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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เปนทางการจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วันนี้ (19 พฤษภาคม 2563) เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทําเนียบรัฐบาล พลเอก
ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
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กฎหมาย
รางประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑการลดหยอนคาธรรมเนียมจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเปนพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน สําหรับกรณีการ
โอนและการจํานองอสังหาริมทรัพยในภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคาร
ที่ดิน (องคการมหาชน) ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด [การลดหยอน
คาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามภารกิจของสถาบันบริหาร
จัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน)]
รางพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานและกิจการที่ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลไม
อยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. ….
รางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ…..
เศรษฐกิจ - สังคม
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ขอผอนผันการใชประโยชนพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 บี เพื่อทําเหมืองแรของหางหุนสวน
จํากัดพลัดแอกอุตสาหกรรมเหมืองแร ที่จังหวัดสระบุรี
รายงานประจําป 2562 ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
รายงานผลการเตรียมความพรอมในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 30 แหง
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่อง อนุมัติการกูเงิน Soft
loan ของสํานักงานธนานุเคราะห (สธค.) จํานวน 2,000 ลานบาท จากธนาคาร
ออมสิน โดยใหกระทรวงการคลังค้ําประกัน
“พระพุทธศาสนาในสถานการณ COVID-19”
รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และ
การเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ตั้งของสวนราชการ รายสัปดาห ครั้งที่ 1
แนวทางการดําเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและการสนับสนุน อาหาร
กลางวันในโรงเรียนรองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โรคโควิด 19)
ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของป 2563 และแนวโนมป 2563
ปญหาการเบิกคาใชจายในการดําเนินการที่เกี่ยวกับการกักกันผูเดินทางที่มาจาก
ตางประเทศ
ตางประเทศ
รางบันทึกความรวมมือดานไปรษณียระหวางกระทรวงกิจการภายในและการ
สื่อสารแหงประเทศญี่ปุนและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับใหม
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รางบันทึกความเขาใจระหวางอาเซียนกับสหพันธรัฐรัสเซียวาดวยความรวมมือดาน
การจัดการภัยพิบัติ
รางเอกสารผลลัพธของการประชุมทางไกลเจาหนาที่อาวุโสของประเทศสมาชิก
และคูเจรจาสมาคมแหงมหาสมุทรอินเดียวาดวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) การรับมือ ความรวมมือ และความเปนหุนสวน
รางแถลงการณรวมเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ป สนธิสัญญาไมแพรขยาย
อาวุธนิวเคลียร
แตงตั้ง
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงยุติธรรม)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ)
แจงรายชื่อโฆษกกระทรวงพาณิชยและรองโฆษกกระทรวงพาณิชย
การแต งตั้ งข าราชการพลเรือนสามั ญ ให ดํ ารงตํ าแหน งประเภทบริห ารระดั บ สู ง
(กระทรวงการตางประเทศ)
การแตงตั้งประธานกรรมการ กรรมการผูแทนสมาคม และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง
การแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล
การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง ในกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา

*******************
สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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1. เรื่อง รางประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ การลดหยอนคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมเปนพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน สําหรับกรณีการโอนและการจํานองอสังหาริมทรัพยในภารกิจของ
สถาบั นบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค การมหาชน) ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด [การลดหยอน
คาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการ
มหาชน)]
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการรางประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑการลดหยอน
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเปนพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน สําหรับกรณีการโอนและการจํานอง
อสังหาริมทรัพยในภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด ตามที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) (บจธ.) เสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบ
รางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได
บจธ. เสนอวา
1. เนื่องจาก บจธ. ยังตองดําเนินโครงการตามภารกิจตอไปเพื่อแกไขปญหาที่ดินของเกษตรกรและผู
ยากจน ซึ่งตองมีการจดทะเบียนสิทธิและนิ ติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ตามที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบั น
บริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 7 (1) และ (5) กําหนดไว แต
พระราชกฤษฎีกาดังกลาวไมมีบทบัญญัติให บจธ. หรือคูสัญญาไดรับการยกเวนหรือลดหยอนคาธรรมเนียมในการจด
ทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรมดั งกล าว ประกอบกั บ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ ก ารลดหย อ น
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเปนพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน สําหรับกรณีการโอนและการจํานอง
อสังหาริมทรัพยในภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 และฉบับลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 จะพนกําหนดใชบังคับในวันที่ 8 มิถุนายน
2563 จึงมีความจําเปนตองขยายกรอบระยะเวลาการลดหยอนคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตาม
ภารกิจของ บจธ. ตอไป
2. บจธ. จึงไดประชุมหารือรวมกับกรมธนารักษ กรมที่ดิน และกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อพิจารณาใหการชวยเหลือเกษตรกรให
มีที่ดินทํากินเปนของตนเอง รวมทั้งปองกันและแกไขปญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกร และเพื่อลดภาระ
คาใชจายในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามภารกิจของ บจธ. อยางตอเนื่อง ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นชอบให
บจธ. และคูสัญญาไดรับการลดหยอนคาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 47
(พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 กรณีการโอนและการจํานอง
อสังหาริมทรัพยจากอัตรารอยละ 2 และรอยละ 1 เหลือในอัตรารอยละ 0.01 ตั้งแตวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 7
มิถุนายน 2565
3. บจธ. ไดจัดทําประมาณการสูญเสียรายไดของรัฐตามมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีประมาณการสูญเสียรายไดของรัฐ จํานวน 14,126,450 บาท จากโครงการที่คาดวา
จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2565 ดังนี้
3.1 โครงการบริหารจัดการที่ดินอยางยั่งยืน
3.1.1 ป ง บประมาณ พ.ศ. 2563 (8 มิ ถุ น ายน 2563 – 30 กั น ยายน 2563)
ประมาณ 1,791,000 บาท
3.1.2 ป ง บประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุ ล าคม 2563 – 30 กั น ยายน 2564)
ประมาณ 4,847,640 บาท
3.1.3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 –7 มิถุนายน 2565) ประมาณ
3,482,500 บาท
3.2 โครงการปองกันและแกไขปญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผูยากจน
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ประมาณ 633,120 บาท
ประมาณ 1,806,960 บาท
1,565,230 บาท

3.2.1 ป ง บประมาณ พ.ศ. 2563 (8 มิ ถุ น ายน 2563 – 30 กั น ยายน 2563)
3.2.2 ป ง บประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุ ล าคม 2563 – 30 กั น ยายน 2564)
3.2.3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 –7 มิถุนายน 2565) ประมาณ

3.3 โครงการดั งกล า วตามข อ 3.1 และ 3.2 เป น การดําเนิ น การเพื่ อให เกษตรกรและผู
ยากจนมีที่ดินทํากินในเชิงเกษตรกรรม แกปญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผูยากจน ปองกันปญหา
การกระจุกตัวของที่ดินไปสูนายทุนหรือผูถือครองที่ดินรายใหญ ซึ่งจะนําไปสูการกระจายการถือครองที่ดินที่เปนธรรม
และลดความเหลื่อมล้ําดานที่ดิน
จึงไดเสนอรางประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑการลดหยอนคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เปนพิ เศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน สําหรับกรณี การโอนและการจํานองอสังหาริมทรัพยในภารกิจของสถาบั น
บริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด มาเพื่อดําเนินการ
สาระสําคัญของรางประกาศ
กํ า หนดให เรี ย กเก็ บ ค า ธรรมเนี ย มจดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรมในการโอนและการจํ า นอง
อสั งหาริ ม ทรั พ ย ร อ ยละ 0.01 ตามข อ 2 (7) (ฎ) ของกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 47 (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ในการบริหารจัดการธนาคารที่ดินของสถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) ตั้งแตวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ในกรณีดังนี้
1. การโอนอสังหาริมทรัพยที่เจาของที่ดินโอนใหแก บจธ. เพื่อนําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงค
และอํานาจหนาที่ของ บจธ. ในการใหความชวยเหลือเกษตรกรหรือผูยากจนที่ไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง หรือมีแต
ไมเพียงพอ เพื่อใชในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในสวนที่ผูโอนและผูรับโอนอสังหาริมทรัพยมีหนาที่ตองชําระ
2. การโอนอสังหาริมทรัพยที่ บจธ. โอนอสังหาริมทรัพยใหแกเกษตรกรหรือผูยากจน ในการใหความ
ชวยเหลือเกษตรกร หรือผูยากจนที่ไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง หรือมีแตไมเพียงพอ เพื่อใชในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมในสวนที่ผูโอนและผูรับโอนอสังหาริมทรัพยมีหนาที่ตองชําระ
3. การจํานองอสังหาริมทรัพยที่ บจธ. เปนผูรับจํานองจากเกษตรกรหรือผูยากจน ในสวนที่ผูขอจด
ทะเบียนมีหนาที่ตองชําระ

2. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานและกิจการที่ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลไมอยูภายใตบังคับแหง
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ดังนี้
1. อนุมัติในหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานและกิจการที่ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล
ไมอยูภ ายใต บังคับ แหงพระราชบัญญั ติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. …. ที่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเสร็จแลว ตามที่ ดศ. เสนอ และใหดําเนินการตอไปได
2. มอบหมายให สํ านั ก งานปลั ด กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั งคม ทํ า หน า ที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุ คคล เรงรัด การดําเนิ นการเพื่ อจัดทํ ากฎหมายลําดับรอง หลักเกณฑ และแนว
ปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะเรื่องที่จําเปนตองมีเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช
หลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานและกิจการที่ผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคลไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. …. มีดังนี้
หลักการ
กําหนดหนวยงานและกิจการที่ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล
เหตุผล
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โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติคุ มครองข อมูล ส วนบุ คคล พ.ศ. 2562 ได กําหนดหลักเกณฑ วิธีก าร และ
เงื่อนไขในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลไวโดยละเอียด โดยผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลทุกรายทั่วประเทศทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนมีหนาที่ตองดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขดังกลาวโดยเครงครัด อยางไรก็ดี โดยที่การ
ปฏิ บั ติ ต ามหลั กเกณฑ วิ ธี การ และเงื่อ นไขตามที่ กฎหมายกําหนดนั้ น มี รายละเอี ย ดมากและซับ ซอน กับ ตอ งใช
เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อใหการคุมครองขอมูลสวนบุคคล เปนไปอยางมีประสิทธิภาพสมดังเจตนารมณของกฎหมาย ทําให
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลซึ่งเปนหนวยงานและกิจการตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจํานวนมากทั่วประเทศยังไมพรอม
ที่จะปฏิ บัติตามพระราชบัญญัติดังกลาว ประกอบกับมาตรา 4 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน
บุคคล พ.ศ. 2562 บัญญัติวา การยกเวนไมใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมด หรือแตบางสวนมาใชบงั คับ
แกผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลในลักษณะใด กิจการใด หรือหนวยงานใด หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอื่นใด ใหตราเปน
พระราชกฤษฎีกา กรณีจึงสมควรกําหนดใหบางหนวยงานและบางกิจการที่ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลไมอยูภายใต
บังคับแหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ในชวงระยะเวลาที่ยังไมพรอมที่จะปฏิบัติใหถูกตอง
ตามกฎหมายนี้ จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
เปนการกําหนดหนวยงานและกิจการที่ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวา
ดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
พระราชกฤษฎีกานี้ ให ใชบั งคับ ตั้ งแตวัน ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวัน ที่ 31 พฤษภาคม
พ.ศ. 2564
มิ ให นํ า บทบั ญ ญั ติ ในหมวด 2 หมวด 3 หมวด 5 หมวด 6 และหมวด 7 และมาตรา 95 แห ง
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มาใชบังคับแกผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลซึ่งเปนหนวยงานหรือ
กิจการตามบัญชีทายพระราชกฤษฎีกานี้
เพื่อประโยชนในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตามวรรคหนึ่ง ตองจัด
ใหมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลใหเปนไปตามมาตรฐานที่ ดศ. กําหนด
บัญชีทายพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานและกิจการที่ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลไมอยูภายใต
บังคับแหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. ....
