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เรือ่ง   สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563                                          1 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง     

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี 
โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 1 เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อน 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน สําหรับกรณีการโอน
และการจํานองอสังหาริมทรัพย์ในภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคาร ที่ดิน (องค์การมหาชน ) ตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด [การลดหย่อน ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ภารกิจของสถาบันบริหาร จัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)]   

สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง 
หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
สําหรับกรณีการโอนและการจํานองอสังหาริมทรัพย์ในภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การ
มหาชน) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด ตามท่ีสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 
(บจธ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี 
ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  บจธ. เสนอว่า    
   1. เน่ืองจาก บจธ. ยังต้องดําเนินโครงการตามภารกิจต่อไปเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินของเกษตรกร
และผู้ยากจน ซึ่งต้องมีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 7 (1) และ (5) 
กําหนดไว้ แต่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติให้ บจธ. หรือคู่สัญญาได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อน
ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมดังกล่าว ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง 
หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
สําหรับกรณีการโอนและการจํานองอสังหาริมทรัพย์ในภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การ
มหาชน) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 และฉบับลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 
จะพ้นกําหนดใช้บังคับในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 จึงมีความจําเป็นต้องขยายกรอบระยะเวลาการลดหย่อน
ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามภารกิจของ บจธ. ต่อไป   
   2. บจธ. จึงได้ประชุมหารือร่วมกับกรมธนารักษ์ กรมท่ีดิน และกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เพ่ือพิจารณาให้การ
ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีที่ดินทํากินเป็นของตนเอง รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของ
เกษตรกร และเพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามภารกิจของ บจธ. อย่างต่อเน่ือง  
ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นชอบให้ บจธ. และคู่สัญญาได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ 
และนิติกรรมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล 
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กฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 กรณีการโอนและการจํานองอสังหาริมทรัพย์จากอัตราร้อยละ 2 และร้อยละ 1 
เหลือในอัตราร้อยละ 0.01 ต้ังแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2565   
  3. บจธ. ได้จัดทําประมาณการสูญเสียรายได้ของรัฐตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีประมาณการสูญเสียรายได้ของรัฐ จํานวน 14,126,450 บาท จาก
โครงการที่คาดว่าจะดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2565 ดังน้ี   
       3.1 โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างย่ังยืน  
       3.2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน  
         3.3 โครงการดังกล่าวตามข้อ 3.1 และ 3.2 เป็นการดําเนินการเพ่ือให้เกษตรกรและ 
ผู้ยากจนมีที่ดินทํากินในเชิงเกษตรกรรม แก้ปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน ป้องกัน
ปัญหาการกระจุกตัวของที่ดินไปสู่นายทุนหรือผู้ถือครองที่ดินรายใหญ่ ซึ่งจะนําไปสู่การกระจายการถือครองที่ดิน
ที่เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําด้านที่ดิน 
  สาระสําคัญของร่างประกาศ  
  กําหนดให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการโอนและการจํานอง
อสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 0.01 ตามข้อ 2 (7) (ฎ) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ในการบริหารจัดการธนาคารที่ดินของสถาบันบริหาร
จัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ต้ังแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ในกรณีดังน้ี     
   1. การโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ เจ้าของที่ ดินโอนให้แก่ บจธ. เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของ บจธ. ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรหรือผู้ยากจนที่ไม่มีที่ดินทํากินเป็น
ของตนเอง หรือมีแต่ไม่เพียงพอ เพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในส่วนที่ผู้โอนและผู้รับโอน
อสังหาริมทรัพย์มีหน้าที่ต้องชําระ    
    2. การโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ บจธ. โอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่เกษตรกรหรือผู้ยากจน ในการให้
ความช่วยเหลือเกษตรกร หรือผู้ยากจนท่ีไม่มีที่ดินทํากินเป็นของตนเอง หรือมีแต่ไม่เพียงพอ เพ่ือใช้ในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในส่วนที่ผู้โอนและผู้รับโอนอสังหาริมทรัพย์มีหน้าที่ต้องชําระ    
  3. การจํานองอสังหาริมทรัพย์ที่ บจธ. เป็นผู้รับจํานองจากเกษตรกรหรือผู้ยากจน ในส่วน
ที่ผู้ขอจดทะเบียนมีหน้าที่ต้องชําระ  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

วาระที่ 3 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.  
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย 

พ.ศ. …. และเอกสารประกอบ ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ และให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนําเสนอสภา
ผู้แทนราษฎรต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ    
  1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมปฏิทินการโอนงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 โดยกําหนดให้สํานักงบประมาณจัดทําข้อเสนอให้นํางบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 
(Function) งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda) งบประมาณรายจ่ายสําหรับทุนหมุนเวียน และ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ือการชําระหน้ีภาครัฐ เพ่ือนําไปจัดทําร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. …. 
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ 
ความเห็นชอบ โดยไปต้ังไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายสําหรับงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็น จึงจําเป็นต้องเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. …. ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
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วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 35 (1) ได้กําหนดให้งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่
กําหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย จะโอนหรือนําไปใช้สําหรับหน่วยรับงบประมาณอื่น
มิได้เว้นแต่มีพระราชบัญญัติให้โอนหรือนําไปใช้ได้     
   2. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยรับงบประมาณที่ได้มีการ
โอนงบประมาณ จํานวน 88,452.5979 ล้านบาท  
  3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยรับงบประมาณที่ได้มีการ
โอนงบประมาณ จํานวน 88,452.5979 ล้านบาท จําแนกตามงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 
(Function) งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda) และงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการชําระหน้ีภาครัฐ  
  4. งบประมาณรายจ่ายที่มีการโอนงบประมาณตามข้อ 2. ให้ต้ังไว้เป็นงบประมาณรายจ่าย
สําหรับงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน 88,452.5979 ล้านบาท เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนในการแก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 รวมทั้กรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจําเป็น 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ด้านเศรษฐกจิ-สังคม 
วาระที่ 9 เรื่อง  รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home)  

และการเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ 1  
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงานนอก 

สถานที่ตั้ง (Work From Home) และการเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ต้ังของส่วนราชการ รายสัปดาห์ 
ครั้งที่ 1 ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอ โดยสรุปข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 จาก 140 ส่วนราชการ 
คิดเป็นร้อยละ 98.6 ของส่วนราชการทั้งหมด 142 ส่วนราชการ ดังน้ี 
  1. การปฏิบัติงานนอกถานที่ต้ังของส่วนราชการ (Work From Home)  
      ส่วนราชการร้อยละ 100 (140 ส่วนราชการ) ที่รายงานมีการมอบหมายให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ังซึ่งส่วนราชการร้อยละ 53 (74 ส่วนราชการ) กําหนดสัดส่วนให้ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ร้อยละ 50 ขึ้นไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ เช่น ส่วนราชการที่เน้นงานระดับนโยบาย เป็นต้น โดยมี
การมอบหมายในหลายรูปแบบ เช่น ปฏิบัติงานที่บ้านสลับกับมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ต้ังของส่วนราชการแบบ
วันเว้นวัน สัปดาห์ละ 1 วัน สัปดาห์ละ 2 วัน หรือ สัปดาห์เว้นสัปดาห์ เป็นต้น 
  2. การเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ต้ังของส่วนราชการ 
      1) ส่วนราชการกําหนดให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เหลื่อมเวลาการปฏิบัติงานสําหรับกรณีที่
ปฏิบัติงานในสถานท่ีต้ังของส่วนราชการโดยส่วนราชการส่วนใหญ่เลือกใช้การเหลื่อมเวลาการปฏิบัติงาน เวลา 
07.30 – 15.30 น. และเวลา 08.30 – 16.30 น. แต่บางส่วนราชการก็มีรูปแบบการเหลื่อมเวลาการ
ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ อีกด้วย ได้แก่ เวลา 06.00 – 14.00 น. เวลา 14.00 – 22.00 น. เวลา 22.00 – 06.00 น. 
เช่น กรมประมง กรมทางหลวง เป็นต้น ซึ่งสํานักงาน ก.พ. จะขอความร่วมมือและให้คําแนะนําส่วนราชการใน
การกําหนดให้มีการเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ต้ังของส่วนราชการในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น
เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการลดความแออัดและลดความเสี่ยงในการระบาดของโรคติดเช้ือ 
ไวรัสโคโรนา 2019 
      2) ส่วนราชการมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานที่ต้ังตามวันเวลา
ปกติในบางลักษณะงานที่มีความจําเป็น โดยลักษณะงานส่วนใหญ่คือ งานให้บริการประชาชน งาน
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาล งานในห้องปฏิบัติการ งานตามนโยบายเร่งด่วนจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และบางตําแหน่ง เช่น ผู้บริหารระดับสูง ผู้อํานวยการสํานัก/
กอง เป็นต้น 

3.แนวทาง... 
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  3. แนวทางการบริหารงานของส่วนราชการ 
      1) รูปแบบการลงเวลาปฏิบัติงานผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การลงเวลาผ่านระบบ
ออนไลน์ Application LINE โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Personnel 
Information System - DPIS) หรือระบบโปรแกรมเฉพาะของส่วนราชการ 
      2) การกํากับดูแลและบริหารผลงาน เป็นหัวใจสําคัญของการบริหารที่ส่วนราชการเน้นเพ่ือ
คงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งในและนอกสถานที่ต้ังให้บรรลุผลตามเป้าหมายและให้มั่นใจว่าคุณภาพของ
การทํางานและการให้บริการไม่ลดลง โดยส่วนราชการส่วนใหญ่กําหนดให้มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงาน
ล่วงหน้า และให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รายงานความก้าวหน้าของงานอย่างต่อเน่ืองผ่าน Application LINE 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และ Google Form โดยร้อยละ 55 กําหนดให้รายงานความก้าวหน้ารายวัน และร้อย
ละ 45 กําหนดให้รายงานความก้าวหน้ารายสัปดาห์ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่มอบหมาย 
      3) การนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน ส่วนราชการเลือกใช้ระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลมากกว่าหน่ึงระบบ โดยส่วนใหญ่เลือกใช้ Application LINE (ร้อยละ 98) Zoom (ร้อยละ 60) 
Microsoft Team (ร้อยละ 29) Cisco Webex (ร้อยละ 24) และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 18) 
ตามลําดับ โดยส่วนใหญ่ใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์แบบพกพาและโทรศัพท์เคลื่อนที่ รองลงมาคือ คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 
Tablet และ IPAD 
  4. ข้อจํากัดของส่วนราชการในการมอบหมายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ต้ังได้แก่ การขาดความพร้อมเก่ียวกับอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานและสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
สําหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ัง และการขาดความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ปฏิบัติงาน ลักษณะงานบางประเภทไม่สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ังได้ เช่น งานให้บริการประชาชน งาน
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาล งานในห้องปฏิบัติการ งานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน งานความลับ เป็นต้น 
รวมท้ังในกรณีส่วนราชการที่มีที่ต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาคน้ัน มีบ้านพักข้าราชการต้ังอยู่ในบริเวณสถานท่ีต้ังของ
สํานักงาน จึงไม่จําเป็นต้องให้ข้าราชการปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ังได้ 
  5. ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานใน-นอกสถานท่ีต้ังของส่วนราชการ ได้แก่ การจัดให้มี
อุปกรณ์หรือการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่บ้าน เช่น ค่าอินเทอร์เน็ต เป็นต้น รวมทั้งในกรณี
การให้ข้าราชการปฏิบัติราชการในสถานที่ต้ังของส่วนราชการ ส่วนราชการจะต้องมีการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยด้านสุขภาพและชีวิตให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสม เช่น การมีจุดคัดกรองโดยมีเครื่อง
ตรวจวัดอุณหภูมิและเตรียมนํ้ายาล้างมือฆ่าเช้ือโรค การเตรียมหน้ากากอนามัย การกําหนดระยะห่างของ
ผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
   วาระที่ 10 เรื่อง  แนวทางการดําเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและการสนับสนุน
อาหารกลางวันในโรงเรียนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) 

สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการดําเนินโครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนและการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียน รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019  (โรคโควิด 19) ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ  
  สาระสําคัญ  
  1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียนของโรงเรียนในสังกัดและในกํากับของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 ได้ประกาศให้โรงเรียนทั้งในและนอกระบบซึ่งอยู่ในสังกัด
และในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้
ดําเนินการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19)   
 

2. รอง.. 
 





วาระ
เรื่องที่

กฎหมาย 1 ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ ตามประมวล
กฎหมายที่ดิน สําหรับกรณีการโอนและการจํานองอสังหาริมทรัพย์
ในภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคาร ท่ีดิน (องค์การมหาชน) 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด [การลดหย่อนค่าธรรมเนียม
ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามภารกิจของสถาบันบริหาร
จัดการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน)]

3 ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. …. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เศรษฐกิจ-สังคม 9 รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีตั้ง (Work From Home) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

และการเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานท่ีตั้งของส่วนราชการ 
รายสัปดาห์ ครั้งท่ี 1 

10 แนวทางการดําเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและการสนับสนุน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อาหาร กลางวันในโรงเรียนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19)

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



 

 

 

1 

http://www.thaigov.go.th                                                     เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 
 
  วันน้ี (19 พฤษภาคม 2563)  เวลา 09.00 น . ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทําเนียบรัฐบาล พลเอก 
ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจด 
    ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน สําหรับกรณีการ
    โอนและการจํานองอสังหาริมทรัพย์ในภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคาร 
    ที่ดิน (องค์การมหาชน) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด [การลดหย่อน 
    ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามภารกิจของสถาบันบริหาร
    จัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)]   
          2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่
    อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. ….   
           3.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ .ศ .….  
 

