าที่ในการอนุมัติให้นําเงินงบประมาณไปช่วยเหลือโดยการซื้อหุ้นกู้ ซึ่ง ธปท. ได้ปูองกัน
ความเสี่ยงจากการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการลงทุน ดังกล่าว โดยกําหนดให้มีคณะกรรมการกํากับกองทุน 
(Steering Committee: SC) ข้ึนมา เพื่อทําหน้าที่กําหนดกรอบให้กับคณะกรรมการลงทุน ในการเลือกบริษัท
ที่จะได้รับการจัดสรรเงินช่วยเหลือ 

ประกอบกับ ธปท. ได้กําหนดหลักเกณฑ์ที่ ค่อนข้างจะมีความรัดกุมในการเลือก
บริษัทเอกชนที่จะได้รับเงินจากกองทุน BSF เช่น บริษัทเอกชนเหล่านั้น จะต้องไม่จ่ายเงินโบนัสให้กรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง 2 ลําดับแรก หรือ ไม่จ่ายเงินปันผล ให้กับพนักงานหรือผู้บริหาร เป็นต้น 

นอกจากนี้ เพื่อปูองกันความเสี่ยงทีเ่กิดจากการจัดสรรงบประมาณที่เป็นการเอื้อประโยชน์
ให้กับกลุ่มบุคคลที่อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน ประธานกรรมการกํากับกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุน
ในตลาดตราสารหนี้ ได้ประกาศใช้ “กฎบัตรว่าด้วยจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ 
ในคณะกรรมการก ากับกองทุนเพ่ือรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหน้ี และ
คณะกรรมการลงทุน พ.ศ. 2563” เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 โดยมีหนึ่งในสาระสําคัญ คือ การปูองกัน
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ดังมีรายละเอียด ดังนี้  

“ข้อ 3.4 กรรมการในคณะกรรมการกํากับกองทุนและคณะกรรมการลงทุนพึ่งละเว้น 
จากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่ และไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยควรวางตน 

(1) ไม่เรียก รับหรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับหรือยอมจะรับ ซึ่งทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้แทนตน หรือญาติของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็น
การให้ตามประเพณี หรือให้แก่บุคคลทั่วไป 

(2) ไม่ใช้ตําแหน่งหรือกระทําการที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ 
(3) ไม่ใช้เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกของกองทุน ไปเพื่อ

ประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น 
(4) ไม่ริเริ่ม เสนอหรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญา  

ซึ่งรู้หรือมีข้อสงสัยว่าตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือกฎบัตรว่าด้วย
จรรยาบรรณนี้ 

(5) ไม่กระทําการใด หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือ
สงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย 
ให้กรรมการผู้นั้นยุติการกระทําดังกล่าวไว้ก่อน แล้วแจ้งให้ประธานกรรมการของคณะกรรมการตน เพื่อเสนอ
ให้คณะกรรมการแต่ละคณะพิจารณาวินิจฉัย เมื่อคณะกรรมการคณะนั้นวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติ
ตามนั้น” 

ยิ่งไปกว่านั้น ข้อกังวลที่เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณว่าจะดําเนินการโดยเป็นไปเพื่อ  
เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือไม่ เอกสารเผยแพร่ของ ธปท. เรื่อง Q&A มาตรการ BSF ได้ให้
ความสําคัญกับประเด็นนี้และได้อธิบายไว้ในแนวถามตอบดังกล่าว 
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ดังนั้น ในเบื้องต้น จึงเห็นว่าการออกแบบโครงสร้างของกองทุน ตลอดจนนโยบายและ 
แนวทางการดําเนินงานของกองทุน BSF ของธปท. เพื่อจัดสรรงบประมาณ วงเงิน 4 แสนล้านบาท ให้กับ
บริษัทเอกชนในการเสริมสภาพคล่องในกรณีของหุ้นกู้ที่จะครบกําหนดระยะเวลาไถ่ถอน เป็นไปอย่างเหมาะสม
ต่อการปูองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการการทุจริตแล้ว แต่เพื่อสร้างความโปร่งใสให้กับกระบวนการเสริม
สภาพคล่องให้กับตราสารหนี้ภาคเอกชนของธปท. จึงมีข้อสังเกตให้ ธปท . เปิดเผยรายช่ือบริษัทที่ได้รับ       
การช่วยเหลือจาก ธปท. ทั้งนี้ การเปิดเผยรายช่ือบริษัทดังกล่าว ให้คํานึงถึงกฎหมายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการด้วย 