(1) หนวยงานของรัฐ
(2) หนวยงานของรัฐตางประเทศและองคการระหวางประเทศ
(3) มูลนิธิ สมาคม องคกรศาสนา และองคกรไมแสวงหากําไร
(4) กิจการดานเกษตรกรรม
(5) กิจการดานอุตสาหกรรม
(6) กิจการดานพาณิชยกรรม
(7) กิจการดานการแพทยและสาธารณสุข
(8) กิจการดานพลังงาน ไอน้ํา น้ํา และการกําจัดของเสีย รวมทั้งกิจการที่เกี่ยวของ
(9) กิจการดานการกอสราง
(10) กิจการดานการซอมและการบํารุงรักษา
(11) กิจการดานการคมนาคม ขนสง และการเก็บสินคา
(12) กิจการดานการทองเที่ยว
(13) กิจการดานการสื่อสาร โทรคมนาคม คอมพิวเตอร และดิจิทัล
(14) กิจการดานการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย
(15) กิจการดานอสังหาริมทรัพย
(16) กิจการดานการประกอบวิชาชีพ
(17) กิจการดานการบริหารและบริการสนับสนุน
(18) กิจการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิชาการ สังคมสงเคราะห และศิลปะ
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(19) กิจการดานการศึกษา
(20) กิจการดานความบันเทิงและนันทนาการ
(21) กิจการดานการรักษาความปลอดภัย
(22) กิจการในครัวเรือนและวิสาหกิจชุมชน ซึ่งไมสามารถจําแนกกิจกรรมไดอยางชัดเจน
ในกรณี ที่ มี ป ญ หาว า หน ว ยงานหรื อ กิ จ การใดเป น หน ว ยงานหรื อ กิ จ การตามบั ญ ชี ท า ยนี้ ให
คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเปนผูวินิจฉัย
3. เรื่อง รางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. …
คณะรัฐ มนตรีมี มติ เห็ น ชอบร างพระราชบัญ ญั ติโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. …. และเอกสาร
ประกอบ ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ และใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนําเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
1. คณะรั ฐ มนตรี ได มี ม ติ เมื่ อ วั น ที่ 7 เมษายน 2563 เห็ น ชอบหลั ก เกณฑ แ ละแนวทางการโอน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 พรอมปฏิทินการโอนงบประมาณรายจายปงบประมาณ พ.ศ.
2563 โดยกําหนดใหสํานักงบประมาณจัดทําขอเสนอใหนํางบประมาณรายจายของหนวยรับงบประมาณ (Function)
งบประมาณรายจายบูรณาการ (Agenda) งบประมาณรายจายสําหรับทุนหมุนเวียน และงบประมาณรายจายเพื่อการ
ชําระหนี้ภาครัฐ เพื่อนําไปจัดทํารางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. …. ตามหลักเกณฑและแนวทางการ
โอนงบประมาณรายจ า ยประจํ า ป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ คณะรัฐมนตรีได ให ความเห็ น ชอบ โดยไปตั้งไวเป น
งบประมาณรายจ ายสํ าหรับ งบกลาง รายการเงิน สํ ารองจ ายเพื่ อกรณี ฉุกเฉิน หรือจํ าเปน จึงจําเป น ต องเสนอราง
พระราชบัญญัตโิ อนงบประมาณรายจาย พ.ศ. …. ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา
35 (1) ได กําหนดให งบประมาณรายจ ายของหนวยรับ งบประมาณที่กําหนดไวตามกฎหมายวาดว ยงบประมาณ
รายจาย จะโอนหรือนําไปใชสําหรับหนวยรับงบประมาณอื่นมิได เวนแตมีพระราชบัญญัติใหโอนหรือนําไปใชได
2. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหนวยรับงบประมาณที่ไดมีการโอน
งบประมาณ จํานวน 88,452.5979 ลานบาท
3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหนวยรับงบประมาณที่ไดมีการโอน
งบประมาณ จํานวน 88,452.5979 ลานบาท จําแนกตามงบประมาณรายจายของหนวยรับงบประมาณ (Function)
งบประมาณรายจายบูรณาการ (Agenda) และงบประมาณรายจายเพื่อการชําระหนี้ภาครัฐ ดังนี้
1) งบประมาณรายจายของหนวยรับงบประมาณ (Function) จํานวน 39,893.1111 ลาน
บาท
2) งบประมาณรายจายบูรณาการ (Agenda) จํานวน 13,256.4868 ลานบาท
3) งบประมาณรายจายเพื่ อการชําระหนี้ ภ าครัฐ เป น รายจ ายชํ าระคืน ตน เงิน กู จํานวน
35,303.0000 ลานบาท
4. งบประมาณรายจายที่มีการโอนงบประมาณตามขอ 2. ใหตั้งไวเปนงบประมาณรายจายสําหรับงบ
กลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน จํานวน 88,452.5979 ลานบาท เพื่อเปนคาใชจายสนับสนุน
ในการแกไขปญหา และเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้กรณีที่มีเหตุ
ฉุกเฉินหรือจําเปน
เศรษฐกิจ - สังคม
4. เรื่อง ขอผ อนผั น การใช ป ระโยชน พื้น ที่ ลุม น้ํ าชั้ น ที่ 1 บี เพื่ อทํ าเหมืองแรของห างหุ น สวนจํา กัด พลั ด แอก
อุตสาหกรรมเหมืองแร ที่จังหวัดสระบุรี
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คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขอผอนผันการใชประโยชนพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 บี เพื่อทําเหมืองแรหิน
อุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมกอสรางตามคําขอประทานบัตรที่ 4/2558 ของหางหุนสวนจํากัด พลัดแอก
อุตสาหกรรมเหมืองแรที่จังหวัดสระบุรี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 และ 21 กุมภาพันธ
2538 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมม (อก.) เสนอโดยเมื่อ หนวยงานเจาของพื้นที่อนุญาตใหเขาทําประโยชนในพื้นที่
แลว ให อก. โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรดําเนินการใหครบถวนถูกตองตามขั้นตอนของระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวของกอนการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
อก. รายงานวา
1. หางหุน สวนจํากัด พลัดแอกอุต สาหกรรมเหมืองแร เปน ผูถือประทานบัตรที่ 28608/15360
ชนิดแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ที่ตําบลหนาพระลานอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สระบุรี เนื้อที่ 267 ไร 94 ตารางวา ซึ่งประทานบัตรดังกลาวจะครบกําหนดสิ้นอายุในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563
2. หางหุนสวนจํากัด พลัดแอกอุตสาหกรรมเหมืองแร ไดยื่นคําขอประทานบัตรใหมที่ 4/2558
ชนิดแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมกอสรางทับพื้นที่ประทานบัตรเดิมทั้งหมดของตนเองซึ่งจะครบ
กําหนดสิ้นอายุในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 เนื้อที่ 267 ไร 94 ตารางวา
3. พื้นที่คําขอประทานบัตรแปลงนี้เปนที่ปาตามมาตรา 4 (1) แหงพระราชบัญญัติปาไมพุทธศักราช
2484 ซึ่งหางหุนสวนจํากัด พลัดแอกอุตสาหกรรมเหมืองแร ไดยื่นคําขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตพื้นที่ปาไม
เพื่อทําเหมืองไวแลว โดยพื้นที่ดังกลาวอยูในพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 บี ของลุมน้ําปาสักตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21
กุมภาพันธ 2538 และอยูในพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2538 เห็นชอบแนวทางการดําเนินงาน
และแผนปฏิบัติการเพื่อเปลี่ยนแปลงการระเบิดและยอยหินไปเปนเทคโนโลยีการทําเหมืองหินสําหรับพื้นที่ทั่วไปและ
พื้นที่ทดลอง บริเวณตําบลหนาพระลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี และอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรม
สรางตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ซึ่งกรมพั ฒนาสังคมและสวัสดิการไดอนุญาตใหเขาทําประโยชนใน
พื้นที่แลวพื้นที่ไมเปนแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษไมเปนพื้นที่ตองหามสําหรับการทําเหมืองตามระเบียบและ
กฎหมายของสวนราชการตาง ๆ และการปดประกาศการขอประทานบัตรไมมีผูรองเรียนคัดคาน
4. การดําเนินโครงการ
4.1 เทคนิคและวิธีการทําเหมือง การออกแบบการทําเหมืองสําหรับคําขอประทานบัตรที่
4/2558 ของหางหุนสวนจํากัด พลัดแอกอุตสาหกรรมเหมืองแร เปนไปตามแผนผังโครงการทําเหมือง พื้นที่ของ
โครงการทั้งหมดเนื้อที่ 267 ไล 94 ตารางวา คิดเปนพื้นที่ทําเหมืองรวม 156 ไร มีปริมาณสํารองแรที่สามารถทํา
เหมืองไดประมาณ 18.8 ลานเมตริกตัน คิดเปนมูลคา 3,384 ลานบาท โดยจะเวนพื้นที่การทําเหมืองทางดานทิศ
เหนือ หนาเหมืองมีลักษณะเปนขั้นบันไดบนภูเขา ซึ่งแตละขั้นมีความสูง ไมเกิน 10 เมตรและมีความลาดเอียงหนา
เหมือง โดยรวมไมเกิน 45 องศา เพื่อความปลอดภัย
4.2 ประโยชนทางดานเศรษฐกิจ
หินปูนเปนวัตถุดิบสําคัญเพื่อรองรับการเติบโตของโครงการกอสรางตาง ๆ ซึ่งมีความสําคัญ
ตอการพัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ แหลงหินปูนของจังหวัดสระบุรี เปนแหลงหินปูนคุณภาพดีมี
คุณภาพเหมาะสมสําหรับอุตสาหกรรมกอสราง แรที่ผลิตไดของโครงการสวนใหญรองรับความตองการใชในพื้นที่
จังหวัดสระบุรีและกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีแนวโนมความตองการใชเพิ่มขึ้น ความตอเนื่อง ของการทําเหมืองในพื้นที่
ดังกลาวจะชวยใหเกิดความมั่นคงของวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมกอสรางและอุตสาหกรรมตอเนื่องอื่น ๆ ที่จะชวย
สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ในการจัดทํ ารายงานการวิเคราะห ผ ลกระทบสิ่ งแวดล อมมี การประเมิน ความคุมค าและ
ความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ ซึ่งจากการประเมินพบวา โครงการมีความคุมคาทางเศรษฐกิจและสังคมตอ
ท องถิ่ น และประเทศเมื่ อเปรีย บเที ย บกั บ มู ลค า ความเสีย หายจากผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้น โดยพบวา
ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการอยูในระดับที่ดีมาก โดยมีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 346.03 ลาน
บาท ที่อัตราคิดลด (Discount Rate) ที่รอยละ 7.5 และมีอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ที่รอยละ 28.23 และมี
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ระยะเวลาคืนทุนอยูที่ 3.05 ป ซึ่งสามารถคืนทุนไดภายในระยะเวลานอยกวาอายุประทานบัตร และเมื่อเปรียบเทียบ
มูลคาปจจุบันสุทธิกับมูลคาที่สูญเสียไปของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่โครงการที่ 40.09 ลานบาท
ปรากฏวามูลคาโครงการสุทธิภายหลังหักมูลคาที่สูญเสียไปของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่โครงการ
เทากับ 305.94 ลานบาท
การดําเนิน การของโครงการจะสรางผลประโยชนทางตรงและทางออมให ภ าครัฐ ไดแก
ผลประโยชนพิเศษเพื่อประโยชนแกรัฐเพื่อตอบแทนการออกประทานบัตร คาภาคหลวงแร เงินบํารุงพิเศษ ภาษีใน
รูปแบบตาง ๆ โครงการจะมีคาใชจายเปนเงินลงทุน คาใชจายอื่น ๆ การจางงาน โดยเนนการจางงานที่เปนแรงงาน
ทองถิ่นซึ่งจะกอใหเกิดการกระจายรายไดและสงเสริมเศรษฐกิจในชุมชน เชน
รายการ
จํานวนเงิน (ลานบาท)
- คาภาคหลวงแร
135.50
- ผลประโยชนพิเศษแกรัฐ
10.39
- เงินบํารุงพิเศษ
6.78
- ผลประโยชนที่ทองถิ่นจะไดรับ ไดแก กองทุนพัฒนาหมูบานรอบพื้นที่เหมืองแร และ
18.82
กองทุนเฝาระวังสุขภาพ
- ภาษีเงินได
230.34
รวม
401.83
มีการจัดตั้งกองทุนตาง ๆ เพื่อการฟนฟูพื้นที่ พัฒนาทองถิ่นและการเฝาระวังสุขภาพของ
ประชาชนในพื้น ที่ นอกจากนี้ โครงการจะกอใหเกิดผลประโยชน ทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางออมที่ได จาก
อุตสาหกรรมตอเนื่องอื่น ๆ เชน อุตสาหกรรมกอสราง และธุรกิจบริการอื่น ๆ อีกจํานวนมาก
4.3 การจัดการดานสิ่งแวดลอม
การทํ า เหมื อ งที่ ผ า นมาผู ถื อ ประทานบั ต รได ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการป อ งกั น และแก ไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมตามที่กําหนดไวในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมครบถวน ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมพบวาอยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว
โดยการทําเหมืองที่ผานมาไมพบปญหาการรองเรียนคัดคาน
การทําเหมืองต อไปจะมีลักษณะของกิจกรรมเชนเดียวกับที่ ไดดําเนินการมาแลว จึงไม
กอใหเกิดผลกระทบที่แตกตางไปจากเดิมอยางมีนัยสําคัญและไดมีการกําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมตามที่เสนอไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ทั้งในเรื่องการปองกันฝุนละออง ระดับเสียง
แรงสั่นสะเทือน คุณคาตอคุณภาพชีวิต การจางแรงงาน การมีสวนรวมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของ
ประชาชนซึ่งจะสามารถควบคุมผลกระทบดานสิ่งแวดลอมใหอยูในเกณฑมาตรฐานและมีมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม รวมถึงการรายงานผลใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
การฟนฟูพื้นที่ทําเหมืองไดกําหนดใหดําเนินการใหสอดคลองกับแผนผังโครงการทําเหมือง
โดยทําการฟนฟูสภาพพื้นที่หนาเหมืองที่ผานการทําเหมืองแลวใหมีสภาพปลอดภัย ทําการจัดทําแนวกําบังธรรมชาติ
เพื่อสรางทัศนียภาพที่ดี ปลูกไมยืนตนและพืชคลุมดิน บํารุงรักษาไมยืนตนบริเวณแนวเขตที่ไมทําเหมือง ทั้งนี้ จะทํา
การฟนฟูควบคูไปพรอมกับการทําเหมือง โดยมีการจัดตั้งกองทุนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมเพื่ อการฟน ฟู พื้นที่ ทําเหมืองและดําเนิน กิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชนและท องถิ่นที่ตั้ ง
โครงการ ไดแก กองทุนเฝาระวังสุขภาพ กําหนดจากอัตราการผลิตในแตละป ในสัดสวน 0.5 บาทตอเมตริกตัน แต
ไมนอยกวา 200,000บาทตอป และกองทุนพัฒนาหมูบานรอบพื้นที่เหมืองแร กําหนดจากอัตราการผลิตในแตละป
ในสัดสวน 1 บาทตอเมตริกตัน แตไมนอยกวา 500,000 บาทตอป ตลอดอายุประทานบัตร และจัดทําหลักประกัน
การฟนฟูสภาพพื้นที่การทําเหมืองและเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการทําเหมือง และประกันภัยความรับผิดชอบตอ
ชีวิต รางกาย ทรัพยสิน ของบุคคลภายนอก สําหรับการทําเหมืองประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3
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การบริหารกองทุน โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธในลักษณะไตรภาคี ซึ่ง
มีผูแทนจากสวนราชการ ผูประกอบการ ชุมชน รวมถึงเจาหนาที่สาธารณสุข ผูแทนสถานศึกษา และวัดในพื้นที่
เขารวมในคณะกรรมการ ทําหนาที่บริหารจัดการกองทุนตาง ๆ เพื่อดําเนินงานสนับสนุนกิจกรรมทางดานสังคมและ
การพัฒนาทองถิ่นโดยผูขอประกอบการตองรายงานผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทุนตาง ๆ ให
หนวยงานที่เกี่ยวของทราบเปนระยะ ๆ ตลอดระยะเวลาการดําเนินโครงการ
5. กรมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื อ งแร ได ต รวจสอบพื้ น ที่ คํ าขอประทานบั ต รร ว มกั บ
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ และกรมปาไมแลว ปรากฏวา สภาพแวดลอมไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ ไมมีปญหา
ดานมลภาวะหรือสรางความขัดแยงกับราษฎรและไมมีปญหารองเรียนคัดคานการทําเหมือง
6. พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2560 มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ซึ่งตามบทเฉพาะกาล
มาตรา 188 บัญญั ติใหบ รรดาคําขอทุกประเภทที่ไดยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญั ตินี้ ใชบั งคับถือวาเปน คําขอตาม
พระราชบัญญั ตินี้ และใหพิจารณาดําเนิ นการตามหลักเกณฑ ที่บัญญั ติไวในพระราชบัญญั ตินี้ และตามมาตรา 17
ประกอบมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2560 ซึ่งบัญญัติใหคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแรแหงชาติ
จัดทําแผนแมบทการบริหารจัดการแรและการอนุญาตใหทําเหมืองใหพิจารณาอนุญาตไดเฉพาะในพื้นที่แผนแมบท
การบริหารจัดการแรกําหนดใหเปนเขตแหลงแรเพื่อการทําเหมือง
7. การดํ า เนิ น การในขั้ น ตอนนี้ ไม ไ ด เป น การพิ จ ารณาอนุ ญ าตให ทํ า เหมื อ งแร แต เป น การ
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของเพื่อขออนุมัติผอนผันการใชประโยชนพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 บี ทั้งนี้ เมื่อ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติผอนผันการใชประโยชนพื้นที่ ดังกลาวแลว จะไดดําเนินการใหครบถวนถูกตองตาม
ขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกอนการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรตอไป
5. เรื่อง รายงานประจําป 2562 ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เสนอรายงาน
ประจําป 2562 ของ กสศ. ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 มาตรา
43 ที่บัญญัติใหกองทุนจัดทํารายงานประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภาเพื่อทราบ โดย
รายงานฯ มีสาระสําคัญ สรุปไดดังนี้
ผลการดําเนินงานของ กสศ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีโครงการสําคัญ ดังนี้
โครงการ
1. โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขหรือทุนเสมอภาค ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลการดํ า เนิ น งาน จัดสรรเงิน ชวยเหลือนั กเรีย นในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) รวม
711,536 คน ในสถานศึกษา 27,805 แหง
2. โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
ผลการดําเนินงาน เพื่อพัฒนาระบบการชวยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาแบบบูรณา
การในพื้นที่ 20 จังหวัด จํานวน 49,474 คน ซึ่งอยูระหวางดําเนินการ
3. โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
ผลการดําเนินงาน ชวยเหลือเยาวชนผูขาดแคลนทุนทรัพยและดอยโอกาสใหไดรับการศึกษาและ
ประกอบอาชีพตามความถนัด รุนที่ 1 มีนักศึกษาไดรับทุน 2,113 คน ใน 36 สถาบันการศึกษาสายอาชีพ
4. โครงการพัฒนาสถาบันตนแบบดานการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยเพื่อสรางความเสมอภาค
ทางการศึกษา
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ผลการดําเนินงาน เด็กปฐมวัยที่ขาดแคลนทุนทรัพยหรือดอยโอกาสใน 20 จังหวัด นํารองไดรับเงิน
อุดหนุน 21,136 คน และมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 300 ศูนย
5. โครงการสรางโอกาสทางการศึกษาสําหรับนักเรียนในพื้นที่หางไกลเปนครูรุนใหม เพื่อพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนของชุมชน [ครูรัก(ษ)ถิ่น]
ผลการดําเนินงาน ผลิตครูรุนใหมบรรจุในพื้นที่หางไกลที่เปนบานเกิดของตนเอง รุนที่ 1 มีเยาวชน
ผูขาดแคลนทุนทรัพยและดอยโอกาสไดรับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาตอในคณะครุศาสตรและศึกษาศาสตร 328 คน
ครอบคลุมพื้นที่ 45 จังหวัด
6. โครงการทุนเต็มศักยภาพสายอาชีพ
ผลการดําเนินงาน สนับสนุนทุนการศึกษาใหกับเยาวชนที่มีผลการเรียนดี มีความสามารถพิเศษ
และมีเจตคติที่ดีตอสายอาชีพ แตขาดแคลนทุ นทรัพยและดอยโอกาสใหไดรับ การศึกษาตอในระดับ ปริญญาตรีถึง
ปริญญาเอก 40 คนตอรุน
7. โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
ผลการดําเนินงาน สนับสนุนให 291 โรงเรียน ใน 35 จังหวัด ที่เขารวมโครงการเกิดกระบวนการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ที่จะสงผลใหผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดย
มีครูไดรับการพัฒนา 5,800 คน และนักเรียนไดรับโอกาสพัฒนาศักยภาพ 78,654 คน
8. โครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหสรางสรรคในโรงเรียนเพื่อความเสมอภาคในการเติบโต
เปนแรงงานคุณภาพยุค 4.0 ของเยาวชนไทย
ผลการดําเนินงาน ขยายผลงานวิจัยการเรียนรูอยางสรางสรรคสูการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใน
ระดับโรงเรียน โดยการพัฒนาวิทยากรแกนนํา 294 คน จาก 84 โรงเรียน ใน 42 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
9. โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพยและดอยโอกาส
ผลการดําเนินงาน เพื่อพัฒนาหลักสูตรอาชีพระยะสั้นที่จะชวยยกระดับทักษะแรงงานยากจนและ
ดอยโอกาสตามศักยภาพของชุมชน โดยในระยะแรกมีหนวยพัฒนาอาชีพเขารวม 71 แหง ใน 42 จังหวัด
รายงานดานการบัญชีและการตรวจสอบ ประกอบดวย
รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
และรายงานการสอบบัญชีของ กสศ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
6. เรื่อง รายงานผลการเตรียมความพรอมในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติองคกร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2562
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเตรียมความพรอมในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา
30 แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (สํานักงาน กสทช.) เสนอดังนี้

สาระสําคัญของเรื่อง
สํานักงาน กสทช. รายงานวา
1. เมื่อเดือนตุลาคม 2562 สํานักงาน กสทช. ไดรายงานความพรอมในการตราพระราชกฤษฎีกา
ตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ตอรัฐสภา และในการประชุมสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ 7
พฤศจิกายน 2562 ไดขอให กสทช. ปรับปรุงกรอบระยะเวลาในการตราพระราชกฤษฎีกาใหกระชับรวดเร็วยิ่งขึ้น
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ประกอบกับในการประชุมวุฒิ สภา เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ไดขอให กสทช. เพิ่มเติมเนื้อหานิยามคําวา “การ
หลอมรวม” ประโยชนของการหลอมรวมเทคโนโลยีที่มีตอประเทศชาติ ประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ พรอม
ทั้งปรับปรุงกรอบระยะเวลาและเพิ่มเติมรายละเอียดแผนการดําเนินการออกหลักเกณฑตาง ๆ ใหมีความชัดเจนดวย
2. สํ านั กงาน กสทช. ได นํ าข อคิ ดเห็ น ของที่ ป ระชุมสภาผูแทนราษฎรและวุฒิ ส ภา ไปพิ จ ารณา
ปรับปรุงแผนการดําเนินการ ซึ่งในการประชุม กสทช. เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ที่ประชุมฯ ไดมีมติเห็นชอบใหมีการ
ปรับปรุงแผนการดําเนินการและกรอบระยะเวลาในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 การเพิ่ มเติ ม เนื้ อหานิยามคํ า ว า “การหลอมรวม” และประโยชน ของการหลอมรวม
เทคโนโลยีที่มีตอประเทศชาติ ประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้
2.1.1 หนา 4 ของแผนการดําเนินการฯ “...แมวาการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติองคกร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2562 จะมีเจตนารมณ ใหเกิดการใชคลื่นความถี่และโครงขายอยางมีประสิทธิภาพภายใตการพัฒ นาและการ
หลอมรวมทางเทคโนโลยีก็ตาม แตการหลอมรวมตามพระราชบัญญัตินี้หรือที่กําหนดไวในแผนการดําเนินการนี้มี
ขอจํากัดเนื่องจากเปนเพียงการหลอมรวมในมิติคลื่นความถี่ ซึ่งหมายความถึง การที่แตละคลื่นความถี่สามารถ
นําไปประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทั ศน หรือกิจการโทรคมนาคมไดโดยไมจํากัด เฉพาะกิจ การใด
กิจ การหนึ่ ง แต มิได หมายความว าจะสามารถนําทุกยา นคลื่น ความถี่มาหลอมรวมได ทั้งนี้ ตองเปน ไปตามที่
กําหนดไวในแผนแม บทการบริหารคลื่น ความถี่ และอยูภ ายใต การอนุ ญ าตและกํากับดูแลของ กสทช. ซึ่งโดย
หลั ก การแล ว การหลอมรวม (Convergence) ที่ ส มบู ร ณ นั้ น จะต อ งเป น การหลอมรวมในมิ ติ ท างโครงข ายและ
เทคโนโลยี...”