เศรษฐกิจ - สงัคม 
 
  4.  เรื่อง   ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 บี เพ่ือทําเหมืองแร่ของห้างหุ้นส่วน
    จํากัดพลัดแอกอุตสาหกรรมเหมืองแร่  ที่จังหวัดสระบุรี 
  5.  เรื่อง  รายงานประจําปี 2562 ของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  
  6.  เรื่อง  รายงานผลการเตรียมความพร้อมในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 30 แห่ง
    พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ 
    วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
  7.  เรื่อง  ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่อง อนุมัติการกู้เงิน Soft 
    loan ของสํานักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) จํานวน 2,000 ล้านบาท จากธนาคาร
    ออมสิน โดยให้กระทรวงการคลังค้ําประกัน 
  8.  เรื่อง  “พระพุทธศาสนาในสถานการณ์ COVID-19”  
  9.  เรื่อง  รายงานผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ัง (Work From Home) และ
    การเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ต้ังของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ 1  
   10.  เรื่อง  แนวทางการดําเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและการสนับสนุนอาหาร
     กลางวันในโรงเรียนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
     2019 (โรคโควิด 19) 
  11.  เรื่อง  ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2563 และแนวโน้มปี 2563  
 12.  เรื่อง  ปัญหาการเบิกค่าใช้จ่ายในการดําเนินการที่เก่ียวกับการกักกันผู้เดินทางที่มาจาก 
   ต่างประเทศ 

ต่างประเทศ 
  13.  เรื่อง  ร่างบันทึกความร่วมมือด้านไปรษณีย์ระหว่างกระทรวงกิจการภายในและการ 
    สื่อสารแห่งประเทศญี่ปุ่นและกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่ง 
    ราชอาณาจักรไทย ฉบับใหม่ 
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  14.  เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนกับสหพันธรัฐรัสเซยีว่าด้วยความร่วมมือด้าน
    การจัดการภัยพิบัติ 
 15. เรื่อง  ร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมทางไกลเจ้าหน้าที่อาวุโสของประเทศสมาชิก 
   และคู่เจรจาสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
   (โควิด-19) การรับมือ ความร่วมมือ และความเป็นหุ้นส่วน 
 16.  เรื่อง   ร่างแถลงการณ์ร่วมเน่ืองในโอกาสครบรอบ 50 ปี สนธิสัญญาไม่แพร่ขยาย 
   อาวุธนิวเคลียร์ 

แต่งต้ัง 
  17.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงยุติธรรม)  
  18.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ)  
  19.  เรื่อง  แจ้งรายช่ือโฆษกกระทรวงพาณิชย์และรองโฆษกกระทรวงพาณิชย์  
  20.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง                 
    (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  21.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนสมาคม และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
    ในคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง  
  22.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครอง
    ข้อมูลส่วนบุคคล  
  23.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ในกระทรวงการ
    ท่องเที่ยวและกีฬา  
 
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมเป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน สําหรับกรณีการโอนและการจํานองอสังหาริมทรัพย์ในภารกิจของ
สถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด [การลดหย่อน
ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การ
มหาชน)]   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อน
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน สําหรับกรณีการโอนและการจํานอง
อสังหาริมทรัพย์ในภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด ตามท่ีสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  บจธ. เสนอว่า    
   1. เน่ืองจาก บจธ. ยังต้องดําเนินโครงการตามภารกิจต่อไปเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินของเกษตรกรและผู้
ยากจน ซึ่งต้องมีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบัน
บริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 7 (1) และ (5) กําหนดไว้ แต่
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติให้ บจธ. หรือคู่สัญญาได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมดังกล่าว ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อน
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน สําหรับกรณีการโอนและการจํานอง
อสังหาริมทรัพย์ในภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 และฉบับลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 จะพ้นกําหนดใช้บังคับในวันที่ 8 มิถุนายน 
2563 จึงมีความจําเป็นต้องขยายกรอบระยะเวลาการลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตาม
ภารกิจของ บจธ. ต่อไป   
   2. บจธ. จึงได้ประชุมหารือร่วมกับกรมธนารักษ์ กรมที่ดิน และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เพ่ือพิจารณาให้การช่วยเหลือเกษตรกรให้
มีที่ดินทํากินเป็นของตนเอง รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกร และเพ่ือลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามภารกิจของ บจธ. อย่างต่อเน่ือง ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นชอบให้ 
บจธ. และคู่สัญญาได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 
(พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 กรณีการโอนและการจํานอง
อสังหาริมทรัพย์จากอัตราร้อยละ 2 และร้อยละ 1 เหลือในอัตราร้อยละ 0.01 ต้ังแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 7 
มิถุนายน 2565   
  3. บจธ. ได้จัดทําประมาณการสูญเสียรายได้ของรัฐตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีประมาณการสูญเสียรายได้ของรัฐ จํานวน 14,126,450 บาท จากโครงการที่คาดว่า
จะดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2565 ดังน้ี   
    3.1 โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างย่ังยืน   
    3.1.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (8 มิถุนายน 2563 – 30 กันยายน 2563) 
ประมาณ 1,791,000 บาท    
     3.1.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
ประมาณ 4,847,640 บาท    
      3.1.3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 –7 มิถุนายน 2565) ประมาณ 
3,482,500 บาท   
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    3.2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน    
     3.2.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (8 มิถุนายน 2563 – 30 กันยายน 2563) 
ประมาณ 633,120 บาท    
     3.2.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
ประมาณ 1,806,960 บาท  
     3.2.3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 –7 มิถุนายน 2565) ประมาณ 
1,565,230 บาท    
      3.3 โครงการดังกล่าวตามข้อ 3.1 และ 3.2 เป็นการดําเนินการเพ่ือให้เกษตรกรและผู้
ยากจนมีที่ดินทํากินในเชิงเกษตรกรรม แก้ปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน ป้องกันปัญหา
การกระจุกตัวของที่ดินไปสู่นายทุนหรือผู้ถือครองที่ดินรายใหญ่ ซึ่งจะนําไปสู่การกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้ําด้านที่ดิน 
จึงได้เสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน สําหรับกรณีการโอนและการจํานองอสังหาริมทรัพย์ในภารกิจของสถาบัน
บริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด มาเพ่ือดําเนินการ  
   สาระสําคัญของร่างประกาศ  
  กําหนดให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการโอนและการจํานอง
อสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 0.01 ตามข้อ 2 (7) (ฎ) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ในการบริหารจัดการธนาคารที่ดินของสถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ต้ังแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ในกรณีดังน้ี     
   1. การโอนอสังหาริมทรัพย์ที่เจ้าของที่ดินโอนให้แก่ บจธ. เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
และอํานาจหน้าที่ของ บจธ. ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรหรือผู้ยากจนที่ไม่มีที่ดินทํากินเป็นของตนเอง หรือมีแต่
ไม่เพียงพอ เพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในส่วนที่ผู้โอนและผู้รับโอนอสังหาริมทรัพย์มีหน้าที่ต้องชําระ    
    2. การโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ บจธ. โอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่เกษตรกรหรือผู้ยากจน ในการให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกร หรือผู้ยากจนที่ไม่มีที่ดินทํากินเป็นของตนเอง หรือมีแต่ไม่เพียงพอ เพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมในส่วนที่ผู้โอนและผู้รับโอนอสังหาริมทรัพย์มีหน้าที่ต้องชําระ    
  3. การจํานองอสังหาริมทรัพย์ที่ บจธ. เป็นผู้รับจํานองจากเกษตรกรหรือผู้ยากจน ในส่วนที่ผู้ขอจด
ทะเบียนมีหน้าที่ต้องชําระ  
 
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. ….   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ดังน้ี  
  1. อนุมัติในหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. …. ที่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเสร็จแล้ว ตามท่ี ดศ. เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้   
   2. มอบหมายให้สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ทําหน้าที่สํานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เร่งรัดการดําเนินการเพ่ือจัดทํากฎหมายลําดับรอง หลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะเรื่องที่จําเป็นต้องมีเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้  
  หลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. …. มีดังน้ี   
   หลักการ   
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   กําหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   
  เหตุผล   
  โดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยละเอียด โดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทุกรายทั่วประเทศท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนมีหน้าที่ต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขดังกล่าวโดยเคร่งครัด อย่างไรก็ดี โดยที่การ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายกําหนดน้ันมีรายละเอียดมากและซับซ้อน กับต้องใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือให้การคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสมดังเจตนารมณ์ของกฎหมาย ทําให้
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงานและกิจการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจํานวนมากทั่วประเทศยังไม่พร้อม
ที่จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับมาตรา 4 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 บัญญัติว่า การยกเว้นไม่ให้นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ีทั้งหมด หรือแต่บางส่วนมาใช้บังคับ
แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะใด กิจการใด หรือหน่วยงานใด หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะอ่ืนใด ให้ตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา กรณีจึงสมควรกําหนดให้บางหน่วยงานและบางกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้
บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในช่วงระยะเวลาที่ยังไม่พร้อมที่จะปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายน้ี จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี   
   สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา   
   เป็นการกําหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่า
ด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
   พระราชกฤษฎีกาน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2564  
  มิให้นําบทบัญญัติในหมวด 2 หมวด 3 หมวด 5 หมวด 6 และหมวด 7 และมาตรา 95 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาใช้บังคับแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงานหรือ
กิจการตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาน้ี  
   เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามวรรคหน่ึง ต้องจัด
ให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ ดศ. กําหนด  
   บัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้
บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. .... 
                  (1) หน่วยงานของรัฐ 
                   (2) หน่วยงานของรัฐต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ 
                   (3) มูลนิธิ สมาคม องค์กรศาสนา และองค์กรไม่แสวงหากําไร 
                   (4) กิจการด้านเกษตรกรรม 
                   (5) กิจการด้านอุตสาหกรรม 
                   (6) กิจการด้านพาณิชยกรรม 
                   (7) กิจการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
                   (8) กิจการด้านพลังงาน ไอนํ้า นํ้า และการกําจัดของเสีย รวมท้ังกิจการที่เก่ียวข้อง 
                   (9) กิจการด้านการก่อสร้าง 
                   (10) กิจการด้านการซ่อมและการบํารุงรักษา 
                   (11) กิจการด้านการคมนาคม ขนส่ง และการเก็บสินค้า 
                   (12) กิจการด้านการท่องเที่ยว 
                   (13) กิจการด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ และดิจิทัล 
                   (14) กิจการด้านการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย 
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                   (15) กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ 
                   (16) กิจการด้านการประกอบวิชาชีพ 
                   (17) กิจการด้านการบริหารและบริการสนับสนุน 
                   (18) กิจการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการ สังคมสงเคราะห์ และศิลปะ 
                   (19) กิจการด้านการศึกษา 
                   (20) กิจการด้านความบันเทิงและนันทนาการ 
                   (21) กิจการด้านการรักษาความปลอดภัย 
                   (22) กิจการในครัวเรือนและวิสาหกิจชุมชน ซึ่งไม่สามารถจําแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน 
                   ในกรณีที่มี ปัญหาว่าหน่วยงานหรือกิจการใดเป็นหน่วยงานหรือกิจการตามบัญชีท้ายน้ี ให้
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้วินิจฉัย 
          
3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. …   
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. …. และเอกสาร
ประกอบ ตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอ และให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนําเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ    
  1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมปฏิทินการโอนงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 โดยกําหนดให้สํานักงบประมาณจัดทําข้อเสนอให้นํางบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ (Function) 
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda) งบประมาณรายจ่ายสําหรับทุนหมุนเวียน และงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการ
ชําระหน้ีภาครัฐ เพ่ือนําไปจัดทําร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. …. ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ โดยไปต้ังไว้เป็น
งบประมาณรายจ่ายสําหรับงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จึงจําเป็นต้องเสนอร่าง
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. …. ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 
35 (1) ได้กําหนดให้งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่กําหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่าย จะโอนหรือนําไปใช้สําหรับหน่วยรับงบประมาณอ่ืนมิได้ เว้นแต่มีพระราชบัญญัติให้โอนหรือนําไปใช้ได้     
   2. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยรับงบประมาณที่ได้มีการโอน
งบประมาณ จํานวน 88,452.5979 ล้านบาท  
  3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยรับงบประมาณที่ได้มีการโอน
งบประมาณ จํานวน 88,452.5979 ล้านบาท จําแนกตามงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ (Function) 
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda) และงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการชําระหน้ีภาครัฐ ดังน้ี  
     1) งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ (Function) จํานวน 39,893.1111 ล้านบาท  
    2) งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda) จํานวน 13,256.4868 ล้านบาท  
    3) งบประมาณรายจ่ายเพ่ือการชําระหน้ีภาครัฐ เป็นรายจ่ายชําระคืนต้นเงินกู้ จํานวน 
35,303.0000 ล้านบาท   
  4. งบประมาณรายจ่ายที่มีการโอนงบประมาณตามข้อ 2. ให้ต้ังไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายสําหรับงบ
กลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน 88,452.5979 ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุน
ในการแก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้กรณีที่มีเหตุ
ฉุกเฉินหรือจําเป็น 
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เศรษฐกิจ - สงัคม 
 