 

4.4 ข้อสังเกตต่อพระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ 
ท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 พระราชกําหนดการให้ความช่วยเหลอืทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 โดยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจในลักษณะของการให้สินเช่ือเพิ่มเติมเพื่อเสริม
สภาพคล่อง รวมถึงชะลอการชําระหนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ประกอบวิสาหกิจ  
ที่คาดว่าจะลดลงเนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินการตามพระราชกําหนดฯ เกิด
ประสิทธิภาพและมีความชัดเจน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงได้ออกประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
ที่ สกส1.2/2563 เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการดําเนินการให้ความช่วยเหลือ
ดังกล่าว ข้ึน 

ตามประกาศฯ ธปท. ได้กําหนดไว้ว่า ในการให้สินเช่ือเพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ  
ธปท. จะรับซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก โดยต๋ัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวต้องมีกําหนดชําระไม่เกิน
ระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่สถาบันการเงินได้รับเงินกู้ยืมจาก ธปท. ซึ่ง ธปท. จะคิดดอกเบี้ยในการให้กู้ยืม
ในอัตราดอกเบี้ยต่ํา (Soft Loan) คือ ร้อยละ 0.01 ต่อปี เพื่อให้สถาบันการเงินนําเงินในส่วนนี้ไปปล่อยกู้
ให้กับผู้ประกอบวิสาหกิจที่เป็นลูกค้าเดิม โดยการให้สินเช่ือเพิ่มเติมจากวงเงินสินเช่ือเดิมไม่เกินร้อยละ 20  
ของยอดหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2 ในช่วง 2 ปีแรก และไม่เรียกเก็บ
ในช่วง 6 เดือนแรก ทั้งนี้ สถาบันการเงินอาจพิจารณาให้สินเช่ือเพิ่มเองหรือกําหนดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า ร้อยละ 2 
ในส่วนของสินเช่ือเพิ่มก็ได้ อย่างไรก็ตาม หากมีการช่วยเหลือผู้ประกอบวิสาหกิจที่ไม่มีคุณสมบัติ ธปท. ได้เปิด
ช่องทางให้สามารถร้องเรียนมายัง ธปท. ได ้

มีข้อสังเกตว่า การกําหนดคุณสมบตัิของผูป้ระกอบวิสาหกิจ (SMEs) ที่จะได้รับความช่วยเหลอื
ต้องเป็นลูกค้าเดิมของสถาบันการเงินและไม่มีหนี้เสีย (NPL) อาจทําให้ผู้ประกอบวิสาหกิจ (SMEs) รายอื่นที่
เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี ้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยตํ่าไดทุ้กราย และสถาบันการเงิน
อาจใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจที่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนหรือเป็นคนคุ้นเคยซึ่งไม่รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค จึงอาจไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของพระราชกําหนดฯ ที่ต้องการ
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 ดังนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยควรกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาโดยให้สถาบันการเงิน
ประเมินแผนงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ขอกู้เงิน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเป็นการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง 
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นอกจากนี้ การกําหนดให้สถาบันการเงินได้รับเงินชดเชยจากรัฐในส่วนที่สถาบันการเงิน
ไม่ได้เรียกเก็บดอกเบี้ยจากวิสาหกิจในช่วง 6 เดือนแรก และได้รับเงินชดเชยหากสถาบันการเงินได้รับความเสียหาย
จากการให้ผู้ประกอบวิสาหกิจกู้เงิน นั้น อาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้สถาบันการเงินมากเกินไป และทําให้รัฐ
ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี 