2.1.2 หนา 5 ของแผนการดําเนินการฯ “...ในการนี้เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา 30
กสทช. ไดจัดทําแผนการดําเนินการและกําหนดกรอบระยะเวลาในการตราพระราชกฤษฎีกา โดยไดคํานึงถึงความ
พรอมในการบังคับใชกฎหมายและพิจารณาถึงประโยชนที่ประเทศชาติและประชาชนจะไดรับจากการหลอมรวม
ซึ่งเปนการนําเทคโนโลยีที่ใชกับการสื่อสารประเภทตาง ๆ มาใชงานรวมกันได...”
2.2 การปรับกรอบระยะเวลาดําเนินการและเพิ่มเติมรายละเอียดแผนการดําเนินการในขั้นตอน
การออกหลักเกณฑตาง ๆ ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น สรุปไดดังนี้
2.2.1 ปรับกรอบระยะเวลาดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ จากเดิมดําเนินการในไตรมาสที่ 2
ของป 2564 มาเป น ดํ า เนิ น การในช วงไตรมาสที่ 1 ของป 2564 ประกอบดว ย 1) จั ด รั บ ฟ งความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชนและผูมีสวนเกี่ยวของกอนเสนอใหตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
คลื่ น ความถี่ฯ 2) พิ จ ารณาผลการรับ ฟ งความคิดเห็ น ของประชาชนและผูมีสวนเกี่ ยวข อง และ 3) เสนอพระราช
กฤษฎีกาตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ตอคณะรัฐมนตรี
2.2.2 เพิ่มเติมรายละเอียดการดําเนินการที่จะตองเตรียมการจัดทําหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
เพื่อรองรับบทบัญญัติการหลอมรวมใหมีความสมบูรณ จํานวน 4 ฉบับ ไดแก 1) การแกไขปรับปรุงแผนแมบทการ
บริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. 2562) ในสวนของภาคผนวก ก. 2) จัดทําหลักเกณฑการขออนุญาตประกอบกิจการเพิ่มเติม
3) จัดทําหลักเกณฑการโอนใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ และ 4) จัดทําหลักเกณฑการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่โดยวิธี
อื่นนอกเหนือจากวิธีประมูล ทั้งนี้ สํานักงาน กสทช. ไดดําเนินการศึกษาและยกรางหลักเกณฑการอนุญาตใหใชคลื่น
ความถี่โดยวิธีอื่น นอกเหนื อจากวิธีป ระมูล เสร็จเรีย บรอยแลว และอยู ระหวางเสนอตอ กสทช. พิ จ ารณาใหความ
เห็นชอบในหลักการเพื่อนําไปรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนทั่วไป ในสวนหลักเกณฑอื่นอีก 3
ฉบับดังกลาว อยูระหวางดําเนินการตามแผนการดําเนินการฯ
7. เรื่อง ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่อง อนุมัติการกูเงิน Soft loan ของสํานักงาน
ธนานุเคราะห (สธค.) จํานวน 2,000 ลานบาท จากธนาคารออมสิน โดยใหกระทรวงการคลังค้ําประกัน
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คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) เสนอ
ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 [เรื่อง โครงการสํานักงานธนานุเคราะห (สธค.) โรงรับจํานําของ
รัฐสูภัยโควิด 19 โดยขยายเวลาตั๋วจํานําและลดดอกเบี้ยรับจํานําและการกูเงิน Soft loan จํานวน 2,000 ลานบาท
จากธนาคารออมสิน โดยใหกระทรวงการคลัง (กค.) ค้ําประกัน] ดังนี้
อนุมัติการกูเงิน Soft loan ของ สธค. จํานวน 2,000 ลานบาท จากธนาคารออมสิน โดยให กค.
ค้ําประกัน เพื่อเปนการเตรียมเงินทุนหมุนเวียนรองรับธุรกรรมการใหบริการรับจํานําแกประชาชนสําหรับโครงการ
สธค. โรงรับ จํานําของรัฐ สูภัยโควิด 19 สวนการปรับเปาหมายผลการดําเนิน งานของรัฐวิสาหกิจ ให สธค. เสนอ
คณะกรรมการนโยบายและกํากับ ดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ตามขั้นตอนตอไป ทั้งนี้ ให สธค. ดําเนินการให ถูกต อง
เปนไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของอยางเครงครัดดวย
สาระสําคัญของเรื่อง
พม. รายงานวา ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติวัน ที่ 31 มี นาคม 2563 อนุมัติการกูเงิน Soft
loan ของ สธค. จํานวน 2,000 ลานบาท จากธนาคารออมสิน เพื่อเปนการเตรียมเงินทุนหมุนเวียนรองรับธุรกรรม
การใหบริการรับจํานําแกประชาชน สําหรับโครงการ สธค. โรงรับจํานําของรัฐ สูภัยโควิด 19 สวนการปรับเปาหมาย
ผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจให สธค. เสนอ คนร. ตามขั้นตอนตอไป ทั้งนี้ ให สธค. ดําเนินการใหถูกตองเปนไป
ตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของอยางเครงครัดดวย
กค. ไดมีหนังสือแจงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว ดังนี้
1. ประเด็นการกูเงิน
กค. ไมขัดของในการอนุมัติให พม. กูเงิน Soft loan ใหกับ สธค. จํานวน 2,000 ลานบาท
จากธนาคารออมสิน โดย กค. ค้ําประกัน และเห็ น วา สธค. ควรกํ าหนดแนวทางการบริหารจัดการภาระหนี้ ที่จ ะ
เพิ่มขึ้นอยางรอบคอบ เพื่อลดผลกระทบตอสภาพคลองและผลการดําเนินงานของ สธค. รวมทั้ง สธค. ควรดําเนินการ
กอหนี้ใหสอดคลองตามนัยมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ดวย สําหรับการ
เรียกเก็บคาธรรมเนียมการค้ําประกันใหเปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดอัตราและเงื่อนไขการเรียกเก็บคาธรรมเนียม
การค้ําประกันของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551
2. ประเด็นการเสนอขอปรับเปาหมายผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่เปนตัวชี้วัดทางการเงิน
(คาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดสุทธิจากการดําเนินงาน) และตัวชี้วัดที่ไมใชทางการเงิน (การดําเนินงาน
ตามแผนธุรกิจแตละสาขา)
โดยที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.
2548 และที่แกไขเพิ่มเติมกําหนดใหคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (คณะกรรมการฯ) มีอํานาจ
และหนาที่ในการ (1) เจรจา (2) จัดทําบันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ และ (3) ประเมินผลการ
ดํ าเนิ น งานของรั ฐ วิ ส าหกิ จ โดยคณะกรรมการฯ ได มอบหมายให ค ณะอนุ ก รรมการจั ด ทํ าบั น ทึ กข อ ตกลง และ
ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ (คณะอนุ ก รรมการฯ) ดํ า เนิ น การในข อ (1) และ (2) และรายงานให
คณะกรรมการฯ ทราบ รวมทั้งดําเนินการในขอ (3) แลวรายงานใหคณะกรรมการฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ ดังนั้น
การพิจารณาในขอ (1) และ (2) จึงเปนอํานาจและหนาที่ของคณะอนุกรรมการฯ และการพิจารณาในขอ (3) เปน
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการฯ
8. เรื่อง “พระพุทธศาสนาในสถานการณ COVID-19”
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดําเนินงานตามพระดําริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ
พระสั ง ฆราช สกลมหาสั ง ฆปริ ณ ายก เรื่ อ ง “พระพุ ท ธศาสนาในสถานการณ COVID-19” ตามที่ สํ า นั ก งาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ (พศ.) เสนอ สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
กิจกรรม/การดําเนินการ และรายละเอียดกิจกรรม/ผลการดําเนินงาน
1. การประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต บท “รตนสูตร” เพื่อความเปนสวัสดิมงคล สรางขวัญ
และกําลังใจแกประชาชน
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รัฐบาลและคณะสงฆไดดําเนินการทั้งในสวนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และสวนภูมิภาค ใหมี
การเจริญพระพุทธมนตบท “รตนสูตร” พรอมกันในวันที่ 25 มีนาคม 2563 โดยสวนกลางกําหนดจัดที่วัดราชบพิธ
สถิ ต มหาสีมาราม วั ดบวรนิ เวศวิห าร และวั ดไตรมิตรวิทยาราม โดยวัดราชบพิ ธฯ สมเด็จ พระอริย วงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ ทรงเปนประธานในการเจริญพระพุทธมนตพรอมดวย
คณะสงฆวัด สําหรับในสวนภูมิภาคกําหนดจัดในวัดที่แตละจังหวัดกําหนด ซึ่งไดจัดใหมีการถายทอดสดไปทั่วประเทศ
ผานสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง NBT และชอง 9 MCOT HD ในการนี้ พศ. ไดจัดพิมพหนังสือสวดมนต
บท “รตนสูตร” จํานวน 10,000 เลม สําหรับถวายวัดที่ประกอบพิธีและมอบใหแกประชาชนที่สนใจดวย
2. การรณรงค ส รางความเชื่ อมั่น ใหวัด ที่เปน แหลงทองเที่ยวทั่วประเทศรวมทําความสะอาด
ปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
พศ. ดํ า เนิ น การประสานความร ว มมื อ กั บ วั ด ที่ เ ป น แหล ง ท อ งเที่ ย วสํ า คั ญ ในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร เพื่ อนํ า รองการจั ดกิ จ กรรมรณรงค ป องกัน การแพรระบาดของโรค COVID-19 จํานวน 7 วั ด
ประกอบดวย 1. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 2. วัดหงสรัตนารามราชวรวิหาร 3. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
ราม (วัด โพธิ์) 4. วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 5. วัดปากน้ําภาษี เจริญ 6. วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
7. วัดระฆังโฆสิตาราม
ในสวนภูมิภาค ไดมอบหมายให พศ. จังหวัดทุกจังหวัดประสานความรวมมือกับคณะจิตอาสาใน
พื้นที่รวมกันทําความสะอาดวัดที่เปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในแตละจังหวัด ทั่วประเทศไมนอยกวา 150 วัด
3. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณ ายก ประทานกัปปย
ภัณฑ เพื่อจัดหาหนากากอนามัยแจกพระสงฆทั่วประเทศ
สมเด็ จ พระอริ ย วงศาคตญาณ สมเด็จ พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณ ายก ทรงห วงใย
สุขภาพอนามัยของพระภิกษุสามเณร ตลอดจนประชาชนทั่วไป จึงมีพระบัญชาโปรดใหไวยาวัจกรจัดกัปปยภัณฑเทา
จํานวน 2 ลานบาท ประทานเปนทุนประเดิมสําหรับจัดหาหนากากอนามัยที่ไดมาตรฐานถวายแดพระภิกษุสามเณรทั่ว
ประเทศ
4. จัดตั้งศูนยชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) (โรงทาน) ตามพระดํ าริ ข องสมเด็ จ พระอริ ยวงศาคตญาณ สมเด็ จ พระสั งฆราช สกลมหาสั งฆ
ปริณายก
ศูนยชวยเหลือฯ ไดประสานภารกิจรวมกับหนวยงานและบุคลากรทางการแพทยและการ
สาธารณสุ ข ซึ่ งประจํ าอยู ในพื้ น ที่ ในการปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การจัด ตั้ งโรงทาน และการแจกจ ายให เป น ไปตามหลั ก
สุขอนามัย โดยตองไมมีการจัดพิธีกร พิธีกรรม กิจกรรม หรือการบริหารจัดการใด ๆ ที่ตองใหบุคคลจํานวนมากมา
รวมตัวกัน กับทั้งใหปฏิบัติตามคําสั่ง มาตรการ และคําแนะนําของทางราชการอยางเครงครัด รวมจํานวน 42,186 วัด
โรงทาน 804 ศูนย (ขอมูลตั้งแตวันที่ 23 มีนาคม-6 พฤษภาคม 2563)
5. พศ. และองคกรคณะสงฆสนับสนุนงบประมาณชวยเหลือวัดที่ขาดแคลนและไดรับผลกระทบ
จากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1) โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากงบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการเงินอุดหนุนคาใชจาย
สนับสนุนวัดเพื่อเปนคาใชจายในการปองกันโรค COVID-19 วงเงิน 21.36 ลานบาท ดังนี้
1.1) อุดหนุนวัดที่เปนศูนยกลางระดับจังหวัด ๆ ละ 50,000 บาท รวม 3.80 ลาน
บาท และ 1.2) อุดหนุนวัดที่เปนศูนยกลางระดับอําเภอ ๆ ละ 20,000 บาท รวม 17.56 ลานบาท
2) งบประมาณจากกองทุน “วัดชวยวัด” พ.ศ. 2562 วงเงิน 24 ลานบาท ไดจัดสรรใหกับ
วัดและพระภิ กษุ ส ามเณร ในลั กษณะสมทบรายหั ว ๆ ละ 40 บาท จํานวน 20,000 รูป (งวดแรก) จากวัดที่ พศ.