4. เรื่อง  ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1 บี เพื่อทําเหมืองแร่ของห้างหุ้นส่วนจํากัดพลัดแอก
อุตสาหกรรมเหมืองแร่  ที่จังหวัดสระบุรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 บี  เพ่ือทําเหมืองแร่หิน
อุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้างตามคําขอประทานบัตรที่ 4/2558 ของห้างหุ้นส่วนจํากัด  พลัดแอก
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่จังหวัดสระบุรี  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 และ 21 กุมภาพันธ์ 
2538 ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมม (อก.) เสนอโดยเมื่อ หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่อนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในพ้ืนที่
แล้ว ให้ อก. โดยกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ดําเนินการให้ครบถ้วนถูกต้องตามข้ันตอนของระเบียบ
และกฎหมายที่เก่ียวข้องก่อนการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  อก. รายงานว่า 
  1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พลัดแอกอุตสาหกรรมเหมืองแร่  เป็นผู้ถือประทานบัตรที่ 28608/15360  
ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง  ที่ตําบลหน้าพระลานอําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัด
สระบุรี  เน้ือที่ 267 ไร่ 94 ตารางวา  ซึ่งประทานบัตรดังกล่าวจะครบกําหนดสิ้นอายุในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563  
  2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด  พลัดแอกอุตสาหกรรมเหมืองแร่  ได้ย่ืนคําขอประทานบัตรใหม่ที่ 4/2558 
ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้างทับพื้นที่ประทานบัตรเดิมทั้งหมดของตนเองซึ่งจะครบ
กําหนดสิ้นอายุในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 เนื้อที่ 267 ไร่  94 ตารางวา  
  3. พ้ืนที่คําขอประทานบัตรแปลงน้ีเป็นที่ป่าตามมาตรา 4 (1)  แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 
2484 ซึ่งห้างหุ้นส่วนจํากัด พลัดแอกอุตสาหกรรมเหมืองแร่   ได้ย่ืนคําขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้
เพื่อทําเหมืองไว้แล้ว   โดยพ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าช้ันที่ 1 บี ของลุ่มนํ้าป่าสักตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2538 และอยู่ในพ้ืนที่ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2538 เห็นชอบแนวทางการดําเนินงาน
และแผนปฏิบัติการเพ่ือเปล่ียนแปลงการระเบิดและย่อยหินไปเป็นเทคโนโลยีการทําเหมืองหินสําหรับพ้ืนที่ทั่วไปและ
พ้ืนที่ทดลอง  บริเวณตําบลหน้าพระลาน  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี  และอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
สร้างตนเองพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี   ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้อนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ใน
พื้นที่แล้วพื้นที่ไม่เป็นแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ไม่เป็นพื้นที่ต้องห้ามสําหรับการทําเหมืองตามระเบียบและ
กฎหมายของส่วนราชการต่าง ๆ และการปิดประกาศการขอประทานบัตรไม่มีผู้ร้องเรียนคัดค้าน  
  4.  การดําเนินโครงการ 
   4.1 เทคนิคและวิธีการทําเหมือง  การออกแบบการทําเหมืองสําหรับคําขอประทานบัตรที่ 
4/2558 ของห้างหุ้นส่วนจํากัด พลัดแอกอุตสาหกรรมเหมืองแร่  เป็นไปตามแผนผังโครงการทําเหมือง   พ้ืนที่ของ
โครงการทั้งหมดเนื้อที่ 267 ไล่ 94 ตารางวา  คิดเป็นพ้ืนที่ทําเหมืองรวม 156 ไร่  มีปริมาณสํารองแร่ที่สามารถทํา
เหมืองได้ประมาณ 18.8 ล้านเมตริกตัน  คิดเป็นมูลค่า 3,384 ล้านบาท  โดยจะเว้นพ้ืนที่การทําเหมืองทางด้านทิศ
เหนือ หน้าเหมืองมีลักษณะเป็นขั้นบันไดบนภูเขา ซึ่งแต่ละขั้นมีความสูง  ไม่เกิน 10 เมตรและมีความลาดเอียงหน้า
เหมือง โดยรวมไม่เกิน 45 องศา เพ่ือความปลอดภัย  
   4.2 ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ 
   หินปูนเป็นวัตถุดิบสําคัญเพ่ือรองรับการเติบโตของโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ซึ่งมีความสําคัญ
ต่อการพัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ แหล่งหินปูนของจังหวัดสระบุรี เป็นแหล่งหินปูนคุณภาพดีมี
คุณภาพเหมาะสมสําหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง   แร่ที่ผลิตได้ของโครงการส่วนใหญ่รองรับความต้องการใช้ในพ้ืนที่
จังหวัดสระบุรีและกรุงเทพมหานคร  ซึ่งมีแนวโน้มความต้องการใช้เพ่ิมขึ้น   ความต่อเน่ือง ของการทําเหมืองในพ้ืนที่
ดังกล่าวจะช่วยให้เกิดความม่ันคงของวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมต่อเน่ืองอ่ืน ๆ ที่จะช่วย
ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
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   ในการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีการประเมินความคุ้มค่าและ
ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ  ซึ่งจากการประเมินพบว่า  โครงการมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคมต่อ
ท้องถ่ินและประเทศเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าความเสียหายจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น โดยพบว่า  
ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการอยู่ในระดับที่ดีมาก  โดยมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 346.03  ล้าน
บาท  ที่อัตราคิดลด (Discount Rate)  ที่ร้อยละ 7.5 และมีอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)  ที่ร้อยละ 28.23 และมี
ระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่ 3.05 ปี  ซึ่งสามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลาน้อยกว่าอายุประทานบัตร  และเมื่อเปรียบเทียบ
มูลค่าปัจจุบันสุทธิกับมูลค่าที่สูญเสียไปของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่โครงการที่ 40.09 ล้านบาท  
ปรากฏว่ามูลค่าโครงการสุทธิภายหลังหักมูลค่าที่สูญเสียไปของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่โครงการ
เท่ากับ 305.94 ล้านบาท 
   การดําเนินการของโครงการจะสร้างผลประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมให้ภาครัฐ ได้แก่ 
ผลประโยชน์พิเศษเพ่ือประโยชน์แก่รัฐเพ่ือตอบแทนการออกประทานบัตร ค่าภาคหลวงแร่  เงินบํารุงพิเศษ  ภาษีใน
รูปแบบต่าง ๆ โครงการจะมีค่าใช้จ่ายเป็นเงินลงทุน  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ การจ้างงาน  โดยเน้นการจ้างงานที่เป็นแรงงาน
ท้องถิ่นซึ่งจะก่อให้เกิดการกระจายรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน เช่น   

รายการ จํานวนเงิน (ลา้นบาท) 
- ค่าภาคหลวงแร่  135.50
- ผลประโยชน์พิเศษแก่รฐั 10.39
- เงินบํารุงพิเศษ 6.78
- ผลประโยชน์ที่ท้องถิ่นจะได้รับ ได้แก่ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่  และ
กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ 

18.82

- ภาษีเงินได้  230.34
รวม 401.83 

 
   มีการจัดต้ังกองทุนต่าง ๆ เพ่ือการฟ้ืนฟูพ้ืนที่  พัฒนาท้องถิ่นและการเฝ้าระวังสุขภาพของ
ประชาชนในพ้ืนที่  นอกจากน้ี โครงการจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ได้จาก
อุตสาหกรรมต่อเน่ืองอ่ืน ๆ เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง  และธุรกิจบริการอ่ืน ๆ อีกจํานวนมาก  
   4.3 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  
   การทําเหมืองที่ผ่านมาผู้ถือประทานบัตรได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามท่ีกําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมครบถ้วน ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมพบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้
โดยการทําเหมืองที่ผ่านมาไม่พบปัญหาการร้องเรียนคัดค้าน  
   การทําเหมืองต่อไปจะมีลักษณะของกิจกรรมเช่นเดียวกับที่ได้ดําเนินการมาแล้ว  จึงไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างมีนัยสําคัญและได้มีการกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามท่ีเสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ทั้งในเรื่องการป้องกันฝุ่นละออง  ระดับเสียง  
แรงสั่นสะเทือน คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต  การจ้างแรงงาน  การมีส่วนร่วมสุขภาพอนามัย  และความปลอดภัยของ
ประชาชนซ่ึงจะสามารถควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและมีมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  รวมถึงการรายงานผลให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ 
   การฟื้นฟูพื้นที่ทําเหมืองได้กําหนดให้ดําเนินการให้สอดคล้องกับแผนผังโครงการทําเหมือง  
โดยทําการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่หน้าเหมืองที่ผ่านการทําเหมืองแล้วให้มีสภาพปลอดภัย  ทําการจัดทําแนวกําบังธรรมชาติ
เพ่ือสร้างทัศนียภาพที่ดี ปลูกไม้ยืนต้นและพืชคลุมดิน  บํารุงรักษาไม้ยืนต้นบริเวณแนวเขตที่ไม่ทําเหมือง  ทั้งน้ี  จะทํา
การฟ้ืนฟูควบคู่ไปพร้อมกับการทําเหมือง  โดยมีการจัดต้ังกองทุนตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ือการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ทําเหมืองและดําเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นที่ต้ัง
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โครงการ ได้แก่ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ  กําหนดจากอัตราการผลิตในแต่ละปี ในสัดส่วน  0.5 บาทต่อเมตริกตัน  แต่
ไม่น้อยกว่า 200,000บาทต่อปี  และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่  กําหนดจากอัตราการผลิตในแต่ละปี  
ในสัดส่วน 1 บาทต่อเมตริกตัน  แต่ไม่น้อยกว่า 500,000  บาทต่อปี  ตลอดอายุประทานบัตร  และจัดทําหลักประกัน
การฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่การทําเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทําเหมือง  และประกันภัยความรับผิดชอบต่อ
ชีวิต  ร่างกาย  ทรัพย์สิน  ของบุคคลภายนอก  สําหรับการทําเหมืองประเภทที่ 2 และประเภทท่ี 3  
   การบริหารกองทุน  โดยมีการจัดต้ังคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ในลักษณะไตรภาคี   ซึ่ง
มีผู้แทนจากส่วนราชการ  ผู้ประกอบการ  ชุมชน  รวมถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ผู้แทนสถานศึกษา  และวัดในพ้ืนที่
เข้าร่วมในคณะกรรมการ  ทําหน้าที่บริหารจัดการกองทุนต่าง ๆ เพ่ือดําเนินงานสนับสนุนกิจกรรมทางด้านสังคมและ
การพัฒนาท้องถิ่นโดยผู้ขอประกอบการต้องรายงานผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทุนต่าง ๆ ให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบเป็นระยะ ๆ ตลอดระยะเวลาการดําเนินโครงการ 
  5. กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  ได้ตรวจสอบพ้ืนที่คําขอประทานบัตรร่วมกับ
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี   สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ และกรมป่าไม้แล้ว ปรากฏว่า สภาพแวดล้อมไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ  ไม่มีปัญหา
ด้านมลภาวะหรือสร้างความขัดแย้งกับราษฎรและไม่มีปัญหาร้องเรียนคัดค้านการทําเหมือง 
  6. พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ซึ่งตามบทเฉพาะกาล 
มาตรา 188 บัญญัติให้บรรดาคําขอทุกประเภทที่ได้ย่ืนไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับถือว่าเป็นคําขอตาม
พระราชบัญญัติน้ีและให้พิจารณาดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี  และตามมาตรา 17 
ประกอบมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ซึ่งบัญญัติให้คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ
จัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่และการอนุญาตให้ทําเหมืองให้พิจารณาอนุญาตได้เฉพาะในพ้ืนที่แผนแม่บท
การบริหารจัดการแร่กําหนดให้เป็นเขตแหล่งแร่เพ่ือการทําเหมือง 
  7. การดําเนินการในขั้นตอนนี้ไม่ได้เป็นการพิจารณาอนุญาตให้ทําเหมืองแร่ แต่เป็นการ
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องเพื่อขออนุมัติผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1 บี ทั้งน้ี  เมื่อ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ดังกล่าวแล้ว  จะได้ดําเนินการให้ครบถ้วนถูกต้องตาม
ขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องก่อนการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรต่อไป 
 
5. เรื่อง รายงานประจําปี 2562 ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เสนอรายงาน
ประจําปี 2562 ของ กสศ. ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 มาตรา 
43 ที่บัญญัติให้กองทุนจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาเพ่ือทราบ โดย
รายงานฯ มีสาระสําคัญ สรุปได้ดังน้ี 
  ผลการดําเนินงานของ กสศ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีโครงการสําคัญ ดังน้ี 
  โครงการ 
  1. โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขหรือทุนเสมอภาค ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  
  ผลการดําเนินงาน จัดสรรเงินช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รวม 
711,536 คน ในสถานศึกษา 27,805 แห่ง 
  2. โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
  ผลการดําเนินงาน เพ่ือพัฒนาระบบการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาแบบบูรณา
การในพ้ืนที่ 20 จังหวัด จํานวน 49,474 คน ซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการ 
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  3. โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง  
  ผลการดําเนินงาน ช่วยเหลือเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาและ
ประกอบอาชีพตามความถนัด รุ่นที่ 1 มีนักศึกษาได้รับทุน 2,113 คน ใน 36 สถาบันการศึกษาสายอาชีพ 
  4. โครงการพัฒนาสถาบันต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยเพื่อสร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา  
  ผลการดําเนินงาน เด็กปฐมวัยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสใน 20 จังหวัด นําร่องได้รับเงิน
อุดหนุน 21,136 คน และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 300 ศูนย์ 
  5. โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสําหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนของชุมชน [ครูรัก(ษ์)ถ่ิน] 
  ผลการดําเนินงาน ผลิตครูรุ่นใหม่บรรจุในพ้ืนที่ห่างไกลที่เป็นบ้านเกิดของตนเอง รุ่นที่ 1 มีเยาวชน    
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสได้รับทุนการศึกษาเพ่ือศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ 328 คน 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 45 จังหวัด  
  6. โครงการทุนเต็มศักยภาพสายอาชีพ 
  ผลการดําเนินงาน สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวชนท่ีมีผลการเรียนดี มีความสามารถพิเศษ 
และมีเจตคติที่ดีต่อสายอาชีพ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีถึง
ปริญญาเอก 40 คนต่อรุ่น 
  7. โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
  ผลการดําเนินงาน สนับสนุนให้ 291 โรงเรียน ใน 35 จังหวัด ที่เข้าร่วมโครงการเกิดกระบวนการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ที่จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย
มีครูได้รับการพัฒนา 5,800 คน และนักเรียนได้รับโอกาสพัฒนาศักยภาพ 78,654 คน 
  8. โครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ในโรงเรียนเพื่อความเสมอภาคในการเติบโต
เป็นแรงงานคุณภาพยุค 4.0 ของเยาวชนไทย 
  ผลการดําเนินงาน ขยายผลงานวิจัยการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์สู่การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนใน
ระดับโรงเรียน โดยการพัฒนาวิทยากรแกนนํา 294 คน จาก 84 โรงเรียน ใน 42 เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
  9. โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส 
  ผลการดําเนินงาน เพ่ือพัฒนาหลักสูตรอาชีพระยะสั้นที่จะช่วยยกระดับทักษะแรงงานยากจนและ
ด้อยโอกาสตามศักยภาพของชุมชน โดยในระยะแรกมีหน่วยพัฒนาอาชีพเข้าร่วม 71 แห่ง ใน 42 จังหวัด 
  รายงานด้านการบัญชีและการตรวจสอบ ประกอบด้วย 
  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
และรายงานการสอบบัญชีของ กสศ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
6. เรื่อง รายงานผลการเตรียมความพร้อมในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2562 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเตรียมความพร้อมในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 
30 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สํานักงาน กสทช.) เสนอดังน้ี  
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  สาระสําคัญของเร่ือง 
  สํานักงาน กสทช. รายงานว่า 
  1. เมื่อเดือนตุลาคม 2562 สํานักงาน กสทช. ได้รายงานความพร้อมในการตราพระราชกฤษฎีกา
ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ต่อรัฐสภา และในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 7 
พฤศจิกายน 2562 ได้ขอให้ กสทช. ปรับปรุงกรอบระยะเวลาในการตราพระราชกฤษฎีกาให้กระชับรวดเร็วย่ิงขึ้น 
ประกอบกับในการประชุมวุฒิสภา เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ได้ขอให้ กสทช. เพ่ิมเติมเน้ือหานิยามคําว่า “การ
หลอมรวม” ประโยชน์ของการหลอมรวมเทคโนโลยีที่มีต่อประเทศชาติ ประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ พร้อม
ทั้งปรับปรุงกรอบระยะเวลาและเพ่ิมเติมรายละเอียดแผนการดําเนินการออกหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนด้วย  
  2. สํานักงาน กสทช. ได้นําข้อคิดเห็นของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ไปพิจารณา
ปรับปรุงแผนการดําเนินการ ซึ่งในการประชุม กสทช. เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ที่ประชุมฯ ได้มีมติเห็นชอบให้มีการ
ปรับปรุงแผนการดําเนินการและกรอบระยะเวลาในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
      2.1 การเพิ่มเติมเนื้อหานิยามคําว่า “การหลอมรวม” และประโยชน์ของการหลอมรวม
เทคโนโลยีที่มีต่อประเทศชาติ ประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศให้มีความชัดเจนย่ิงขึ้น ดังน้ี  
   2.1.1 หน้า 4 ของแผนการดําเนินการฯ “...แม้ว่าการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2562 จะมีเจตนารมณ์ให้เกิดการใช้คลื่นความถี่และโครงข่ายอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การพัฒนาและการ
หลอมรวมทางเทคโนโลยีก็ตาม แต่การหลอมรวมตามพระราชบัญญัตินี้หรือที่กําหนดไว้ในแผนการดําเนินการนี้มี
ข้อจํากัดเนื่องจากเป็นเพียงการหลอมรวมในมิติคลื่นความถ่ี ซ่ึงหมายความถึง การที่แต่ละคลื่นความถ่ีสามารถ
นําไปประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคมได้โดยไม่จํากัดเฉพาะกิจการใด 
กิจการหนึ่ง แต่มิได้หมายความว่าจะสามารถนําทุกย่านคลื่นความถ่ีมาหลอมรวมได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามที่
กําหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ีและอยู่ภายใต้การอนุญาตและกํากับดูแลของ กสทช. ซึ่งโดย
หลักการแล้วการหลอมรวม (Convergence) ที่สมบูรณ์น้ัน จะต้องเป็นการหลอมรวมในมิติทางโครงข่ายและ
เทคโนโลยี...” 
   2.1.2 หน้า 5 ของแผนการดําเนินการฯ “...ในการน้ีเพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 30 
กสทช. ได้จัดทําแผนการดําเนินการและกําหนดกรอบระยะเวลาในการตราพระราชกฤษฎีกา โดยได้คํานึงถึงความ
พร้อมในการบังคับใช้กฎหมายและพิจารณาถึงประโยชน์ที่ประเทศชาติและประชาชนจะได้รับจากการหลอมรวม 
ซึ่งเป็นการนําเทคโนโลยีที่ใช้กับการสื่อสารประเภทต่าง ๆ มาใช้งานร่วมกันได้...” 
  2.2 การปรับกรอบระยะเวลาดําเนินการและเพิ่มเติมรายละเอียดแผนการดําเนินการในขั้นตอน
การออกหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนย่ิงขึ้น สรุปได้ดังน้ี 
       2.2.1 ปรับกรอบระยะเวลาดําเนินการกิจกรรมต่าง ๆ จากเดิมดําเนินการในไตรมาสที่ 2 
ของปี 2564 มาเป็นดําเนินการในช่วงไตรมาสท่ี 1 ของปี 2564 ประกอบด้วย 1) จัดรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและผู้มีส่วนเก่ียวข้องก่อนเสนอให้ตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถ่ีฯ 2) พิจารณาผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง และ 3) เสนอพระราช
กฤษฎีกาตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ีฯ ต่อคณะรัฐมนตรี  
   2.2.2 เพ่ิมเติมรายละเอียดการดําเนินการที่จะต้องเตรียมการจัดทําหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง
เพ่ือรองรับบทบัญญัติการหลอมรวมให้มีความสมบูรณ์ จํานวน 4 ฉบับ ได้แก่ 1) การแก้ไขปรับปรุงแผนแม่บทการ
บริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. 2562) ในส่วนของภาคผนวก ก. 2) จัดทําหลักเกณฑ์การขออนุญาตประกอบกิจการเพ่ิมเติม 
3) จัดทําหลักเกณฑ์การโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี และ 4) จัดทําหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีโดยวิธี
อ่ืนนอกเหนือจากวิธีประมูล ทั้งน้ี สํานักงาน กสทช. ได้ดําเนินการศึกษาและยกร่างหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่น
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ความถี่โดยวิธีอ่ืนนอกเหนือจากวิธีประมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเสนอต่อ กสทช. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบในหลักการเพ่ือนําไปรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ในส่วนหลักเกณฑ์อ่ืนอีก 3 
ฉบับดังกล่าว อยู่ระหว่างดําเนินการตามแผนการดําเนินการฯ 
 