 อย่างไรก็ตาม แม้ว่า ธปท. จะได้มีการช้ีแจงรายละเอยีด มีการจัดทํา Q&A และรายงานผล
ความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบวิสาหกิจตามพระราชกําหนดนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ของ ธปท. 
เรียบร้อยแล้ว แต่ธนาคารแห่งประเทศไทยควรเพิ่มเติมในประเด็นการเปิดเผยรายชื่อผู้ประกอบวิสาหกิจ 
ที่ได้รับการช่วยเหลือบนเว็บไซต์ของ ธปท. และควรเผยแพร่ข้อมูลแบบ Real Time เพื่อความโปร่งใสและให้ 
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 
 
5. ข้อเสนอแนะ 

เพื่อให้มีระบบการเฝูาระวังและการปูองกันการทุจริตที่อาจเกิดข้ึนจากการดําเนินการตาม  
พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พระราชกําหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบ
การเงินและความมั่นคง ทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ และพระราชกําหนดการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
พ.ศ. 2563 คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงเห็นควรมีข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณา
ดําเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามนัยมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย        
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

 

5.1 ข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันการทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงิน เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 

5.1.1 ควรกําหนดมาตรการเสริมในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดําเนินการ 
ตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี ้

(1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ หมวด 2 การเสนอ การพิจารณากลั่นกรอง และ 
การอนุมัติโครงการ ควรกําหนดให้หน่วยงานของรัฐที่จัดทําโครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกําหนดฯ 
จะต้องมีการวางกระบวนการ/กิจกรรม รวมทั้งการประเมินเพื่อลดความเสี่ยง และแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อ
การทุจริตที่อาจเกิดข้ึนไว้ในโครงการที่จะเสนอด้วย โดยนําข้อกําหนดตามเกณฑ์ช้ีวัดความเสี่ยงต่อการทุจริต 
เชิงนโยบาย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ในข้ันตอนการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติไปเป็น
แนวปรับประยุกต์ใช้ เท่าที่ไม่ขัดหรือเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ หากโครงการ 
ที่ไม่มีการวางกระบวนการที่ว่าไว้นี้ ผู้มีอํานาจพิจารณาในแต่ละลําดับอาจมีความเห็นให้ทบทวนหรือไม่อนุมัติ
โครงการได ้โดยคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ควรวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน 
ก่อนพิจารณาอนุมัติโครงการด้วย 

(2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ หมวด 3 การดําเนินโครงการ ควรกําหนดให้
คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ต้องติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินการของหน่วยงานเจ้าของ
โครงการ ว่าได้มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่หน่วยงานนั้นกําหนดไว้หรือไม่ และผลเป็นประการใด 
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รวมทั้ง ควรกําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทําการติดตามและประเมินผลกระทบ
และผลสําเร็จของงานว่าเป็นไปตามเปูาหมายของการปูองกันการทุจริตหรือไม่ 

5.1.2 ควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี ้
  (1) หมวด 2 การเสนอ การพิจารณากลั่นกรอง และการอนุมัติโครงการ ควรขยาย

ระยะเวลาในการพิจารณาโครงการ เพื่อให้การดําเนินโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้ เกิดความคุ้มค่าและสามารถแก้ไข
ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ได้อย่างแท้จริง 

  (2) ควรมีการกําหนดบทลงโทษ กรณีหน่วยงานของรัฐใดได้รับการกลั่นกรอง  
และอนุมัติโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกําหนดฯ จากคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้แล้ว  
แต่ภายหลังได้มีการเปลี่ยนแปลงไปดําเนินโครงการอย่างอื่น ทั้งที่โครงการนั้นยังไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ โดยให้ถือว่าการดําเนินการดังกล่าวเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

5.1.3 คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  ควรกําหนดให้หน่วยงานของรัฐเสนอ
โครงการในรูปแบบไฟล์ Microsoft Excel และนําระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) มาประยุกต์ใช้ 
เพื่อช่วยในการพิจารณากลั่นกรองโครงการซึ่งมีจํานวนมาก โดยควรมีคณะตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง  
ของโครงการซึ่งเป็นผู้แทนจากภาคเอกชนร่วมด้วย เนื่องจากมีความเช่ียวชาญในด้านนี้ รวมทั้ง ควรพิจารณา
กลั่นกรองโครงการทีม่ีวัตถุประสงค์เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในพระราชกําหนดฯ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ 
อย่างเคร่งครัด 