จังหวัดรายงานและรับรองขอมูลวัดที่ตองชวยเหลือเรงดวน
9. เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และการเหลื่อมเวลาในการ
ทํางานในสถานที่ตั้งของสวนราชการ รายสัปดาห ครั้งที่ 1
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คณะรัฐ มนตรี มีมติ รับ ทราบรายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิ บัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From
Home) และการเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ตั้งของสวนราชการ รายสัปดาห ครั้งที่ 1 ตามที่สํานักงาน ก.พ.
เสนอ โดยสรุปขอมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 จาก 140 สวนราชการ คิดเปนรอยละ 98.6 ของสวนราชการ
ทั้งหมด 142 สวนราชการ ดังนี้
1. การปฏิบัติงานนอกถานที่ตั้งของสวนราชการ (Work From Home)
ส ว นราชการรอ ยละ 100 (140 สว นราชการ) ที่ ร ายงานมี การมอบหมายให ขาราชการและ
เจาหนาที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งซึ่งสวนราชการรอยละ 53 (74 สวนราชการ) กําหนดสัดสวนใหขาราชการและ
เจาหน าที่ รอยละ 50 ขึ้น ไปปฏิ บั ติงานนอกสถานที่ เชน สวนราชการที่เนนงานระดับนโยบาย เป นต น โดยมีการ
มอบหมายในหลายรูปแบบ เชน ปฏิบัติงานที่บานสลับกับมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งของสวนราชการแบบวันเวนวัน
สัปดาหละ 1 วัน สัปดาหละ 2 วัน หรือ สัปดาหเวนสัปดาห เปนตน
2. การเหลื่อมเวลาในการทํางานในสถานที่ตั้งของสวนราชการ
1) สวนราชการกําหนดให ขาราชการและเจาหน าที่ เหลื่อมเวลาการปฏิบัติงานสําหรับ กรณี ที่
ปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งของสวนราชการโดยสวนราชการสวนใหญเลือกใชการเหลื่อมเวลาการปฏิบัติงาน เวลา 07.30
– 15.30 น. และเวลา 08.30 – 16.30 น. แตบางสวนราชการก็มีรูปแบบการเหลื่อมเวลาการปฏิบัติงานอื่น ๆ อีกดวย
ไดแก เวลา 06.00 – 14.00 น. เวลา 14.00 – 22.00 น. เวลา 22.00 – 06.00 น. เชน กรมประมง กรมทางหลวง
เปนตน ซึ่งสํานักงาน ก.พ. จะขอความรวมมือและใหคําแนะนําสวนราชการในการกําหนดใหมีการเหลื่อมเวลาในการ
ทํางานในสถานที่ตั้งของสวนราชการในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อใหเปนไปตามนโยบายรัฐบาลในการลดความ
แออัดและลดความเสี่ยงในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2) สวนราชการมอบหมายใหขาราชการและเจาหนาที่ปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งตามวันเวลาปกติใน
บางลั ก ษณะงานที่ มี ค วามจํ า เป น โดยลั กษณะงานสว นใหญ คื อ งานให บ ริก ารประชาชน งานรัก ษาพยาบาลใน
โรงพยาบาล งานในหองปฏิบัติการ งานตามนโยบายเรงดวนจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) และบางตําแหนง เชน ผูบริหารระดับสูง ผูอํานวยการสํานัก/กอง เปนตน
3. แนวทางการบริหารงานของสวนราชการ
1) รูปแบบการลงเวลาปฏิบัติงานผานระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เชน การลงเวลาผานระบบออนไลน
Application LINE โป รแกรมระบ บ สารสน เท ศท รั พ ยากรบุ คคลระดั บ กรม (Departmental Personnel
Information System - DPIS) หรือระบบโปรแกรมเฉพาะของสวนราชการ
2) การกํากับดูแลและบริหารผลงาน เปนหัวใจสําคัญของการบริหารที่สวนราชการเนนเพื่อคง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งในและนอกสถานที่ตั้งใหบรรลุผลตามเปาหมายและใหมั่นใจวาคุณภาพของการ
ทํางานและการใหบริการไมลดลง โดยสวนราชการสวนใหญกําหนดใหมีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานลวงหนา
และให ขาราชการและเจ า หน า ที่ รายงานความก าวหน าของงานอยางต อเนื่ องผ าน Application LINE ไปรษณี ย
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส และ Google Form โดยร อ ยละ 55 กํ า หนดให ร ายงานความก าวหน า รายวั น และร อ ยละ 45
กําหนดใหรายงานความกาวหนารายสัปดาหขึ้นอยูกับลักษณะงานที่มอบหมาย
3) การนํ าระบบเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาใช ส นั บ สนุ น การปฏิ บั ติงาน ส ว นราชการเลื อกใช ระบบ
เทคโนโลยี ดิ จิ ทัล มากกวา หนึ่ งระบบ โดยส วนใหญ เลือกใช Application LINE (รอยละ 98) Zoom (รอยละ 60)
Microsoft Team (รอยละ 29) Cisco Webex (รอยละ 24) และไปรษณี ยอิเล็กทรอนิกส (รอยละ 18) ตามลําดับ
โดยสวนใหญใชงานผานคอมพิวเตอรแบบพกพาและโทรศัพทเคลื่อนที่ รองลงมาคือ คอมพิวเตอรตั้งโตะ Tablet และ
IPAD
4. ขอจํากัดของสวนราชการในการมอบหมายขาราชการและเจาหนาที่ใหปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง
ไดแก การขาดความพรอมเกี่ยวกับอุปกรณในการปฏิบัติงานและสัญญาณเครือขายอินเทอรเน็ตสําหรับการปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ตั้ง และการขาดความพรอมของเจาหนาที่ในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน ลักษณะงานบาง
ประเภทไมสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งได เชน งานใหบริการประชาชน งานรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล งาน
ในหองปฏิบัติการ งานภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉิน งานความลับ เปนตน รวมทั้งในกรณีสวนราชการที่มีที่ตั้งอยูใน
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สวนภูมิภาคนั้น มีบานพักขาราชการตั้งอยูในบริเวณสถานที่ตั้งของสํานักงาน จึงไมจําเปนตองใหขาราชการปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ตั้งได
5. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน-นอกสถานที่ ตั้งของสวนราชการ ไดแก การจัดให มี
อุปกรณหรือการสนับสนุนคาใชจายใหเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานที่บาน เชน คาอินเทอรเน็ต เปนตน รวมทั้งในกรณีการให
ขาราชการปฏิบัติราชการในสถานที่ตั้งของสวนราชการ สวนราชการจะตองมีการปองกันและรักษาความปลอดภัย
ดานสุ ขภาพและชี วิ ตให แก ขาราชการและเจ าหนาที่อยางเหมาะสม เชน การมีจุดคั ดกรองโดยมีเครื่องตรวจวัด
อุณหภูมิและเตรียมน้ํายาลางมือฆาเชื้อโรค การเตรียมหนากากอนามัย การกําหนดระยะหางของผูปฏิบัติงาน เปนตน
10. เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียนรองรับ
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19)
คณ ะรั ฐ ม น ต รี ม ี ม ติ ร ั บ ท ราบ แนวทางการดํ า เนิ น โครงการอาหารเสริ ม (นม) โรงเรี ย นและ
การสนั บ สนุ น อาหารกลางวั น ในโรงเรี ย น รองรั บ สถานการณ การแพร ร ะบาดของโรคติ ด เชื้อไวรัส โคโรนา 2019
(โรคโควิด 19) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ
สาระสําคัญ
1. ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง การเป ด เรี ย นของโรงเรี ย นในสั งกั ด และในกํ ากั บ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 ไดประกาศใหโรงเรียนทั้งในและนอกระบบซึ่งอยูในสังกัดและใน
กํากับ ของกระทรวงศึกษาธิการเปดเรีย นในวัน ที่ 1 กรกฎาคม 2563 กระทรวงศึกษาธิการจึงไดดําเนินการเตรียม
ความพรอมรองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ดังนี้
1.1 ปฏิ ทิ น การเป ด ภาคเรี ย น ตามกรอบโครงสร า งเวลาเรี ย นพื้ น ฐานที่ กํ า หนด
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 200 วันตอ
ปการศึกษา จําแนกเปน 2 ภาคเรียน ดังนี้
- ภาคเรี ย นที่ 1/2563 กํ า หนดเป ด ภาคเรี ย นระหว า งวั น ที่ 1 กรกฎาคม 13 พฤศจิ กายน 2563 รวมจํ านวนวั นเรี ยน 93 วั น และกํ าหนดป ดภาคเรี ยนระหว างวั นที่ 14-30 พฤศจิ ก ายน 2563
รวมจํานวนวันปดภาคเรียน 17 วัน
- ภาคเรี ย นที่ 2/2563 กําหนดเปด ภาคเรีย นระหวางวัน ที่ 1 ธัน วาคม 2563 9 เมษายน 2564 รวมจํานวนวันเรียน 88 วัน และกําหนดปดภาคเรียนระหวางวันที่ 10 เมษายน - 16 พฤษภาคม
2564 รวมจํานวนวันปดภาคเรียน 37 วัน
- เวลาที่ขาดหายไป 19 วัน ใหโรงเรียนสอนชดเชยเพื่อใหผูเรียนไดเรียนครบตาม
หลักสูตร
2. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ไดเปนประธานการประชุมหารือผูแทนหนวยงานที่
เกี่ยวของ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เพื่อเรงรัดติดตามการดําเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและโครงการ
อาหารกลางวันในโรงเรียน ใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี พรอมทั้งมอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงาน
หลักจัดประชุมหารือเพื่อกําหนดแนวทางการบริหารจัดการใหนักเรียนกลุมเปาหมายทุกคนไดรับสิทธิตามโครงการ
อาหารเสริม (นม) โรงเรียนและโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ที่มีคุณภาพ ถูกหลักอนามัย อยางตอเนื่องและ
ครบถวน
3. กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ร ว มกั บ กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย
และหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดจัดประชุมหารือเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 โดยมีขอสรุปแนวทางดําเนิน การที่มี
ความเหมาะส มกับ สถานการณ ก ารแพรร ะบาดของโรคติด เชื ้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (โรคโควิด 19)
และเกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน ดังนี้
3.1 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรีย น เพื่อใหนักเรียนไดดื่มนม จํานวน 260 วันตอป
การศึกษา ตามประกาศของคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการดําเนินงาน
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โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจําปการศึกษา 2563 ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 และ (ฉบับที่
2) ประกาศ ณ วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563 จึงมีแนวทางบริหารจัดการ ดังนี้
- ก รณ ีภ าค เรีย น ที ่ 1 /2 5 6 3 เป ด ภ าค เรีย น วัน ที ่ 1 ก รก ฎ าค ม 2 5 6 3
ใหนักเรียนบริโภคนมชนิด ยู เอช ที ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตั้งแตวันที่ 18 พฤษภาคม ถึงวันที่
30 มิถุนายน 2563
- กรณีภาคเรียนที่ 1/2563 เปดภาคเรียนหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 หรือกรณี
การจัด การเรียนการสอนแบบออนไลน หรือกรณีการสลับ วัน มาเรียน ใหนักเรีย นบริโภคนมชนิด ยู เอช ที ตาม
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จนกวาสถานการณจะเขาสูภาวะปกติ
3.2 โครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียน เพื่อใหนักเรีย นไดรับ ประทานอาหารกลางวัน
จํานวน 200 วันตอปการศึกษา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 ที่เห็นชอบใหนักเรียนตั้งแต
เด็กเล็ก และชั้น อนุบ าลถึงชั้น ประถมศึกษาปที่ 6 ไดรับ การสนับ สนุน งบประมาณอาหารกลางวันทุกคน จํานวน
200 วัน และเพิ่มเงินอุดหนุนจากอัตรา 10 บาทตอคนตอวัน เปน 13 บาท ตอคนตอวัน และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 22 ตุลาคม 2556 ที่ใหเพิ่มเงินอุดหนุนเปนอัตรา 20 บาท ตอคนตอวัน จึงมีแนวทางบริหารจัดการ ดังนี้
- กรณีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน หรือกรณีการสลับวันมาเรียน ทําให
โรงเรียนไมสามารถจัดอาหารกลางวันใหแกนักเรียนที่โรงเรียนได จึงจําเปนตองจายงบประมาณคาอาหารกลางวัน
นัก เรีย นใหแ กผูป กครองนักเรีย นเพื่อ นําไปจัด หาอาหารกลางวัน ใหนัก เรีย นรับ ประทานที่บา น ทั้งนี้ ใหร วมถึง
อาหารมื้ออื่น ๆ ที่สว นราชการหรือหนว ยงานของรัฐ เคยจัดให ตั้งแตวัน เปด ภาคเรีย นวัน ที่ 1 กรกฎาคม 2563
จนกวาสถานการณจะเขาสูภาวะปกติ
- กรณีการจัด การเรีย นการสอนชดเชย ใหโรงเรียนดําเนินการจัดอาหารกลางวัน
ใหแกนักเรียนที่โรงเรียนไดเชนเดียวกับวันจัดการเรียนการสอนตามปกติ
ทั ้ง นี้ กระทรวงศึก ษาธิก าร รว มกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย
จ ะ ป ร ะ ส า น งา น ก ับ ห น ว ย งา น ที ่เ กี ่ย ว ข อ งแ ล ะ ดํ า เน ิน ก า ร ต า ม ขั ้น ต อ น ข อ งก ฎ ห ม า ย ร ะ เบ ีย บ
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของตอไป
ทั้ งนี้ คณ ะรั ฐ มน ตรี ใน คราวป ระชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 5 พ ฤษ ภ าคม 2563 ได พิ จารณ าว า
สื บเนื่ องจากการปรั บ การเป ดภาคเรี ย นที่ หนึ่ ง ป การศึ กษา 2563 จากวั น ที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป นวั น ที่ 1
กรกฎาคม 2563 ประกอบกั บ ความประสงค ให นั ก เรี ย นได รั บ สิ ท ธิ ต ามโครงการอาหารเสริ ม (นม) โรงเรี ย น
และโครงการอาหารกลางวั น ในโรงเรี ย น ในช ว งการป ด ภาคเรีย นดั งกล าวอยางต อ เนื่ อ งและครบถว น จึ งมี ม ติ
มอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานที่เกี่ ยวของ
เรงรัดติดตามการดําเนินโครงการดังกลาว เพื่อใหนักเรียนไดรับอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ถูก
หลั กอนามัย อย างต อเนื่ องและครบถว น โดยให พิจ ารณาแนวทางการบริห ารจั ดการใหถูกตองเหมาะสม เพื่ อให
นักเรียนที่ไมไดมาโรงเรียนไดรับอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันดวย กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งกระทรวง
เกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทยและหนวยงานที่เกี่ยวของ จึงไดเสนอแนวทางการบริหารจัดการใหนักเรียน
กลุมเปาหมายทุกคนไดรับสิทธิตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนที่มี
คุณภาพถูกหลักอนามัย อยางตอเนื่องและครบถวน โดยใหสอดคลองกับปฏิทินการเปดภาคเรียน
11. เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของป 2563 และแนวโนมป 2563
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของป 2563 และแนวโนมป 2563 ตามที่
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ ดังนี้
1. ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของป 2563
ผลิ ตภั ณฑ มวลรวมในประเทศ (GDP) เศรษฐกิ จ ไทยในไตรมาสแรกของป 2563 ปรับ ตั ว
ลดลงรอยละ 1.8 เทียบกับการขยายตัวรอยละ 1.5 ในไตรมาสกอนหนา (%YoY) และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแลว
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของป 2563 ลดลงจากไตรมาสที่สี่ของป 2562 รอยละ 2.2 (%QoQ_SA)
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1.1 ด านการใช จาย การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัว การใชจายภาครัฐ การลงทุนภาครัฐและ
ภาคเอกชนปรับตัวลดลง การสงออกรวมปรับตัวลดลงตามการสงออกบริการที่ปรับตัวลดลงมาก ในขณะที่การสงออกสินคา
กลับมาขยายตัว การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวรอยละ 3.0 ชะลอตัวลงจากรอยละ 4.1 ในไตรมาสกอนหนา ตามการลดลง
ของการใชจายในหมวดสินคาคงทนและกึ่งคงทน สอดคลองกับการชะลอตัวของฐานรายไดที่สําคัญ ๆ ในระบบเศรษฐกิจและ
การลดลงของความเชื่อมั่นผูบริโภค ในขณะที่การใชจายในหมวดสินคาไมคงทนและหมวดบริการขยายตัวในเกณฑดี โดยการ
ใชจายในหมวดสินคาคงทนลดลงรอยละ 8.8 ตามการลดลงของปริมาณการจําหนายรถยนตนั่งสวนบุคคล หมวดสินคากึ่ง
คงทนลดลงรอยละ 4.4 สอดคลองกับการลดลงของดัชนีปริมาณคาปลีกสินคากึ่งคงทนและดัชนีปริมาณการนําเขาสินคา
หมวดสิ่งทอเครื่องนุงหม ในขณะที่การใชจายหมวดสินคาไมคงทนขยายตัวรอยละ 2.8 โดยไดรับปจจัยสนับสนุนสวนหนึ่ง
จากการเตรียมการของภาคครัวเรือนเพื่อรองรับการระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งสงผลใหการใชจายสินคาอาหารและเครื่องดื่ม
หลายรายการขยายตั ว และการใช จายในหมวดบริการเพิ่ มขึ้นรอยละ 9.3 ตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณการใชไฟฟาภาค
ครัวเรือน ดัชนีความเชื่อมั่นของผูบริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอยูที่ระดับ 49.7 เทียบกับระดับ 56.8 ในไตรมาส
กอนหนา การใชจายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลลดลงรอยละ 2.7 เทียบกับการลดลงรอยละ 0.9 ในไตรมาสกอนหนา อัตรา
การเบิ กจ ายงบประมาณรายจ ายรวมอยู ที่ ร อยละ 25.3 (สู งกว าอั ตราเบิ กจ ายร อยละ 22.3 ในไตรมาสเดี ยวกั นของ
ปงบประมาณกอน) การลงทุนรวมลดลงรอยละ 6.5 เทียบกับการขยายตัวรอยละ 0.8 ในไตรมาสกอนหนา โดยการลงทุน
ภาคเอกชนลดลงรอยละ 5.5 เทียบกับการขยายตัวรอยละ 2.6 ในไตรมาสกอนหนา เปนผลจากการลดลงของการลงทุนใน
เครื่องมือเครื่องจักรและการลงทุนในสิ่งกอสราง รอยละ 5.7 และรอยละ 4.3 ตามลําดับ และการลงทุนภาครัฐลดลงรอยละ
9.3 ตอเนื่องจากการลดลงรอยละ 5.1 ในไตรมาสกอนหนา โดยการลงทุนของรัฐบาลลดลงรอยละ 22.1 สอดคลองกับ
ความลาชาของการประกาศใชพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขณะที่การลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจขยายตัวรอยละ 12.1 อัตราการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุนอยูที่รอยละ 10.5 เทียบกับอัตราเบิกจายรอย
ละ 4.3 ในไตรมาสกอนหนา และรอยละ 18.2 ในชวงเดียวกันของปกอน
1.2 ดานภาคตางประเทศ
1.2.1 การสงออกสินคา มีมูลคา 60,867 ลานดอลลาร สรอ. ขยายตัวรอยละ 1.5
เทียบกับการลดลงรอยละ 4.9 ในไตรมาสกอนหนา โดยปริมาณการสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 1.9 ในขณะที่ราคาสงออก
ลดลงรอยละ 0.4 กลุมสินคาสงออกที่มูลคาขยายตัว เชน น้ําตาล (รอยละ 16.2) คอมพิวเตอร (รอยละ 11.0) ชิ้นสวนและ
อุปกรณคอมพิวเตอร (รอยละ 15.0) เครื่องปรับอากาศ (รอยละ 14.8) ชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟา (รอยละ 12.4) และอาหาร
สัตว (รอยละ 10.6) เปนตน กลุมสินคาสงออกที่มูลคาลดลง เชน ขาว (ลดลงรอยละ 25.0) ยางพารา (ลดลงรอยละ
2.7) มั นสํ าปะหลั ง (ลดลงร อยละ 19.0) รถยนต นั่ ง (ลดลงร อยละ 11.1) รถกระบะและรถบรรทุ ก (ลดลงรอยละ 27.4)
เคมีภัณฑ (ลดลงรอยละ 14.0) ปโตรเคมี (ลดลงรอยละ 10.7) และผลิตภัณฑปโตรเลียม (ลดลงรอยละ 4.4) เปนตน การ
สงออกสินคาไปยังตลาดอาเซียน (9) และตะวันออกกลาง (15) ขยายตัว ขณะที่การสงออกไปยังสหรัฐฯ จีน ญี่ ปุน
สหภ าพยุ โ รป (15) และออสเตรเลี ย ปรั บ ตั ว ลดลง เมื่ อ หั ก การส ง ออกทองคํ า ที่ ยั ง ไม ขึ้ น รู ป ออกแล ว
มูลคาการสงออกลดลงรอยละ 3.1 และเมื่อคิดในรูปของเงินบาท มูลคาการสงออกสินคาขยายตัวรอยละ 0.5
1.2.2 การนําเขาสินคา มีมูลคา 52,817 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงรอยละ 0.9 เทียบ
กับการลดลงรอยละ 7.6 ในไตรมาสกอนหนา โดยปริมาณการนําเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 0.01 ในขณะที่ราคานําเขาลดลง
รอยละ 0.9
การขยายตัวของมูลคาการสงออกและเศรษฐกิจของประเทศสําคัญ
GDP (%YoY)
มูลคาการสงออกสินคา (%YoY)
ต่ําสุด
2561
2562
2563
2561
2562
2563
ประเทศ
ในรอบ
ไตร ไตร
ไตร (ไตร
ไตร ไตร
ไตร
ทั้งป
ทั้งป
ทั้งป
ทั้งป
มาส 3 มาส 4
มาส 1 มาส)
มาส 3 มาส 4
มาส 1
สหรัฐฯ
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