7. เรื่อง ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่อง อนุมัติการกู้เงิน Soft loan ของสํานักงาน    
ธนานุเคราะห์ (สธค.) จํานวน 2,000 ล้านบาท จากธนาคารออมสิน โดยให้กระทรวงการคลังค้ําประกัน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ 
ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 [เรื่อง โครงการสํานักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) โรงรับจํานําของ
รัฐสู้ภัยโควิด 19 โดยขยายเวลาต๋ัวจํานําและลดดอกเบ้ียรับจํานําและการกู้เงิน Soft loan จํานวน 2,000 ล้านบาท 
จากธนาคารออมสิน โดยให้กระทรวงการคลัง (กค.) ค้ําประกัน] ดังน้ี  
   อนุมัติการกู้เงิน Soft loan ของ สธค. จํานวน 2,000 ล้านบาท จากธนาคารออมสิน โดยให้ กค. 
ค้ําประกัน เพ่ือเป็นการเตรียมเงินทุนหมุนเวียนรองรับธุรกรรมการให้บริการรับจํานําแก่ประชาชนสําหรับโครงการ 
สธค. โรงรับจํานําของรัฐ สู้ภัยโควิด 19 ส่วนการปรับเป้าหมายผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ให้ สธค. เสนอ
คณะกรรมการนโยบายและกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ตามขั้นตอนต่อไป ทั้งน้ี ให้ สธค. ดําเนินการให้ถูกต้อง
เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย  
   สาระสําคัญของเร่ือง   
   พม. รายงานว่า  ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติวันที่ 31 มีนาคม 2563 อนุมัติการกู้เงิน Soft 
loan ของ สธค. จํานวน 2,000 ล้านบาท จากธนาคารออมสิน เพ่ือเป็นการเตรียมเงินทุนหมุนเวียนรองรับธุรกรรม
การให้บริการรับจํานําแก่ประชาชน สําหรับโครงการ สธค. โรงรับจํานําของรัฐ สู้ภัยโควิด 19 ส่วนการปรับเป้าหมาย
ผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้ สธค. เสนอ คนร. ตามขั้นตอนต่อไป ทั้งน้ี ให้ สธค. ดําเนินการให้ถูกต้องเป็นไป
ตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย    
   กค. ได้มีหนังสือแจ้งความเห็นเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว ดังน้ี      
  1. ประเด็นการกู้เงิน   
    กค. ไม่ขัดข้องในการอนุมัติให้ พม. กู้เงิน Soft loan ให้กับ สธค. จํานวน 2,000 ล้านบาท 
จากธนาคารออมสิน โดย กค. ค้ําประกัน และเห็นว่า สธค. ควรกําหนดแนวทางการบริหารจัดการภาระหนี้ที่จะ
เพ่ิมขึ้นอย่างรอบคอบ เพ่ือลดผลกระทบต่อสภาพคล่องและผลการดําเนินงานของ สธค. รวมทั้ง สธค. ควรดําเนินการ
ก่อหน้ีให้สอดคล้องตามนัยมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ด้วย สําหรับการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้ําประกันให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนดอัตราและเง่ือนไขการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การคํ้าประกันของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551   
   2. ประเด็นการเสนอขอปรับเป้าหมายผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่เป็นตัวช้ีวัดทางการเงิน 
(ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้สุทธิจากการดําเนินงาน) และตัวช้ีวัดที่ไม่ใช่ทางการเงิน (การดําเนินงาน
ตามแผนธุรกิจแต่ละสาขา)   
    โดยท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมกําหนดให้คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (คณะกรรมการฯ) มีอํานาจ
และหน้าที่ในการ (1) เจรจา (2) จัดทําบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ และ (3) ประเมินผลการ
ดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยคณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการจัดทําบันทึกข้อตกลง และ
ประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (คณะอนุกรรมการฯ) ดําเนินการในข้อ (1) และ (2) และรายงานให้
คณะกรรมการฯ ทราบ รวมทั้งดําเนินการในข้อ (3) แล้วรายงานให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังน้ัน 
การพิจารณาในข้อ (1) และ (2) จึงเป็นอํานาจและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ และการพิจารณาในข้อ (3) เป็น
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ  
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8. เรื่อง “พระพุทธศาสนาในสถานการณ์ COVID-19”  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดําเนินงานตามพระดําริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เรื่อง “พระพุทธศาสนาในสถานการณ์ COVID-19” ตามท่ีสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เสนอ สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี  
  กิจกรรม/การดําเนินการ และรายละเอียดกิจกรรม/ผลการดําเนินงาน  
   1. การประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ บท “รตนสูตร” เพื่อความเป็นสวัสดิมงคล สร้างขวัญ 
และกําลังใจแก่ประชาชน   
   รัฐบาลและคณะสงฆ์ได้ดําเนินการทั้งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค ให้มี
การเจริญพระพุทธมนต์บท “รตนสูตร” พร้อมกันในวันที่ 25 มีนาคม 2563 โดยส่วนกลางกําหนดจัดที่วัดราชบพิธ
สถิตมหาสีมาราม วัดบวรนิเวศวิหาร และวัดไตรมิตรวิทยาราม โดยวัดราชบพิธฯ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ ทรงเป็นประธานในการเจริญพระพุทธมนต์พร้อมด้วย
คณะสงฆ์วัด สําหรับในส่วนภูมิภาคกําหนดจัดในวัดที่แต่ละจังหวัดกําหนด ซึ่งได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศ 
ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT และช่อง 9 MCOT HD ในการน้ี พศ. ได้จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์
บท “รตนสูตร” จํานวน 10,000 เล่ม สําหรับถวายวัดที่ประกอบพิธีและมอบให้แก่ประชาชนที่สนใจด้วย   
  2. การรณรงค์สร้างความเชื่อม่ันให้วัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศร่วมทําความสะอาด 
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
    พศ .  ดําเนินการประสานความร่วมมือกับวัดที่ เ ป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร เพ่ือนําร่องการจัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จํานวน 7 วัด 
ประกอบด้วย 1. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 2. วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร 3. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
ราม (วัดโพธ์ิ) 4. วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 5. วัดปากนํ้าภาษีเจริญ 6. วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร             
7. วัดระฆังโฆสิตาราม  
  ในส่วนภูมิภาค ได้มอบหมายให้ พศ. จังหวัดทุกจังหวัดประสานความร่วมมือกับคณะจิตอาสาใน
พ้ืนที่ร่วมกันทําความสะอาดวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญในแต่ละจังหวัด ทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 150 วัด   
  3. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานกัปปิย
ภัณฑ์ เพื่อจัดหาหน้ากากอนามัยแจกพระสงฆ์ทั่วประเทศ   
   สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงห่วงใย
สุขภาพอนามัยของพระภิกษุสามเณร ตลอดจนประชาชนทั่วไป จึงมีพระบัญชาโปรดให้ไวยาวัจกรจัดกัปปิยภัณฑ์เท่า
จํานวน 2 ล้านบาท ประทานเป็นทุนประเดิมสําหรับจัดหาหน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐานถวายแด่พระภิกษุสามเณรทั่ว
ประเทศ    
  4. จัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) (โรงทาน) ตามพระดําริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ           
ปริณายก  
   ศูนย์ช่วยเหลือฯ ได้ประสานภารกิจร่วมกับหน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์และการ
สาธารณสุข ซึ่งประจําอยู่ในพ้ืนที่ในการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดต้ังโรงทาน และการแจกจ่ายให้เป็นไปตามหลัก
สุขอนามัย โดยต้องไม่มีการจัดพิธีกร พิธีกรรม กิจกรรม หรือการบริหารจัดการใด ๆ ที่ต้องให้บุคคลจํานวนมากมา
รวมตัวกัน กับทั้งให้ปฏิบัติตามคําสั่ง มาตรการ และคําแนะนําของทางราชการอย่างเคร่งครัด รวมจํานวน 42,186 วัด 
โรงทาน 804 ศูนย์ (ข้อมูลต้ังแต่วันที่ 23 มีนาคม-6 พฤษภาคม 2563)   
  5. พศ. และองค์กรคณะสงฆ์สนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือวัดที่ขาดแคลนและได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
   1) โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากงบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนวัดเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรค COVID-19 วงเงิน 21.36 ล้านบาท ดังน้ี   
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     1.1) อุดหนุนวัดที่เป็นศูนย์กลางระดับจังหวัด ๆ ละ 50,000 บาท รวม 3.80 ล้าน
บาท และ 1.2) อุดหนุนวัดที่เป็นศูนย์กลางระดับอําเภอ ๆ ละ 20,000 บาท รวม 17.56 ล้านบาท    
    2) งบประมาณจากกองทุน “วัดช่วยวัด” พ.ศ. 2562 วงเงิน 24 ล้านบาท ได้จัดสรรให้กับ
วัดและพระภิกษุสามเณร ในลักษณะสมทบรายหัว ๆ ละ 40 บาท จํานวน 20,000 รูป (งวดแรก) จากวัดที่ พศ. 
จังหวัดรายงานและรับรองข้อมูลวัดที่ต้องช่วยเหลือเร่งด่วน   
 
9. เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีต้ัง (Work From Home) และการเหลื่อมเวลาในการ
ทํางานในสถานที่ต้ังของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ 1  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ัง (Work From 
Home) และการเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ต้ังของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ 1 ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. 
เสนอ โดยสรุปข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 จาก 140 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 98.6 ของส่วนราชการ
ทั้งหมด 142 ส่วนราชการ ดังน้ี 
  1. การปฏิบัติงานนอกถานท่ีต้ังของส่วนราชการ (Work From Home)  
      ส่วนราชการร้อยละ 100 (140 ส่วนราชการ) ที่รายงานมีการมอบหมายให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ังซึ่งส่วนราชการร้อยละ 53 (74 ส่วนราชการ) กําหนดสัดส่วนให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ร้อยละ 50 ขึ้นไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ เช่น ส่วนราชการที่เน้นงานระดับนโยบาย เป็นต้น โดยมีการ
มอบหมายในหลายรูปแบบ เช่น ปฏิบัติงานที่บ้านสลับกับมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ต้ังของส่วนราชการแบบวันเว้นวัน 
สัปดาห์ละ 1 วัน สัปดาห์ละ 2 วัน หรือ สัปดาห์เว้นสัปดาห์ เป็นต้น 
  2. การเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ต้ังของส่วนราชการ 
      1) ส่วนราชการกําหนดให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เหลื่อมเวลาการปฏิบัติงานสําหรับกรณีที่
ปฏิบัติงานในสถานที่ต้ังของส่วนราชการโดยส่วนราชการส่วนใหญ่เลือกใช้การเหลื่อมเวลาการปฏิบัติงาน เวลา 07.30 
– 15.30 น. และเวลา 08.30 – 16.30 น. แต่บางส่วนราชการก็มีรูปแบบการเหลื่อมเวลาการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ อีกด้วย 
ได้แก่ เวลา 06.00 – 14.00 น. เวลา 14.00 – 22.00 น. เวลา 22.00 – 06.00 น. เช่น กรมประมง กรมทางหลวง 
เป็นต้น ซึ่งสํานักงาน ก.พ. จะขอความร่วมมือและให้คําแนะนําส่วนราชการในการกําหนดให้มีการเหลื่อมเวลาในการ
ทํางานในสถานที่ต้ังของส่วนราชการในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการลดความ
แออัดและลดความเสี่ยงในการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
      2) ส่วนราชการมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานที่ต้ังตามวันเวลาปกติใน
บางลักษณะงานที่มีความจําเป็น โดยลักษณะงานส่วนใหญ่คือ งานให้บริการประชาชน งานรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาล งานในห้องปฏิบัติการ งานตามนโยบายเร่งด่วนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) และบางตําแหน่ง เช่น ผู้บริหารระดับสูง ผู้อํานวยการสํานัก/กอง เป็นต้น 
  3. แนวทางการบริหารงานของส่วนราชการ 
      1) รูปแบบการลงเวลาปฏิบัติงานผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การลงเวลาผ่านระบบออนไลน์ 
Application LINE โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Personnel 
Information System - DPIS) หรือระบบโปรแกรมเฉพาะของส่วนราชการ 
      2) การกํากับดูแลและบริหารผลงาน เป็นหัวใจสําคัญของการบริหารที่ส่วนราชการเน้นเพ่ือคง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งในและนอกสถานที่ต้ังให้บรรลุผลตามเป้าหมายและให้มั่นใจว่าคุณภาพของการ
ทํางานและการให้บริการไม่ลดลง โดยส่วนราชการส่วนใหญ่กําหนดให้มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงานล่วงหน้า 
และให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รายงานความก้าวหน้าของงานอย่างต่อเน่ืองผ่าน Application LINE ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ และ Google Form โดยร้อยละ 55 กําหนดให้รายงานความก้าวหน้ารายวัน และร้อยละ 45 
กําหนดให้รายงานความก้าวหน้ารายสัปดาห์ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่มอบหมาย 
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      3) การนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน ส่วนราชการเลือกใช้ระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลมากกว่าหน่ึงระบบ โดยส่วนใหญ่เลือกใช้ Application LINE (ร้อยละ 98) Zoom (ร้อยละ 60) 
Microsoft Team (ร้อยละ 29) Cisco Webex (ร้อยละ 24) และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 18) ตามลําดับ 
โดยส่วนใหญ่ใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์แบบพกพาและโทรศัพท์เคลื่อนที่ รองลงมาคือ คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ Tablet และ 
IPAD 
  4. ข้อจํากัดของส่วนราชการในการมอบหมายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ัง
ได้แก่ การขาดความพร้อมเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานและสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสําหรับการปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ต้ัง และการขาดความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน ลักษณะงานบาง
ประเภทไม่สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ังได้ เช่น งานให้บริการประชาชน งานรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล งาน
ในห้องปฏิบัติการ งานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน งานความลับ เป็นต้น รวมทั้งในกรณีส่วนราชการที่มีที่ต้ังอยู่ใน
ส่วนภูมิภาคน้ัน มีบ้านพักข้าราชการต้ังอยู่ในบริเวณสถานท่ีต้ังของสํานักงาน จึงไม่จําเป็นต้องให้ข้าราชการปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ต้ังได้ 
  5. ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานใน-นอกสถานท่ีต้ังของส่วนราชการ ได้แก่ การจัดให้มี
อุปกรณ์หรือการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่บ้าน เช่น ค่าอินเทอร์เน็ต เป็นต้น รวมทั้งในกรณีการให้
ข้าราชการปฏิบัติราชการในสถานที่ต้ังของส่วนราชการ ส่วนราชการจะต้องมีการป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ด้านสุขภาพและชีวิตให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสม เช่น การมีจุดคัดกรองโดยมีเครื่องตรวจวัด
อุณหภูมิและเตรียมนํ้ายาล้างมือฆา่เช้ือโรค การเตรียมหน้ากากอนามัย การกําหนดระยะห่างของผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น  
 
10. เรื่อง  แนวทางการดําเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียนรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติร ับทราบแนวทางการดําเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและ              
การสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียน รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019                 
(โรคโควิด 19) ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ   
  สาระสําคัญ  
  1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียนของโรงเรียนในสังกัดและในกํากับของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 ได้ประกาศให้โรงเรียนทั้งในและนอกระบบซึ่งอยู่ในสังกัดและใน
กํากับของกระทรวงศึกษาธิการเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ดําเนินการเตรียม
ความพร้อมรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ดังน้ี 
   1.1 ปฏิทินการเปิดภาคเรียน ตามกรอบโครงสร้างเวลาเรียนพ้ืนฐานที่ กําหนด              
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 200 วันต่อ
ปีการศึกษา จําแนกเป็น 2 ภาคเรียน ดังน้ี 

- ภาคเรียนที่ 1/2563 กําหนดเปิดภาคเรียนระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม  -                       
13 พฤศจิกายน 2563 รวมจํานวนวันเรียน 93 วัน และกําหนดปิดภาคเรียนระหว่างวันที่ 14-30 พฤศจิกายน 2563                 
รวมจํานวนวันปิดภาคเรียน 17 วัน 

- ภาคเรียนที่ 2/2563 กําหนดเปิดภาคเรียนระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 -       
9 เมษายน 2564 รวมจํานวนวันเรียน 88 วัน และกําหนดปิดภาคเรียนระหว่างวันที่ 10 เมษายน   - 16 พฤษภาคม 
2564 รวมจํานวนวันปิดภาคเรียน 37 วัน 

- เวลาที่ขาดหายไป 19 วัน ให้โรงเรียนสอนชดเชยเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนครบตาม
หลักสูตร    

2. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้เป็นประธานการประชุมหารือผู้แทนหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เพ่ือเร่งรัดติดตามการดําเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและโครงการ
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อาหารกลางวันในโรงเรียน ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงาน
หลักจัดประชุมหารือเพ่ือกําหนดแนวทางการบริหารจัดการให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกคนได้รับสิทธิตามโครงการ
อาหารเสริม (นม) โรงเรียนและโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ที่มีคุณภาพ ถูกหลักอนามัย อย่างต่อเน่ืองและ
ครบถ้วน  

3. กระทรวงศึกษาธิการ  ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงมหาดไทย                 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้จัดประชุมหารือเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 โดยมีข้อสรุปแนวทางดําเนินการที่มี
ความเหมาะสมก ับสถานการณ ์การแพร ่ระบาดของโรคต ิด เ ชื ้อ ไวร ัส โคโรนา  2019 ( โรคโคว ิด  19 )                
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน ดังน้ี 

3.1 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้ด่ืมนม จํานวน 260 วันต่อปี
การศึกษา ตามประกาศของคณะกรรมการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินงาน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจําปีการศึกษา 2563 ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน  พ.ศ. 2563 และ (ฉบับที่ 
2) ประกาศ ณ วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563 จึงมีแนวทางบริหารจัดการ ดังน้ี  

- กรณ ีภ าค เ ร ียนที ่ 1 / 2563  เ ป ิดภ าค เ ร ียนว ันที ่ 1  กรกฎาคม  2 563                
ให้นักเรียนบริโภคนมชนิด ยู เอช ที ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม  ถึงวันที่ 
30 มิถุนายน 2563  

- กรณีภาคเรียนที่ 1/2563 เปิดภาคเรียนหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 หรือกรณี
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือกรณีการสลับวันมาเรียน ให้นักเรียนบริโภคนมชนิด ยู เอช ที ตาม
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ  

3.2 โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน 
จํานวน 200 วันต่อปีการศึกษา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 ที่เห็นชอบให้นักเรียนตั้งแต่
เด็กเล็ก และชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันทุกคน จํานวน 
200 วัน และเพ่ิมเงินอุดหนุนจากอัตรา 10 บาทต่อคนต่อวัน เป็น 13 บาท ต่อคนต่อวัน และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 22 ตุลาคม 2556 ที่ให้เพ่ิมเงินอุดหนุนเป็นอัตรา 20 บาท   ต่อคนต่อวัน จึงมีแนวทางบริหารจัดการ ดังน้ี 

- กรณีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือกรณีการสลับวันมาเรียน ทําให้
โรงเรียนไม่สามารถจัดอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนที่โรงเรียนได้ จึงจําเป็นต้องจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวัน
นักเรียนให้แก่ผู ้ปกครองนักเรียนเพื่อนําไปจัดหาอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทานที่บ้าน ทั้งนี้ ให้รวมถึง
อาหารมื้ออื่น ๆ ที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเคยจัดให้ ตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ 

- กรณีการจัดการเรียนการสอนชดเชย ให้โรงเรียนดําเนินการจัดอาหารกลางวัน
ให้แก่นักเรียนที่โรงเรียนได้เช่นเดียวกับวันจัดการเรียนการสอนตามปกติ  

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย                
จ ะป ร ะ ส า น ง า น ก ับ หน ่ว ย ง า นที ่เ กี ่ย ว ข ้อ ง แ ล ะ ดํ า เ น ิน ก า ร ต า ม ขั ้น ต อนขอ ง กฎหม า ย  ร ะ เ บ ีย บ                
และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องต่อไป 

ทั้งน้ี คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ได้พิจารณาว่า             
สืบเน่ืองจากการปรับการเปิดภาคเรียนที่ หน่ึ ง ปีการศึกษา 2563 จากวันที่  16 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่  1                 
กรกฎาคม 2563 ประกอบกับความประสงค์ให้นักเรียนได้รับสิทธิตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน                 
และโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ในช่วงการปิดภาคเรียนดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองและครบถ้วน  จึงมีมติ
มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เร่งรัดติดตามการดําเนินโครงการดังกล่าว เพ่ือให้นักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ถูก
หลักอนามัย อย่างต่อเน่ืองและครบถ้วน โดยให้พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการให้ถูกต้องเหมาะสม เพ่ือให้
นักเรียนที่ไม่ได้มาโรงเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันด้วย กระทรวงศึกษาธิการ รวมท้ังกระทรวง
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เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จึงได้เสนอแนวทางการบริหารจัดการให้นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายทุกคนได้รับสิทธิตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนที่มี
คุณภาพถูกหลักอนามัย อย่างต่อเน่ืองและครบถ้วน โดยให้สอดคล้องกับปฏิทินการเปิดภาคเรียน 
 
11. เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2563 และแนวโน้มปี 2563  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2563 และแนวโน้มปี 2563 ตามท่ี
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังน้ี  
 1. ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2563 
  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2563 ปรับตัว
ลดลงร้อยละ 1.8 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 1.5 ในไตรมาสก่อนหน้า (%YoY) และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว 
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2563 ลดลงจากไตรมาสที่สี่ของปี 2562 ร้อยละ 2.2 (%QoQ_SA) 

1.1 ด้านการใช้จ่าย การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัว การใช้จ่ายภาครัฐ การลงทุนภาครัฐและ
ภาคเอกชนปรับตัวลดลง การส่งออกรวมปรับตัวลดลงตามการส่งออกบริการที่ปรับตัวลดลงมาก ในขณะที่การส่งออกสินค้า
กลับมาขยายตัว การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 3.0 ชะลอตัวลงจากร้อยละ 4.1 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการลดลง
ของการใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนและก่ึงคงทน สอดคล้องกับการชะลอตัวของฐานรายได้ที่สําคัญ ๆ ในระบบเศรษฐกิจและ
การลดลงของความเช่ือมั่นผู้บริโภค ในขณะที่การใช้จ่ายในหมวดสินค้าไม่คงทนและหมวดบริการขยายตัวในเกณฑ์ดี โดยการ
ใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนลดลงร้อยละ 8.8 ตามการลดลงของปริมาณการจําหน่ายรถยนต์น่ังส่วนบุคคล หมวดสินค้าก่ึง
คงทนลดลงร้อยละ 4.4 สอดคล้องกับการลดลงของดัชนีปริมาณค้าปลีกสินค้าก่ึงคงทนและดัชนีปริมาณการนําเข้าสินค้า
หมวดสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม ในขณะท่ีการใช้จ่ายหมวดสินค้าไม่คงทนขยายตัวร้อยละ 2.8 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนส่วนหน่ึง
จากการเตรียมการของภาคครัวเรือนเพ่ือรองรับการระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งส่งผลให้การใช้จ่ายสินค้าอาหารและเครื่องด่ืม
หลายรายการขยายตัว และการใช้จ่ายในหมวดบริการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.3 ตามการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาค
ครัวเรือน ดัชนีความเช่ือมั่นของผู้บริโภคเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ระดับ 49.7 เทียบกับระดับ 56.8 ในไตรมาส
ก่อนหน้า การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลลดลงร้อยละ 2.7 เทียบกับการลดลงร้อยละ 0.9 ในไตรมาสก่อนหน้า อัตรา
การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายรวมอยู่ที่ร้อยละ 25.3 (สูงกว่าอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 22.3 ในไตรมาสเดียวกันของ
ปีงบประมาณก่อน) การลงทุนรวมลดลงร้อยละ 6.5 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 0.8 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุน
ภาคเอกชนลดลงร้อยละ 5.5 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.6 ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลจากการลดลงของการลงทุนใน
เครื่องมือเครื่องจักรและการลงทุนในสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 5.7 และร้อยละ 4.3 ตามลําดับ และการลงทุนภาครัฐลดลงร้อยละ 
9.3 ต่อเน่ืองจากการลดลงร้อยละ 5.1 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนของรัฐบาลลดลงร้อยละ 22.1 สอดคล้องกับ
ความล่าช้าของการประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขณะที่การลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจขยายตัวร้อยละ 12.1 อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 10.5 เทียบกับอัตราเบิกจ่ายร้อย
ละ 4.3 ในไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 18.2 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน 

1.2 ด้านภาคต่างประเทศ  
1.2.1 การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 60,867 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้อยละ 1.5 