5.1.4 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ควรจัดทํา “เว็บไซต์เฉพาะ” 
สําหรับการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการภายใต้พระราชกําหนดฯ ทั้งในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับ 
การบริหารจัดการเงินกู้  (แหล่งเงินกู้ เงื่อนไขการกู้เงิน วงเงินกู้ ) และข้อมูลเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ เช่น 
รายละเอียดของโครงการ วงเงินงบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ พื้นที่ดําเนินการ ความคืบหน้าและผล  
การดําเนินการหากมีการจัดซื้อจัดจ้าง ควรเปิดเผยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและบริษัทที่เป็นคู่สัญญากับรัฐด้วย ทั้งนี้ 
ควรเผยแพร่ข้อมูลแบบ Real Time Online ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และควรเป็นข้อมูลในลักษณะที่เครื่อง
สามารถอ่านได้ (Machine-readable) เช่น ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบไฟล์ XLS (ไฟล์เอกสาร Microsoft Excel) 
เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบและผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาติดตามความคืบหน้าในการดําเนินงาน และสามารถ 
Download ข้อมูล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ติดตามและเฝูาระวังการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน 

5.1.5 ควรแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้แทนจากภาคเอกชน ภาคประชาชน และนักวิชาการ 
ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ เป็นคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
ร่วมด้วย เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาและตัดสินใจโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้ครั้งนี้ 

5.1.6 ควรกําหนดให้ทุกหน่วยงานที่ดําเนินโครงการตามพระราชกําหนดฯ ต้องดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน และเพื่อความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ทุกโครงการควรต้องมีการลงนามในข้อตกลงคุณธรรม 
( Integrity Pact) ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการความร่วมมือปูองกันการทุจริต 
(คณะกรรมการ ค.ป.ท.) หรือคณะอนุกรรมการความร่วมมือปูองกันการทุจริตกําหนด และในกรณีโครงการ
ขนาดใหญ่ควรเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) 
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5.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันการทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชก าหนดการรักษา
เสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563 

ธนาคารแห่งประเทศไทย ควรเปิดเผยรายชื่อบริษัทที่ได้รับการช่วยเหลือจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ การเปิดเผยรายช่ือบริษัทดังกล่าว ให้คํานึงถึงกฎหมายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ และอาจเปิดเผยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือเว็บไซต์ของบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

5.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันการทุจริตต่อการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชก าหนดการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 พ.ศ. 2563 

5.3.1 ธนาคารแห่งประเทศไทยควรกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาโดยให้สถาบันการเงิน
ประเมินแผนงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ขอกู้เงิน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเป็นการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง 

5.3.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย ควรเปิดเผยรายช่ือผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับการช่วยเหลือ
ทางการเงินตามพระราชกําหนดฯ บนเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเผยแพร่ข้อมูลความคืบหน้าในการ
ดําเนินการให้ทันสมัยแบบ Real Time เพื่อความโปร่งใสและใหผู้้ทีส่นใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ รวมทั้ง ควรส่ง
ข้อมูลรายช่ือผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับการช่วยเหลือตามพระราชกําหนดฯ ให้บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ 
จํากัด ด้วย 

5.3.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย ควรกํากับติดตามการดําเนินการของสถาบันการเงิน  
ให้เป็นไปตามพระราชกําหนดฯ ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 21 ตุลาคม 2563 
หัวข้อ: ข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันการทุจริต กรณีศึกษา การใช้จ่ายงบประมาณ ตามพระราชกำหนดการเงิน
 เพ่ือแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย สำนักเผ้าระวังและประเมิน
 สภาวการณ์ทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันการทุจริต กรณีศึกษา การใช้จ่ายงบประมาณ ตามพระราชกำหนดการเงิน
 เพ่ือแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย สำนักเผ้าระวังและประเมิน
 สภาวการณ์ทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
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