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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
ญี่ปุน
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
เกาหลีใต
2.7 2.0 2.3 2.0 1.3 42 5.4 -12.3 -11.8 -10.4 -1.7
ไตหวัน
2.7 3.0 3.3 2.7 1.5 16 5.9 -0.9 1.8 -1.4 3.7
ฮองกง
2.8 -2.8 -3.0 -1.2 -8.9 185 6.8 -6.3 -2.6 -4.1 -8.8
สิงคโปร
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
ฟลิปปนส
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 รวบรวมโดยสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
1.3 ด านการผลิ ต การผลิ ตสาขาที่ พั กแรมและบริ การด านอาหาร สาขาอุ ตสาหกรรม สาขา
เกษตรกรรม สาขาการขนส ง และสาขาก อสร า งปรั บ ตั วลดลง ขณ ะที่ การผลิ ตสาขาการขายส งและ
การขายปลี ก สาขาไฟฟ า และก า ซ สาขาการเงิ น และการประกั น ภั ย และสาขาข อ มู ล ข า วสารขยายตั ว
โดยสาขาเกษตรกรรม ลดลงรอยละ 5.7 ตอเนื่องจากการลดลงรอยละ 2.5 ในไตรมาสกอนหนา เนื่องจากการลดลง
ของผลผลิตพืชเกษตรสําคัญซึ่งไดรับผลกระทบจากภัยแลง ผลผลิตพืชผลสําคัญที่ลดลง ไดแก ขาวเปลือก (ลดลง
รอยละ 29.4) ขาวโพดเลี้ยงสัตว (ลดลงรอยละ 29.2) ออย (ลดลงรอยละ 12.7) ปาลมน้ํามัน (ลดลงรอยละ 19.1) มัน
สําปะหลัง (ลดลงรอยละ 5.4) และกลุมไมผล (ลดลงรอยละ 0.4) เปน ตน ผลผลิตพื ชผลสําคัญ ที่ขยายตัว ไดแก
ยางพารา (รอยละ 1.1) ดานผลผลิตหมวดประมงลดลงรอยละ 8.3 ขณะที่ผลผลิตหมวดปศุสัตวขยายตัวตอเนื่องในเกณฑ
ดีรอยละ 3.6 ดัชนีราคาสินคาเกษตรเพิ่มขึ้นรอยละ 8.8 เรงขึ้นจากการขยายตัวรอยละ 3.5 ในไตรมาสกอนหนา
และเปนการเพิ่มขึ้นเปนไตรมาสที่ 4 ติดตอกัน โดยดัชนีราคาสินคาเกษตรที่เพิ่มขึ้น ไดแก ปาลมน้ํามัน (รอยละ 123.2)
กลุมไมผล (รอยละ 23.4) ขาวเปลือก (รอยละ 6.7) และออย (รอยละ 17.3) อยางไรก็ตาม ดัชนีราคาสินคาเกษตรสําคัญ
บางรายการปรับตัวลดลง เชน ยางพารา (ลดลงรอยละ 9.0) มันสําปะหลัง (ลดลงรอยละ 11.8) และขาวโพดเลี้ยงสัตว
(ลดลงรอยละ 10.0) เปนตน การเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาสินคาเกษตร สงผลให ดัชนีรายไดเกษตรกรโดยรวมกลับมาขยายตัว
รอยละ 2.0 สาขาการผลิตอุตสาหกรรม ลดลงรอยละ 2.7 ตอเนื่องจากรอยละ 2.2 ในไตรมาสกอนหนา ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมที่มีสัดสวนการสงออกในชวงรอยละ 30 – 60 ลดลงรอยละ 19.0 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุมการผลิต
เพื่ อ บริโ ภคภายในประเทศ (สั ด ส ว นส งออกน อ ยกว า ร อ ยละ 30) ลดลงร อ ยละ 2.2 ในขณะที่ ดั ช นี ผ ลผลิ ต
อุ ต สาหกรรมการผลิ ตเพื่ อการส งออก (สั ดส วนส งออกมากกว าร อยละ 60) ขยายตั วร อยละ 0.8 ดั ชนี ผลผลิ ต
อุตสาหกรรมสําคัญ ๆ ที่ลดลง เชน การผลิตยานยนต (ลดลงรอยละ 18.8) การผลิตน้ําตาล (ลดลงรอยละ 37.7) และการ
ผลิ ตผลิ ตภั ณฑ ป โตรเลี ยม (ลดลงร อยละ 4.3) เป นต น ดั ชนี ผลผลิ ตอุตสาหกรรมสํ าคัญ ๆ ที่ เพิ่ มขึ้ น เช น การผลิ ต
เครื่องจักรอื่น ๆ ที่ใชงานทั่วไป (รอยละ 13.0) การผลิตคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง (รอยละ 6.9) และการผลิตสัตวน้ํา
และผลิตภัณฑสัตวน้ําสด แชเย็นหรือแชแข็ง (รอยละ 12.7) เปนตน อัตราการใชกําลังการผลิตเฉลี่ยอยูที่รอยละ
66.7 ลดลงจากรอยละ 70.8 ในไตรมาสเดียวกันของปกอน สาขาที่พักแรมและบริการดานอาหาร ลดลงรอยละ
24.1 เทียบกับ การขยายตัวรอยละ 6.8 ในไตรมาสกอนหนา เนื่ องจากการแพรระบาดของโรคโควิด 19 สงผลให
จํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศและรายรับจากนักทองเที่ยวลดลงมาก โดยในไตรมาสนี้มีจํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศ
่องจักรอื่ส่นี่ของป
ๆ… 2559) เมื่อ
6.69 ลานคน ลดลงรอยละ 38.0 ซึ่งเปนการลดลงครั้งแรกในรอบ 13 ไตรมาส (นับตั้งแต/เครื
ไตรมาสที
รวมกับการลดลงของนักทองเที่ยวชาวไทย สงผลใหในไตรมาสนี้มรี ายรับรวมจากการทองเที่ยว 0.515 ลานลานบาท
ลดลงรอยละ 38.2 ประกอบดวย (1) รายรับจากนักทองเที่ยวตางประเทศ 0.332 ลานลานบาท ลดลงรอยละ 40.4
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โดยรายรับจากนักทองเที่ยวจากประเทศสําคัญที่ลดลง ประกอบดวย รายรับจากนักทองเที่ยวจีน มาเลเซีย อินเดีย
และเกาหลีใต ตามลําดับ และ (2) รายรับจากนักทองเที่ยวชาวไทย 0.183 ลานลานบาท ลดลงรอยละ 33.6 อัตรา
การเขาพักเฉลี่ยอยูที่รอยละ 51.50 ลดลงจากรอยละ 71.26 ในไตรมาสกอนหนา และลดลงจากรอยละ 78.62 ในไตร
มาสเดียวกันของปกอน สาขาการขนสงและสถานที่เก็บสินคา ลดลงรอยละ 6.0 เทียบกับการขยายตัวรอยละ 3.9 ในไตร
มาสกอนหน า ตามการลดลงของบริการขนสงผูโดยสารเป นสําคั ญ โดยบริการขนสงทางอากาศลดลงรอยละ 20.8
บริการขนสงทางบกและทอลําเลียงลดลงรอยละ 4.2 และบริการสนับสนุนการขนสงลดลงรอยละ 2.4 อยางไรก็ตาม
บริการขนสงทางน้ําขยายตัวรอยละ 2.2 และบริการไปรษณียปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 4.7 สาขาขอมูลขาวสารและการ
สื่ อสาร ขยายตั วร อยละ 4.4 ชะลอลงจากขยายตั วร อยละ 10.6 ในไตรมาสก อนหน า ตามการชะลอตั ว ของบริ ก าร
โทรคมนาคมและบริการการจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอรและการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เปนสําคัญ และ
สาขาการเงินและการประกันภัย ขยายตัวรอยละ 4.5 เรงขึ้นจากการขยายตัวรอยละ 3.4 ในไตรมาสกอนหนา เปน
ผลมาจากการขยายตัวในเกณฑสูงจากสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่ออุปโภคบริโภคของบริษัทผูประกอบธุรกิจบัตร
เครดิ ตที่มิใชสถาบั น การเงิน และผลประกอบการของกลุมธนาคารพาณิ ช ยป รับ ตั วดีขึ้น สวนดานการประกั น ภั ย
โดยรวมขยายตัวเรงขึ้น
1.4 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยูในเกณฑดี โดยอัตราการวางงานยังอยูในระดับต่ําที่รอยละ
1.0 อัตราเงินเฟอทั่วไปเฉลี่ยอยูที่รอยละ 0.4 บัญชีเดินสะพัดเกินดุล 9.5 พันลานดอลลาร สรอ. (295.8 พันลานบาท)
หรือคิดเปนรอยละ 7.1 ของ GDP เงินทุนสํารองระหวางประเทศ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 อยูที่ 226.5 พันลาน
ดอลลาร สรอ. และหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 มีมูลคาทั้งสิ้น 7,018.7 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 44.0
ของ GDP
2. แนวโนมเศรษฐกิจไทย ป 2563
เศรษฐกิจไทยป 2563 คาดวาจะปรับตัวลดลงในชวงรอยละ (-6.0) - (-5.0) เนื่องจาก (1) การ
ปรับตัวลดลงรุนแรงของเศรษฐกิจและปริมาณการคาโลก (2) การลดลงรุนแรงของจํานวนและรายไดจากนักทองเที่ยว
ตางประเทศ (3) เงื่อนไขและขอจํากัดที่เกิดจากการระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศ และ (4) ปญหาภัยแลงโดยคาด
วามูลคาการสงออกสินคาจะปรับตัวลดลงรอยละ 8.0 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมปรับตัวลดลงรอยละ
1.7 และรอยละ 2.1 ตามลําดับ อัตราเงินเฟอทั่วไปเฉลี่ยอยูในชวงรอยละ (-1.5) - (-0.5) และบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
รอยละ 4.9 ของ GDP
2.1 การใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค การใชจายเพื่อการอุปโภคและบริโภคภาคเอกชน
คาดวาจะลดลงรอยละ 1.7 เทียบกับการขยายตัวรอยละ 4.5 ในป 2562 และการขยายตัวรอยละ 3.5 ในการประมาณ
การเดิม ตามแนวโนมการลดลงของฐานรายไดที่สําคัญ ๆ ในระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในดานการสงออกและการ
ทองเที่ยว ซึ่งสงผลกระทบตอการจางงาน และความเชื่อมั่นผูบริโภค รวมทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบริโภค
และมาตรการควบคุมและปองกัน การระบาดของภาครัฐ อยางไรก็ตาม การบริโภคภาคเอกชนมี แนวโน มที่จะเริ่ม
ปรับตัวดีขึ้นอยางชา ๆ ในชวงที่เหลือของป ตามแนวโนมการลดลงของจํานวนผูติดเชื้อรายใหม รวมทั้งการผอนคลาย
มาตรการปดสถานที่และจํากัดการเดินทางของภาครัฐ และปจจัยสนับสนุนจากมาตรการชวยเหลือเยียวยาของภาครัฐ
การใชจายเพื่อการอุปโภคภาครัฐบาล คาดวาจะขยายตัวรอยละ 3.6 เรงขึ้นจากการขยายตัวรอยละ 1.4 ในป 2562
และเพิ่ ม ขึ้ น จากร อ ยละ 2.6 ในการประมาณ การครั้ ง ก อ น สอดคล อ งกั บ การปรั บ เพิ่ ม อั ต ราเบิ ก จ า ย
/การสจงาออก…
งบรายจายประจําภายใตงบประมาณประจําป 2563 รวมทั้งแรงขับเคลื่อนเพิ่มเติมจากการใช
ยภายใตพระราช
กํ า ห น ดให อํ า น าจกระท รวงการคลั ง กู เ งิ น เพื่ อแก ไ ขป ญ ห า เยี ย วยา และฟ น ฟู เศรษ ฐกิ จ แล ะสั ง คม
ที่ ได รั บ ผลกระทบจากการระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ทั้ งในส ว นของแผนงานด า น
สาธารณสุขเพื่อแกไขปญหาการระบาดของโรค และแผนงานเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม
2.2 การลงทุนรวมคาดวาจะลดลงรอยละ 2.1 เทียบกับการขยายตัวรอยละ 2.1 ในป 2562
และการขยายตัวรอยละ 3.6 ในการประมาณการครั้งกอน โดยการลงทุนภาครัฐ คาดวาจะขยายตัวรอยละ 5.6 เรง
ขึ้นจากรอยละ 0.2 ในป 2562 และเพิ่มขึ้นจากรอยละ 4.8 ในการประมาณการครั้งกอน โดยเปนผลจากการเบิกจาย
งบลงทุนภายใตงบเหลื่อมปที่มีแนวโนมสูงกวาสมมติฐานการประมาณการครั้งกอน และการเพิ่มขึ้นของวงเงินภายใต
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พระราชกําหนดเงินกูฯ ในสวนของแผนงานเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม สวนการลงทุนภาคเอกชน คาดวาจะลดลง
รอยละ 4.2 ปรับลดลงจากการขยายตัวรอยละ 2.8 ในป 2562 และการขยายตัวรอยละ 3.2 ในการประมาณการครั้ง