เทียบกับการลดลงร้อยละ 4.9 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยปริมาณการส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.9 ในขณะที่ราคาส่งออก
ลดลงร้อยละ 0.4 กลุ่มสินค้าส่งออกที่มูลค่าขยายตัว เช่น นํ้าตาล (ร้อยละ 16.2) คอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 11.0) ช้ินส่วนและ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 15.0) เครื่องปรับอากาศ (ร้อยละ 14.8) ช้ินส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า (ร้อยละ 12.4) และอาหาร
สัตว์ (ร้อยละ 10.6) เป็นต้น กลุ่มสินค้าส่งออกที่มูลค่าลดลง เช่น ข้าว (ลดลงร้อยละ 25.0) ยางพารา (ลดลงร้อยละ 
2.7) มันสําปะหลัง (ลดลงร้อยละ 19.0) รถยนต์น่ัง (ลดลงร้อยละ 11.1) รถกระบะและรถบรรทุก (ลดลงร้อยละ 27.4) 
เคมีภัณฑ์ (ลดลงร้อยละ 14.0) ปิโตรเคมี (ลดลงร้อยละ 10.7) และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ลดลงร้อยละ 4.4) เป็นต้น การ
ส่งออกสินค้าไปยังตลาดอาเซียน (9) และตะวันออกกลาง (15) ขยายตัว ขณะท่ีการส่งออกไปยังสหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น 
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สหภาพยุ โรป  (15 )  และออสเตรเลียปรับ ตัวลดลง  เมื่ อ หักการส่ งออกทองคํ าที่ ยั ง ไม่ขึ้ นรูปออกแล้ว 
มูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 3.1 และเมื่อคิดในรูปของเงินบาท มูลค่าการส่งออกสินค้าขยายตัวร้อยละ 0.5 

1.2.2 การนําเข้าสินค้า มีมูลค่า 52,817 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 0.9 เทียบ
กับการลดลงร้อยละ 7.6 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยปริมาณการนําเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.01 ในขณะที่ราคานําเข้าลดลง
ร้อยละ 0.9 

การขยายตัวของมูลค่าการสง่ออกและเศรษฐกิจของประเทศสาํคญั 

ประเทศ 

GDP (%YoY) มูลค่าการสง่ออกสินคา้ (%YoY)

2561 2562 2563 ตํ่าสุด
ในรอบ 2561 2562 2563

ทั้งป ี ไตร
มาส 3 

ไตร
มาส 4 ทั้งป ี ไตร

มาส 1 
(ไตร
มาส) ทั้งป ี ไตร

มาส 3 
ไตร

มาส 4 ทั้งป ี ไตร
มาส 1 

สหรฐัฯ 2.9 2.1 2.3 2.3 0.3 41 7.8 -1.7 -1.4 -1.3 -3.3
ยูโรโซน 1.9  1.3  1.0 1.2 -3.2 42 8.7 -1.4  -0.9  -2.6 -4.6 
สหราชอาณาจักร 1.3  1.3  1.1 1.4 -1.6 41 10.2 -12.1  5.1  -3.6 -10.2 
ออสเตรเลีย 2.7  1.8  2.2 1.8 - - 11.3 7.8  -0.8  5.3  -6.4 
ญี่ปุ่น 0.3  1.7  -0.7 0.7 - - 5.7 -1.3  -4.4  -4.4 -4.4 
จีน 6.7  6.0  6.0 6.1 -6.8 113 9.9 -0.3  2.0  0.5  -13.3 
อินเดีย 6.8  5.1  4.7 5.3 - - 8.7 -3.8  -1.0  0.1  -12.8 
เกาหลีใต้ 2.7  2.0  2.3 2.0 1.3 42 5.4 -12.3  -11.8  -10.4 -1.7 
ไต้หวัน 2.7  3.0  3.3 2.7 1.5 16 5.9 -0.9  1.8  -1.4 3.7 
ฮ่องกง 2.8  -2.8  -3.0 -1.2 -8.9 185 6.8 -6.3  -2.6  -4.1 -8.8 
สิงคโปร์ 3.5  0.7  1.0 0.7 -2.2 44 10.3 -7.8  -3.5  -5.2 -3.6 
อินโดนีเซีย 5.2  5.0  5.0 5.0 3.0 73 6.6 -6.9  -3.8  -7.0 2.8 
มาเลเซีย 4.8  4.4  3.6 4.3 0.7 42 14.2 -3.5  -3.2  -4.3 -0.9 
ฟิลิปปินส์ 6.3  6.3  6.7 6.0 -0.2 85 0.9 2.2  6.2  2.3  -5.2 
เวียดนาม 7.1  7.5  7.0 7.0 3.8 44 13.3 10.5  8.5  8.4  7.6 

  ที่มา: CEIC รวบรวมโดยสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
1.3 ด้านการผลิต การผลิตสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร สาขาอุตสาหกรรม สาขา

เกษตรกรรม  สาขาการขนส่ ง  และสาขาก่ อสร้ างปรับตั วลดลง  ขณะที่ การผลิ ตสาขาการขายส่ งและ 
การขายปลีก สาขาไฟฟ้าและก๊าซ สาขาการเ งินและการประกันภัย  และสาขาข้อมูลข่าวสารขยายตัว  
โดยสาขาเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 5.7 ต่อเน่ืองจากการลดลงร้อยละ 2.5 ในไตรมาสก่อนหน้า เน่ืองจากการลดลง
ของผลผลิตพืชเกษตรสําคัญซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ผลผลิตพืชผลสําคัญที่ลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือก (ลดลง
ร้อยละ 29.4) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ลดลงร้อยละ 29.2) อ้อย (ลดลงร้อยละ 12.7) ปาล์มนํ้ามัน (ลดลงร้อยละ 19.1) มัน
สําปะหลัง (ลดลงร้อยละ 5.4) และกลุ่มไม้ผล (ลดลงร้อยละ 0.4) เป็นต้น ผลผลิตพืชผลสําคัญที่ขยายตัว ได้แก่ 
ยางพารา (ร้อยละ 1.1) ด้านผลผลิตหมวดประมงลดลงร้อยละ 8.3 ขณะที่ผลผลิตหมวดปศุสัตว์ขยายตัวต่อเน่ืองในเกณฑ์
ดีร้อยละ 3.6 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.8 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 3.5 ในไตรมาสก่อนหน้า 
และเป็นการเพ่ิมขึ้นเป็นไตรมาสที่ 4 ติดต่อกัน โดยดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เพ่ิมขึ้น ได้แก่ ปาล์มนํ้ามัน (ร้อยละ 123.2)  
กลุ่มไม้ผล (ร้อยละ 23.4) ข้าวเปลือก (ร้อยละ 6.7) และอ้อย (ร้อยละ 17.3) อย่างไรก็ตาม ดัชนีราคาสินค้าเกษตรสําคัญ
บางรายการปรับตัวลดลง เช่น ยางพารา (ลดลงร้อยละ 9.0) มันสําปะหลัง (ลดลงร้อยละ 11.8) และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
(ลดลงร้อยละ 10.0) เป็นต้น การเพ่ิมขึ้นของดัชนีราคาสินค้าเกษตร ส่งผลให้ ดัชนีรายได้เกษตรกรโดยรวมกลับมาขยายตัว
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ร้อยละ 2.0 สาขาการผลิตอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 2.7 ต่อเน่ืองจากร้อยละ 2.2 ในไตรมาสก่อนหน้า ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการส่งออกในช่วงร้อยละ 30 – 60 ลดลงร้อยละ 19.0 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการผลิต
เพื่อบริโภคภายในประเทศ (สัดส่วนส่งออกน้อยกว่าร้อยละ 30) ลดลงร้อยละ 2.2 ในขณะที่ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออก (สัดส่วนส่งออกมากกว่าร้อยละ 60) ขยายตัวร้อยละ 0.8 ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมสําคัญ ๆ ที่ลดลง เช่น การผลิตยานยนต์ (ลดลงร้อยละ 18.8) การผลิตนํ้าตาล (ลดลงร้อยละ 37.7) และการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ลดลงร้อยละ 4.3) เป็นต้น ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ ที่เพิ่มขึ้น เช่น การผลิต
เครื่องจักรอ่ืน ๆ ที่ใช้งานทั่วไป (ร้อยละ 13.0) การผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ร้อยละ 6.9) และการผลิตสัตว์นํ้า
และผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง (ร้อยละ 12.7) เป็นต้น อัตราการใช้กําลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 
66.7 ลดลงจากร้อยละ 70.8 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ลดลงร้อยละ 
24.1 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 6.8 ในไตรมาสก่อนหน้า เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้
จํานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศและรายรับจากนักท่องเที่ยวลดลงมาก โดยในไตรมาสน้ีมีจํานวนนักท่องเท่ียวต่างประเทศ 
6.69 ล้านคน ลดลงร้อยละ 38.0 ซึ่งเป็นการลดลงคร้ังแรกในรอบ 13 ไตรมาส (นับต้ังแต่ไตรมาสที่สี่ของปี 2559) เมื่อ
รวมกับการลดลงของนักท่องเที่ยวชาวไทย ส่งผลให้ในไตรมาสน้ีมีรายรับรวมจากการท่องเท่ียว 0.515 ล้านล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 38.2 ประกอบด้วย (1) รายรับจากนักท่องเท่ียวต่างประเทศ 0.332 ล้านล้านบาท ลดลงร้อยละ 40.4 
โดยรายรับจากนักท่องเที่ยวจากประเทศสําคัญที่ลดลง ประกอบด้วย รายรับจากนักท่องเที่ยวจีน มาเลเซีย อินเดีย 
และเกาหลีใต้ ตามลําดับ และ (2) รายรับจากนักท่องเท่ียวชาวไทย 0.183 ล้านล้านบาท ลดลงร้อยละ 33.6 อัตรา
การเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 51.50 ลดลงจากร้อยละ 71.26 ในไตรมาสก่อนหน้า และลดลงจากร้อยละ 78.62 ในไตร
มาสเดียวกันของปีก่อน สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ลดลงร้อยละ 6.0 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 3.9 ในไตร
มาสก่อนหน้า ตามการลดลงของบริการขนส่งผู้โดยสารเป็นสําคัญ โดยบริการขนส่งทางอากาศลดลงร้อยละ 20.8 
บริการขนส่งทางบกและท่อลําเลียงลดลงร้อยละ 4.2 และบริการสนับสนุนการขนส่งลดลงร้อยละ 2.4 อย่างไรก็ตาม 
บริการขนส่งทางนํ้าขยายตัวร้อยละ 2.2 และบริการไปรษณีย์ปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.7 สาขาข้อมูลข่าวสารและการ
สื่อสาร ขยายตัวร้อยละ 4.4 ชะลอลงจากขยายตัวร้อยละ 10.6 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการชะลอตัวของบริการ
โทรคมนาคมและบริการการจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการให้คําปรึกษาเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ เป็นสําคัญ และ
สาขาการเงินและการประกันภัย ขยายตัวร้อยละ 4.5 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 3.4 ในไตรมาสก่อนหน้า เป็น
ผลมาจากการขยายตัวในเกณฑ์สูงจากสินเช่ือบัตรเครดิตและสินเช่ืออุปโภคบริโภคของบริษัทผู้ประกอบธุรกิจบัตร
เครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน และผลประกอบการของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ปรับตัวดีขึ้น ส่วนด้านการประกันภัย
โดยรวมขยายตัวเร่งขึ้น 

1.4 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับตํ่าที่ร้อยละ 
1.0 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.4 บัญชีเดินสะพัดเกินดุล 9.5 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (295.8 พันล้านบาท) 
หรือคิดเป็นร้อยละ 7.1 ของ GDP เงินทุนสํารองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 อยู่ที่ 226.5 พันล้าน
ดอลลาร์ สรอ. และหน้ีสาธารณะ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 มีมูลค่าทั้งสิ้น 7,018.7 พันล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.0 
ของ GDP 
 2. แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2563 

เศรษฐกิจไทยปี 2563 คาดว่าจะปรับตัวลดลงในช่วงร้อยละ (-6.0) - (-5.0) เน่ืองจาก (1) การ
ปรับตัวลดลงรุนแรงของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก (2) การลดลงรุนแรงของจํานวนและรายได้จากนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศ (3) เง่ือนไขและข้อจํากัดที่เกิดจากการระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศ และ (4) ปัญหาภัยแล้งโดยคาด
ว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะปรับตัวลดลงร้อยละ 8.0 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมปรับตัวลดลงร้อยละ 
1.7 และร้อยละ 2.1 ตามลําดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ (-1.5) - (-0.5) และบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
ร้อยละ 4.9 ของ GDP 

2.1 การใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภค การใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคและบริโภคภาคเอกชน 
คาดว่าจะลดลงร้อยละ 1.7 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 4.5 ในปี 2562 และการขยายตัวร้อยละ 3.5 ในการประมาณ
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การเดิม ตามแนวโน้มการลดลงของฐานรายได้ที่สําคัญ ๆ ในระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในด้านการส่งออกและการ
ท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน และความเช่ือมั่นผู้บริโภค รวมทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค
และมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มที่จะเริ่ม
ปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ ในช่วงที่เหลือของปี ตามแนวโน้มการลดลงของจํานวนผู้ติดเช้ือรายใหม่ รวมทั้งการผ่อนคลาย
มาตรการปิดสถานที่และจํากัดการเดินทางของภาครัฐ และปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของภาครัฐ 
การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคภาครัฐบาล คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.6 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 1.4 ในปี 2562 
และเ พ่ิมขึ้นจากร้อยละ  2 .6 ในการประมาณการค ร้ัง ก่อน  สอดคล้อง กับการปรับเ พ่ิม อัตราเ บิกจ่ าย 
งบรายจ่ายประจําภายใต้งบประมาณประจําปี 2563 รวมท้ังแรงขับเคลื่อนเพิ่มเติมจากการใช้จ่ายภายใต้พระราช
กําหนดใ ห้ อํ านาจกระทรวงการค ลั ง กู้ เ งิน เ พ่ือแ ก้ ไข ปัญหา  เ ยี ยวยา  และ ฟ้ืน ฟู เศรษฐ กิจและสั งคม  
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ทั้งในส่วนของแผนงานด้าน
สาธารณสุขเพ่ือแก้ไขปัญหาการระบาดของโรค และแผนงานเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม 

2.2 การลงทุนรวมคาดว่าจะลดลงร้อยละ 2.1 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.1 ในปี 2562 
และการขยายตัวร้อยละ 3.6 ในการประมาณการคร้ังก่อน โดยการลงทุนภาครัฐ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.6 เร่ง
ขึ้นจากร้อยละ 0.2 ในปี 2562 และเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 4.8 ในการประมาณการคร้ังก่อน โดยเป็นผลจากการเบิกจ่าย
งบลงทุนภายใต้งบเหลื่อมปีที่มีแนวโน้มสูงกว่าสมมติฐานการประมาณการคร้ังก่อน และการเพิ่มขึ้นของวงเงินภายใต้
พระราชกําหนดเงินกู้ฯ ในส่วนของแผนงานเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ส่วนการลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะลดลง
ร้อยละ 4.2 ปรับลดลงจากการขยายตัวร้อยละ 2.8 ในปี 2562 และการขยายตัวร้อยละ 3.2 ในการประมาณการคร้ัง
ก่อน สอดคล้องกับการปรับตัวลดลงของอัตราการใช้กําลังการผลิตในภาคอุตสาหกรรม การส่งออก การบริโภค
ภายในประเทศ และความเช่ือมั่นภาคธุรกิจ 

2.3 มูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่าจะลดลงร้อยละ 8.0 เทียบกับการ
ลดลงร้อยละ 3.2 ในปี 2562 และเป็นการปรับลดจากการขยายตัวร้อยละ 1.4 ในการประมาณการคร้ังที่ผ่านมา โดย
เป็นผลจากการปรับลดประมาณการปริมาณการส่งออกสินค้าจากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.5 เป็นการลดลง
ร้อยละ 6.0 สอดคล้องกับการปรับลดสมมติฐานเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกจากการขยายตัวร้อยละ 3.2 และ
ร้อยละ 2.4 เป็นการลดลงร้อยละ 2.8 และร้อยละ 10.0 ตามลําดับ และการปรับลดสมมติฐานราคาสินค้าส่งออกซึ่ง
คาดว่าจะลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.1 เป็นการลดลงร้อยละ 2.0 ตามการปรับลดสมมติฐานราคานํ้ามันดิบดูไบ เมื่อรวม
กับการส่งออกบริการท่ีคาดว่าจะปรับตัวลดลงตามการปรับลดสมมติฐานจํานวนนักท่องเท่ียวต่างชาติจาก 39.8 ล้าน
คน เป็น 12.7 ล้านคน คาดว่าจะส่งผลให้ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการลดลงร้อยละ 17.3 เทียบกับการ
ขยายตัวร้อยละ 0.9 ในการประมาณการคร้ังก่อนหน้า และการลดลงร้อยละ 2.6 ในปี 2562 
 3. ประเด็นการบริหารเศรษฐกิจในปี 2562 

การบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในช่วงที่เหลือของปี 2563 ควรให้ความสําคัญกับ (1) การ
ประสานนโยบายการเงินการคลังเพ่ือประคับประคองเศรษฐกิจในช่วงการลดลงอย่างรุนแรงของรายได้จากการ
ท่องเท่ียว และเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก รวมทั้งเพ่ือช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการลดลงของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และเพ่ือสร้างความมั่นใจว่าภาคธุรกิจมีความพร้อมในการกลับมาดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
หลังการระบาดของโรคโควิด 19 และเง่ือนไขข้อจํากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจผ่อนคลายลง (2) การผ่อนคลาย
มาตรการปิดสถานที่และข้อจํากัดการเดินทางควบคู่ไปกับการดําเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค
โควิด 19 อย่างรัดกุม และดําเนินมาตรการเพิ่มเติมเพ่ือสนับสนุนให้พฤติกรรมในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของประชาชนและภาคธุรกิจสามารถปรับตัวเข้าสู่ระดับใกล้เคียงภาวะปกติ รวมท้ังสามารถปรับตัวสอดคล้องกับ
มาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดของภาครัฐ และการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคและรูปแบบการ
ประกอบธุรกิจที่เกิดจากการระบาดของโรคโควิด 19 (3) การให้ความสําคัญกับการขับเคลื่อนภาคการส่งออกสินค้าเพ่ือ
ไม่ให้การส่งออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงรุนแรงมากเกินไป รวมท้ังเพ่ือช่วยลดผลกระทบจากการ
ลดลงของรายได้จากการท่องเที่ยว โดยให้ความสําคัญกับกลุ่มสินค้าที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการกีดกันทางการค้า
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ในช่วงที่ผ่านมาและได้รับประโยชน์เพ่ิมเติมจากการระบาดของโรคโควิด 19 ในต่างประเทศ ซึ่งทําให้ความต้องการ
สินค้าบางรายการปรับตัวเพ่ิมขึ้น (4) การเบิกจ่ายงบประมาณภายใต้กรอบต่าง ๆ ของภาครัฐ ประกอบด้วย (i) การเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 ให้ได้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90.2 ของวงเงินงบประมาณ โดยเบิกจ่าย
รายจ่ายประจําและรายจ่ายลงทุนได้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 99.0 และร้อยละ 55.0 ตามลําดับ (ii) การเบิกจ่ายงบประมาณ
เหลื่อมปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90.0 (iii) การเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 75.0 และ (iv) การเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณภายใต้กรอบพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคมฯ (5) การขับเคล่ือนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภายใต้พระราชกําหนดเงินกู้ เพ่ือเยียวยาและฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ควบคู่ไปกับการขับเคล่ือนการสร้างศักยภาพ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาวภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีและกรอบงบลงทุนรัฐวิสาหกิจอย่าง
ต่อเน่ือง และ (6) การเตรียมการรองรับความเสี่ยงสําคัญ ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเพ่ิมเติม 
ในช่วงที่เหลือของปีและในระยะปานกลาง 
 
12. เรื่อง ปัญหาการเบิกค่าใช้จ่ายในการดําเนินการที่เก่ียวกับการกักกันผู้เดินทางที่มาจากต่างประเทศ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามนโยบายของรัฐบาลและศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ที่ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบการแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตอาการของ
บุคคลโดยเฉพาะผู้เดินทางมาจากต่างประเทศสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากงบกลางได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
กระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณกําหนด ทั้งน้ีต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 อันเป็นเวลาที่เริ่มบังคับใช้มาตรการ
ต่าง ๆ จนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติประการอ่ืนตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  ตามที่นายกรัฐมนตรีมีบัญชามอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาปัญหา
การเบิกค่าใช้จ่ายในการดําเนินการที่เกี่ยวกับการกักกัน (Quarantine) ผู้เดินทางที่มาจากต่างประเทศซึ่งส่วนราชการ
ต่าง ๆ เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบหมาย
จากทางราชการให้รับผิดชอบการจัดสถานที่แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
และตามข้อกําหนดออกตามความในพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 น้ัน รอง
นายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้ประชุมหารือเรื่องดังกล่าวร่วมกับปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น รองปลัดกระทรวงกลาโหม รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และ
ผู้แทนกรมบัญชีกลางแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เพ่ือทําความเข้าใจถึงแนวปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานและ
แนวทางการแก้ปัญหา ปรากฏผลดังน้ี 
  1. ปัญหา 
      เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขึ้นรัฐบาลได้มีนโยบายให้ผู้ที่ เ ดินทางมาจาก
ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางน้ํา หรือทางอากาศกักกันตัวเป็นเวลาประมาณ 14 วัน ณ สถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้ 
(State Quarantine) ซึ่งเป็นมาตรการที่ใช้กันทั่วโลก โดยการดําเนินการในเรื่องน้ีรัฐเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ที่เกิดขึ้น เพราะเป็นเรื่องที่ไม่ได้อาศัยความสมัครใจของผู้ถูกกักกันและเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์แก่การป้องกันการ
ติดต่อและแพร่ระบาดของโรค หน่วยงานท่ีรับมอบหมายให้รับผิดชอบคือ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงคมนาคม หน่วยงานดังกล่าวจึงได้ดําเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาลและศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการจัดหาที่พัก 
อาหาร และยานพาหนะ รวมทั้งอุปกรณ์ที่จําเป็นในการป้องกันและควบคุมโรคให้แก่ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
ต้ังแต่ก่อนที่จะมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (26 มีนาคม 2563) จนถึงปัจจุบัน โดยทุกส่วนราชการได้ดําเนินการ
เบิกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงหรือทดลองจ่ายไปบ้างแล้วบางส่วน เบ้ืองต้นกระทรวงกลาโหมได้ดําเนินการทําความตกลง
กับกระทรวงการคลังเพ่ือเบิกจ่ายในเรื่องดังกล่าว ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้งบประมาณในส่วนของตนตาม
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
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ท่องถิ่น พ.ศ. 2560 และอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดต้ังของแต่ละท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงดําเนินการ
ไปตามความฉุกเฉินเร่งด่วนเฉพาะหน้าตามนโยบายของรัฐบาล แต่ทุกส่วนราชการยังมีความกังวลใจว่าการดําเนินการ
ดังกล่าวชอบด้วยพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 41 และมาตรา 42 หรือไม่ เพราะบทบัญญัติดังกล่าว
บัญญัติให้เจ้าของพาหนะ หรือผู้ควบคุมพาหนะ หรือผู้เดินทางรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นเอง  
  2. ผลการหารือ 
      ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเกิดโรคระบาดโควิด-19 เป็นกรณีอุบัติใหม่ไม่เคยเกิดขึ้นมา
ก่อนในประเทศไทย ดังน้ันจึงไม่ได้มีการวางแผนหรือเตรียมตัวล่วงหน้าในระบบบริหารจัดการปกติและการตรา
กฎระเบียบไว้รองรับ จึงจําเป็นต้องใช้วิธีการเทียบเคียงกับการปฏิบัติที่เคยดําเนินการมาร่วมกับแนวปฏิบัติใหม่ที่
เกิดขึ้นตามวิธีปฏิบัติในนานาประเทศเพ่ือให้สามารถดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที และ
เมื่อพิจารณามาตรา 41 และมาตรา 42 ของพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 แล้วเห็นว่าเป็นบทบัญญัติที่
กําหนดให้เป็นสิทธิของรัฐในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ หรือผู้เดิน
ทางเข้าประเทศ หากเกิดโรคระบาดระหว่างประเทศขึ้น ดังน้ันรัฐจึงมีสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ได้ ซึ่ง
รัฐบาลเคยดําเนินการรับผิดชอบเสียเองในทํานองเดียวกันน้ีในการจัดส่งเคร่ืองบินไปรับคนไทยในต่างประเทศเพ่ือ
อพยพหลบภัยธรรมชาติ หรือภัยสงครามหรือจากการก่อความไม่สงบ ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ เพ่ือเดินทางกลับประเทศ
ไทยโดยรัฐเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายมาแล้ว ดังน้ัน ในกรณีน้ีซึ่งเป็นการเกิดโรคระบาดที่เกิดขึ้นทั่วโลกไม่ได้จํากัด
บริเวณและมีระยะเวลาการฟักตัวอย่างน้อย 14 วัน เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตราย ประกอบกับรัฐไม่เคย
เจรจากับสายการบินหรือผู้ถูกกักกันตัวไว้ก่อนให้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในทางตรงกันข้ามหลายคนขอกลับไปกักตัวเอง
ที่ภูมิลําเนาโดยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง แต่รัฐเห็นว่าบุคคลบางกลุ่มมีความเสี่ยงสูงเพราะเดินทางมาจากประเทศท่ี
เป็นเขตติดโรค มีประวัติการใกล้ชิดผู้ติดเช้ือ สมควรควบคุมให้อยู่ในที่เดียวกันภายใต้การดูแลของรัฐ เพ่ือสะดวกแก่
การเฝ้าระวังระยะฟักตัวและแก้ไขหากปรากฏอาการ อีกทั้งรัฐธรรมนูญมาตรา 47 บัญญัติให้บุคคลมีสิทธิได้รับการ
ป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งมาตรการกักกันตัวถือว่าเป็นมาตรการป้องกัน
โรคติดต่อเพ่ือประโยชน์ของผู้น้ันเองและการแพร่ระบาดไปยังประชาชนทั่วไปที่รัฐพึงจัดให้มีขึ้นตามรัฐธรรมนูญ ดังน้ัน
รัฐจึงไม่ควรต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
  จากการหารือดังกล่าว ที่ประชุมเห็นว่าคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติเมือ่วันที่ 7 เมษายน 2563 ให้
กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณากําหนดแนวทางการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐในการบริหารจัดการเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เกิด
ความชัดเจน เช่นในประเด็นการดําเนินการตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อแห่งขาติ พ.ศ. 2558 โดยให้
มีผลย้อนหลังไปต้ังแต่ช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาด จึงเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการตาม
นโยบายของรัฐบาลและศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ที่ให้ส่วนราชการที่
รับผิดชอบการแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตอาการของบุคคลโดยเฉพาะผู้เดินทางมาจากต่างประเทศสามารถเบิก
ค่าใช้จ่ายจากงบกลางได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณกําหนด ทั้งน้ีต้ังแต่วันที่ 
1 มีนาคม 2563 อันเป็นเวลาที่เริ่มบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ จนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติประการอ่ืน  
 

ต่างประเทศ 
13. เรื่อง รา่งบันทึกความรว่มมือด้านไปรษณีย์ระหว่างกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแหง่ประเทศญี่ปุน่
และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับใหม่ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความร่วมมือด้านไปรษณีย์
ระหว่างกระทรวงกิจการภายในและการสือ่สารแห่งประเทศญี่ปุ่นและกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (Memorandum of Cooperation in the Postal Field between the Ministry of Internal 
Affairs and Communications of Japan and  the Ministry of Digital Economy and Society  of the 
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Kingdom of Thailand) ทั้งน้ี ในกรณทีี่มีความจําเป็นต้องปรับปรุงถ้อยคําที่มิใช่สาระสําคัญและไม่ขดักับหลักการที่
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมดําเนินการได้โดยให้เสนอ
คณะรัฐมนตรทีราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและผลประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว และ
อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมหรือผู้ทีร่ัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความร่วมมอืฉบับดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมเสนอ 
  สาระสาํคญั 
  ร่างบันทึกความร่วมมือด้านไปรษณีย์ระหว่างกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแห่งประเทศ
ญี่ปุ่น และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับใหม่ เป็นการจัดทําร่างบันทึกความ
ร่วมมือฯ เพ่ือใช้บังคับแทนบันทึกความร่วมมือฯ ฉบับเดิม ที่สิ้นสุดการใช้บังคับเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยคง
หลกัการและทศิทางในแนวทางเดิม แต่ปรับรายละเอียดเน้ือหาและเพ่ิมกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และการ
ดําเนินงานในปัจจุบัน เช่น การแปลงที่ทําการไปรษณีย์ในประเทศไทยให้ประชาชนได้นําผลิตภัณฑ์ทอ้งถิ่นหรือ
ผลิตภัณฑ์เกษตรมาขายในช่องทางออนไลน์ และกําหนดให้การสิ้นสุดของบันทึกความร่วมมือฯ จะไมม่ีผลต่อกิจกรรม
ความร่วมมือข้างต้นที่ยังอยู่ระหว่างการดําเนินการในช่วงที่บันทึกความร่วมมือฯ หมดอายุลง รวมทั้งเปลี่ยนการลง
นามเป็นรัฐมนตรีว่าการของท้ังสองฝ่ายเพ่ือยกระดับความร่วมมือด้านไปรษณีย์  
  สาระสาํคญัร่างบันทึกความร่วมมือฯ ฉบับใหม่ ดังน้ี  
  วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้านไปรษณีย์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นตามกฎหมายและนโยบาย
ภายในประเทศของแต่ละประเทศและข้อผกูพันระหว่างประเทศ 
  ขอบเขตความร่วมมือ ประกอบด้วย 1. การแบ่งปันข้อมูลและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับ
นโยบายด้านไปรษณีย์ของทั้งสองฝ่าย 2. สง่เสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างไปรษณีย์ญี่ปุ่นและไปรษณีย์ไทย 3. 
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเอกชน/รฐัของญี่ปุ่น (Japanese private/public agencies) และไปรษณีย์
ไทย ทั้งร่วมกันทําโครงการผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ เพ่ือพัฒนาการบริการให้ทันสมัย และปรับปรุงประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของไปรษณีย์ไทย รวมถึงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการไปรษณีย์และทีท่ําการ
ไปรษณีย์ การเช่ือมโยงระหว่าง Platform e-commerce ของญี่ปุ่น และของไปรษณีย์ไทยในการเอาสนิค้าท้องถิ่นมา
เช่ือมกันให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าของสองประเทศ 4. สนับสนุนให้มีการดําเนินงานตามข้อเสนอเก่ียวกับ
โครงการความร่วมมือต่างๆ 5. คงความรู้การถ่ายทอดจากฝ่ายญี่ปุ่นภายใต้ความร่วมมือฯ ไว้เป็นการเฉพาะภายใน
ภาครัฐและไปรษณีย์ไทย  
  ร่างบันทึกความร่วมมือฯ มีระยะเวลา 3 ปี แต่ทั้งน้ีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงสามารถขอสิ้นสุดได้ก่อนกําหนด
โดยการทําหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งอีกฝ่ายล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน การสิน้สุดของบันทึก
ความร่วมมือฯ จะไม่มีผลต่อกิจกรรมความร่วมมือข้างต้นที่ยังอยู่ระหว่างการดําเนินการในช่วงที่บันทึกความร่วมมือฯ 
หมดอายุลง และร่างบันทึกความร่วมมือฉบับน้ีไม่ก่อให้เกิดข้อผูกพันทางกฎหมาย 
 
14. เรื่อง รา่งบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนกับสหพันธรัฐรสัเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการภัยพบิัติ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและสหพันธรัฐรัสเซีย (รสัเซีย) 
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติ และเห็นชอบให้เลขาธิการอาเซียนหรือผูแ้ทนเป็นผู้ลงนามร่วมกับ
สหพันธรัฐรัสเซยี เน่ืองจากเป็นการดําเนินงานตามความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้
สถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นพันธกรณีที่ประเทศไทยได้ลงนามรับรองไว้แล้วเมื่อปี พ.ศ. 2548 ตามที่กระทรวงมหาดไทย
เสนอ 
  สาระสาํคญั  
  ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับรัสเซียในการ
พัฒนา จัดโครงการเฉพาะ หรือกิจกรรมด้านการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวกของคู่
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ภาคีที่หามาได้ โดยข้ึนอยู่กับกฎหมายภายในประเทศ กฎ ระเบียบ และนโยบายแห่งชาติซึ่งใช้บังคับในแต่ละประเทศ
สมาชิกอาเซียนและรัสเซีย โดยมีเป้าหมายของโครงการความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติระหว่าง 2 ฝ่าย คือ 
มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า อํานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการ
จัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ส่งเสริมการแลกเปลีย่นเทคโนโลยีที่ทันสมัยสําหรับการบรรเทา
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ รวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติงานของ AHA Centre และศูนย์ภาวะวิกฤตของรัสเซีย โดย
สาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีรายละเอียดสรุปได้ ดังน้ี 
  1 ขอบเขตความร่วมมือ  
   (1) สนับสนุนการเตือนภัยล่วงหน้า และการติดตามการประเมินความเสี่ยงอันตรายจาก
ผลกระทบดังกล่าว 
   (2) อํานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนขอ้มูลด้านการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้
สถานการณ์ฉุกเฉิน 
   (3) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ทันสมัยสําหรับการบรรเทาความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
   (4) ส่งเสริมการฝึกอบรมความเช่ียวชาญในเรื่องการจัดการภัยพิบัติ 
   (5) สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง AHA Centre  และศูนย์ภาวะวิกฤตของรัสเซีย 

2. กลไกการดําเนินการและโครงการความร่วมมือ ทั้ง 2 ฝา่ยจะพัฒนาความร่วมมือหรือร่วมกันจัด
โครงการโดยเฉพาะหรือกิจกรรมด้านการจัดการภัยพิบัติ โดยอาศัยทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวกของทั้ง 2 
ฝ่าย โดยขึ้นอยู่กับกฎหมาย กฎ ระเบียบภายในของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนและรัสเซีย 

3. ผลของบันทึกความเข้าใจ  บันทึกความเข้าใจเป็นเพียงการบันทึกความต้ังใจของคู่ภาคี และไม่
ก่อให้เกิดการสร้างภาระผูกพันภายใต้กฎหมายภายในประเทศ หรือกฎหมายระหว่างประเทศ หรือก่อให้เกิด
กระบวนการทางกฎหมายใดๆ หรือก่อให้เกิดภาระหน้าที่ที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย 

4. การเริ่มมผีลบังคับใช้และระยะเวลา บันทึกความเข้าใจจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ได้มีการลงนาม 
โดยมีผลบังคับใช้ช่วงระยะเวลา 3 ปี และจะมีผลบังคับใช้ใหม่โดยอัตโนมัติในอีก 3 ปีถดัไป หลังจากน้ันทั้ง 2 ฝ่ายอาจ
ขยายระยะเวลาตามที่ได้ตกลงร่วมกัน 
 
15. เรื่อง ร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมทางไกลเจ้าหน้าที่อาวุโสของประเทศสมาชิกและคู่เจรจาสมาคมแห่ง
มหาสมุทรอินเดียว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การรับมือ ความร่วมมือ และความเป็น
หุ้นส่วน 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงเจ้าหน้าที่อาวุโสสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ว่าด้วย
ความร่วมมือและเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวในการรับมือกับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้อง
ปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการ
ต่างประเทศดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง โดยให้อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะเจ้าหน้าที่อาวุโส IORA ของไทย หรือผู้ได้รับมอบหมาย ร่วมให้การรับรอง
เอกสารดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
                   สาระสําคัญ 
                   ร่างถ้อยแถลงฯ เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ของเจ้าหน้าที่อาวุโสของประเทศสมาชิกในการแสดง
ความมุ่งมั่นร่วมกันในการรับมือกับการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
                   1. แสดงความเสียใจต่อความสูญเสียและผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
และรับทราบความพยายามและความท้าทายของแต่ละประเทศสมาชิกในการรับมือกับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
พร้อมทั้งสนับสนุนบทบาทและการดําเนินการขององค์การอนามัยโลกในการควบคุมและจํากัดการแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
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                   2. แสดงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล มาตรการและแนวปฏิบัติอัน
เป็นเลิศ การจัดต้ังช่องทางการแลกเปลี่ยนข้อมูล การเปิดตลาดการค้าการลงทุน ความร่วมมือพหุภาคี การมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนร่วม การให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเทศสมาชิกที่เปราะบาง และประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด 
 
16. เรื่อง  ร่างแถลงการณ์ร่วมเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมเน่ืองในโอกาสครบรอบ 50 ปี 
สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ โดยหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสําคัญก่อนการรับรอง ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีกคร้ัง ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
                   สาระสําคัญของร่างแถลงการณ์ร่วมฯ เพ่ือยํ้าเจตนารมณ์ร่วมกันของรัฐภาคีสนธิสัญญาฯ ต่อการ            
อนุวัติพันธกรณีของสนธิสัญญาฯ ในมิติต่าง ๆ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ โดยได้ให้ความสําคัญในประเด็น               
ต่าง ๆ ได้แก่ (1) การส่งเสริมความเป็นสากลของสนธิสัญญาฯ (2) การตระหนักถึงความล่าช้าของการดําเนินงานด้าน
การลดอาวุธนิวเคลียร์และเรียกร้องให้ประเทศที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ (nuclear-weapon State) เร่งรัดการ
ดําเนินการที่เก่ียวข้อง (3) การตระหนักถึงผลกระทบทางมนุษยธรรมร้ายแรงอันเกิดจากใช้อาวุธนิวเคลียร์ (4) การยํ้า
ความสําคัญของการจัดต้ังเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในทุกภูมิภาค ซึ่งจะเป็นสิ่งสําคัญต่อการป้องกันการแพร่ขยาย
อาวุธนิวเคลียร์ และ (5) การเรียกร้องให้รัฐภาคีร่วมกันหารืออย่างเปิดเผย โปร่งใสและสร้างสรรค์ เพ่ือผลักดันให้
สนธิสัญญาฯ มีความก้าวหน้า 
                   ทั้งน้ี การร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ถือเป็นการยํ้าถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของไทยใน
ฐานะรัฐภาคีสนธิสัญญาฯ และประเทศท่ีไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครอง (non-nuclear-weapon State) ที่จะ
ร่วมกับรัฐภาคีสนธิสัญญาฯ ในการผลักดันให้การดําเนินการของสนธิสัญญาฯ มีความคืบหน้าและเป็นรูปธรรม 
เพ่ือที่จะสามารถบรรลุตามความมุ่งหมายของการมีโลกที่ปราศจากอาวุธนิวเคลียร์ นอกจากน้ี ยังเป็นการยํ้าบทบาทที่
สําคัญของไทยในกรอบการลดและไม่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง ซึ่งไทยได้มีบทบาทร่วมกับประชาคม
ระหว่างประเทศในการผลักดันการดําเนินการที่เก่ียวข้องมาอย่างต่อเน่ือง 
 

แต่งต้ัง 
17. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ                
(กระทรวงยุติธรรม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งต้ัง นายอภิชาต จารุศิริ 
รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาเฉพาะด้านนโยบายและการบริหารงาน
ยุติธรรม (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม ต้ังแต่วันที่ 3 ตุลาคม 
2562 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็น
ต้นไป  
 
18. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สํานักงานสภา
ความม่ันคงแห่งชาติ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติเสนอแต่งต้ัง นายเกษม  
ทวีปัญญสกุล ผู้อํานวยการสํานักยุทธศาสตร์ความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้านให้ดํารงตําแหน่ง  
ที่ปรึกษาด้านการประสานกิจการความมั่นคง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563  ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่
วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป 
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19. เรื่อง แจ้งรายชื่อโฆษกกระทรวงพาณิชย์และรองโฆษกกระทรวงพาณิชย์  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการแต่งต้ังโฆษกกระทรวงพาณิชย์และรองโฆษกกระทรวงพาณิชย์ชุด
ใหม่ ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังน้ี   
  1. นายสุพพัต อ่องแสงคุณ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นโฆษกกระทรวงพาณิชย์    
   2. นางลลิดา จิวะนันทประวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นรองโฆษกกระทรวงพาณิชย์   
  3. นายวัฒนศักย์ เสือเอ่ียม รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นรองโฆษกกระทรวงพาณิชย์   
   
20 .  เ รื่ อ ง  กา รแ ต่ ง ต้ั ง ข้ า ร า ชก า รพล เ รื อ นส า มัญ ให้ ดํ า ร ง ตํ า แหน่ ง ป ร ะ เ ภทบริ ห า ร ร ะ ดั บสู ง                
(กระทรวงการต่างประเทศ)  
   คณะรัฐมนตรีมีม ติอนุมั ติตามที่ รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่ง ต้ัง                
นางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้ดํารงตําแหน่ง 
เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง ซึ่งการแต่งต้ังข้าราชการให้ไปดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูต
ประจําต่างประเทศดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ  
 
21. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนสมาคม และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขาย
ตรงและตลาดแบบตรง  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) เสนอ
แต่งต้ังประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนสมาคม และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบ
ตรง รวม 9 คน แทนประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนสมาคม และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดํารงตําแหน่งครบ
วาระสามปี ดังน้ี   
   ประธานกรรมการ   
   1. นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธ์ิ    
   กรรมการผู้แทนสมาคม  
   2. นายนพปฎล เมฆเมฆา (ผู้แทนสมาคมที่มีวัตถุประสงค์เก่ียวกับธุรกิจขายตรง)   
   3. นายนคร เสรีรักษ์ (ผู้แทนสมาคมที่มีวัตถุประสงค์เก่ียวกับธุรกิจตลาดแบบตรง)  
   4. นายทวี กาญจนภู (ผู้แทนสมาคมที่มีวัตถุประสงค์เก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภค)   
   5. นายบรรจง บุญรัตน์ (ผู้แทนสมาคมที่มีวัตถุประสงค์เก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภค)    
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
  6. พลตํารวจโท ปัญญา เอ่งฉ้วน   
   7. นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี (ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน)  
  8. นายจุลพงษ์ ทวีศรี   
  9. พันเอก ปิยะวัฒก์ ก่ิงเกตุ (ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน)  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป  
22. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งต้ังประธาน
กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังน้ี   
   1. นายเธียรชัย ณ นคร เป็นประธานกรรมการ   
   2. นายนวนรรน ธีระอัมพรพันธ์ุ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   
  3. พันตํารวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   
  4. นายพันธ์ศักด์ิ ศิริรัชตพงษ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
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  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์   
   6. นางสาวฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธ์ิกุล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย   
  7. ศาสตราจารย์ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย    
  8. ศาสตราจารย์ประสิทธ์ิ วัฒนาภา เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพ  
  9. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน    
  10. นางเมธินี เทพมณี เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านอ่ืน (การบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ)  
 
23. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ในกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอให้โอนข้าราชการพลเรือน
สามัญในสังกัดไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จํานวน 4 ราย ดังน้ี   
  1. โอน นายทวีศักด์ิ วาณิชย์เจริญ อธิบดี (นักบริหารสูง) กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา ไปดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา    
   2. โอน นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ไปดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา   
  3. โอน นายสันติ ป่าหวาย อธิบดี (นักบริหารสูง) กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ไปดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา    
  4. โอน นายนิวัฒน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ไปดํารงตําแหน่ง อธิบดี (นักบริหารสูง) กรมพลศึกษา กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป   
 

............................................................... 
 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกคร้ัง) 
 