กอน สอดคล องกั บ การปรับ ตัว ลดลงของอั ตราการใช กําลั งการผลิ ตในภาคอุ ต สาหกรรม การส งออก การบริโภค
ภายในประเทศ และความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ
2.3 มูลคาการสงออกสินคาในรูปเงินดอลลาร สรอ. คาดวาจะลดลงรอยละ 8.0 เทียบกับการ
ลดลงรอยละ 3.2 ในป 2562 และเปนการปรับลดจากการขยายตัวรอยละ 1.4 ในการประมาณการครั้งทีผ่ านมา โดย
เปนผลจากการปรับลดประมาณการปริมาณการสงออกสินคาจากเดิมที่คาดวาจะขยายตัวรอยละ 1.5 เปนการลดลง
รอยละ 6.0 สอดคลองกับการปรับลดสมมติฐานเศรษฐกิจและปริมาณการคาโลกจากการขยายตัวรอยละ 3.2 และ
รอยละ 2.4 เปนการลดลงรอยละ 2.8 และรอยละ 10.0 ตามลําดับ และการปรับลดสมมติฐานราคาสินคาสงออกซึ่ง
คาดวาจะลดลงเล็กนอยรอยละ 0.1 เปนการลดลงรอยละ 2.0 ตามการปรับลดสมมติฐานราคาน้ํามันดิบดูไบ เมื่อรวม
กับการสงออกบริการที่คาดวาจะปรับตัวลดลงตามการปรับลดสมมติฐานจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติจาก 39.8 ลาน
คน เปน 12.7 ลานคน คาดวาจะสงผลใหปริมาณการสงออกสิ นค าและบริการลดลงรอยละ 17.3 เทียบกับ การ
ขยายตัวรอยละ 0.9 ในการประมาณการครั้งกอนหนา และการลดลงรอยละ 2.6 ในป 2562
3. ประเด็นการบริหารเศรษฐกิจในป 2562
การบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในชวงที่เหลือของป 2563 ควรใหความสําคัญกับ (1) การ
ประสานนโยบายการเงิน การคลังเพื่ อประคั บ ประคองเศรษฐกิจ ในชว งการลดลงอยางรุ น แรงของรายได จ ากการ
ทองเที่ยว และเศรษฐกิจและปริมาณการคาโลก รวมทั้งเพื่อชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการลดลงของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และเพื่อสรางความมั่นใจวาภาคธุรกิจมีความพรอมในการกลับมาดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
หลังการระบาดของโรคโควิด 19 และเงื่อนไขขอจํากัดตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจผอนคลายลง (2) การผอนคลาย
มาตรการปดสถานที่และขอจํากัดการเดินทางควบคูไปกับการดําเนินมาตรการปองกันและควบคุมการระบาดของโรค
โควิด 19 อยางรัดกุม และดําเนินมาตรการเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนใหพฤติกรรมในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของประชาชนและภาคธุ รกิ จสามารถปรับตั วเขาสูระดับใกลเคียงภาวะปกติ รวมทั้ งสามารถปรับ ตั วสอดคล องกั บ
มาตรการควบคุมและป องกัน การระบาดของภาครัฐ และการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบริโภคและรูปแบบการ
ประกอบธุรกิจที่เกิดจากการระบาดของโรคโควิด 19 (3) การใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนภาคการสงออกสินคาเพื่อ
ไมใหการสงออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงรุนแรงมากเกินไป รวมทั้งเพื่อชวยลดผลกระทบจากการ
ลดลงของรายไดจากการทองเที่ยว โดยใหความสําคัญกับกลุมสินคาที่ไดรับประโยชนจากมาตรการกีดกันทางการคา
ในชวงที่ผานมาและไดรับประโยชนเพิ่มเติมจากการระบาดของโรคโควิด 19 ในตางประเทศ ซึ่งทําใหความตองการ
สินคาบางรายการปรับตัวเพิ่มขึ้น (4) การเบิกจายงบประมาณภายใตกรอบตาง ๆ ของภาครัฐ ประกอบดวย (i) การเบิกจาย
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ 2563 ใหไดไมต่ํากวารอยละ 90.2 ของวงเงินงบประมาณ โดยเบิกจาย
รายจายประจําและรายจายลงทุนไดไมต่ํากวารอยละ 99.0 และรอยละ 55.0 ตามลําดับ (ii) การเบิกจายงบประมาณ
เหลื่อมปไมต่ํากวารอยละ 90.0 (iii) การเบิกจายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจไมต่ํากวารอยละ 75.0 และ (iv) การเรงรัดการ
เบิกจายงบประมาณภายใตกรอบพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟู
เศรษฐกิ จ และสั งคมฯ (5) การขั บ เคลื่ อ นการฟ น ฟู เศรษฐกิจ ภายใตพ ระราชกํ าหนดเงิน กู เพื่ อเยีย วยาและฟ น ฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ควบคูไปกับการขับเคลื่อนการสรางศักยภาพ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาวภายใตกรอบงบประมาณรายจายประจําปและกรอบงบลงทุนรัฐวิสาหกิจอยาง
ต อเนื่ อ ง และ (6) การเตรี ย มการรองรั บ ความเสี่ ย งสํ าคั ญ ๆ ที่ อ าจจะส ง ผลกระทบต อ เศรษฐกิ จ ไทยเพิ่ ม เติ ม
ในชวงที่เหลือของปและในระยะปานกลาง
12. เรื่อง ปญหาการเบิกคาใชจายในการดําเนินการที่เกี่ยวกับการกักกันผูเดินทางที่มาจากตางประเทศ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามนโยบายของรัฐบาลและศูนยบริหารสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ใหสวนราชการที่รับผิดชอบการแยกกัก กักกัน หรือคุมไวสังเกตอาการของ
บุ คคลโดยเฉพาะผู เดิน ทางมาจากตา งประเทศสามารถเบิกคาใชจายจากงบกลางไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่
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กระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณกําหนด ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2563 อันเปนเวลาที่เริ่มบังคับใชมาตรการ
ตาง ๆ จนกวาคณะรัฐมนตรีจะมีมติประการอื่นตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
ตามที่นายกรัฐมนตรีมีบัญชามอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาปญหา
การเบิกคาใชจายในการดําเนินการที่เกี่ยวกับการกักกัน (Quarantine) ผูเดินทางที่มาจากตางประเทศซึ่งสวนราชการ
ตาง ๆ เชน กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย องคกรปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงสาธารณสุขไดรับมอบหมาย
จากทางราชการใหรับผิดชอบการจัดสถานที่แยกกัก กักกัน หรือคุมไวสังเกตตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558
และตามขอกําหนดออกตามความในพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นั้น รอง
นายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ไดประชุมหารือเรื่องดังกลาวรวมกับปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น รองปลัดกระทรวงกลาโหม รองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และ
ผูแทนกรมบัญชีกลางแลวเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เพื่อทําความเขาใจถึงแนวปฏิบัติของแตละหนวยงานและ
แนวทางการแกปญหา ปรากฏผลดังนี้
1. ปญหา
เมื่ อ เกิ ด การแพร ร ะบาดของโรคโควิ ด -19 ขึ้ น รั ฐ บาลได มี น โยบายให ผู ที่ เ ดิ น ทางมาจาก
ตางประเทศไมวาจะเปนทางบก ทางน้ํา หรือทางอากาศกักกันตัวเปนเวลาประมาณ 14 วัน ณ สถานที่ที่รัฐจัดไวให
(State Quarantine) ซึ่งเปนมาตรการที่ใชกันทั่วโลก โดยการดําเนินการในเรื่องนี้รัฐเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด
ที่เกิดขึ้น เพราะเปนเรื่องที่ไมไดอาศัยความสมัครใจของผูถูกกักกันและเปนไปเพื่อผลประโยชนแกการปองกันการ
ติดตอและแพรระบาดของโรค หนวยงานที่รับมอบหมายใหรับ ผิดชอบคือ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย
องคกรปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงคมนาคม หนวยงานดังกลาวจึงไดดําเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาลและศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดวยการจัดหาที่พัก
อาหาร และยานพาหนะ รวมทั้งอุปกรณที่จําเปนในการปองกันและควบคุมโรคใหแกผูที่เดินทางมาจากตางประเทศ
ตั้งแตกอนที่จะมีการประกาศสถานการณฉุกเฉิน (26 มีนาคม 2563) จนถึงปจจุบัน โดยทุกสวนราชการไดดําเนินการ
เบิกคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงหรือทดลองจายไปบางแลวบางสวน เบื้องตนกระทรวงกลาโหมไดดําเนินการทําความตกลง
กับกระทรวงการคลังเพื่อเบิกจายในเรื่องดังกลาว สวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดใชงบประมาณในสวนของตนตาม
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2560 และอํานาจหนาที่ตามกฎหมายจัดตั้งของแตละทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงดําเนินการ
ไปตามความฉุกเฉินเรงดวนเฉพาะหนาตามนโยบายของรัฐบาล แตทุกสวนราชการยังมีความกังวลใจวาการดําเนินการ
ดังกลาวชอบดวยพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 มาตรา 41 และมาตรา 42 หรือไม เพราะบทบัญญัติดังกลาว
บัญญัติใหเจาของพาหนะ หรือผูควบคุมพาหนะ หรือผูเดินทางรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการปองกัน
และควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศที่เกิดขึ้นเอง
2. ผลการหารือ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวา การเกิดโรคระบาดโควิด-19 เปนกรณีอุบัติใหมไมเคยเกิดขึ้นมา
กอนในประเทศไทย ดั งนั้ น จึ งไมไดมีการวางแผนหรือเตรีย มตัวลวงหนาในระบบบริหารจัดการปกติและการตรา
กฎระเบียบไวรองรับ จึงจําเปนตองใชวิธีการเทียบเคียงกับการปฏิ บัติที่เคยดําเนิ นการมารวมกับแนวปฏิบัติใหมที่
เกิดขึ้นตามวิธีปฏิบัติในนานาประเทศเพื่อใหสามารถดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและทันทวงที และ
เมื่อพิ จารณามาตรา 41 และมาตรา 42 ของพระราชบั ญ ญั ติโรคติด ตอ พ.ศ. 2558 แล วเห็ น วาเป น บทบั ญ ญั ติ ที่
กําหนดใหเป นสิ ทธิของรัฐในการเรียกเก็ บค าใชจายที่เกิดขึ้นจากเจาของพาหนะหรือผูควบคุ มพาหนะ หรือผูเดิ น
ทางเขาประเทศ หากเกิดโรคระบาดระหวางประเทศขึ้ น ดังนั้ นรัฐจึงมีสิทธิที่จะเรีย กเก็บ คาใชจายหรือไม ก็ได ซึ่ ง
รัฐบาลเคยดําเนินการรับผิดชอบเสียเองในทํานองเดียวกันนี้ในการจัดสงเครื่องบินไปรับคนไทยในตางประเทศเพื่อ
อพยพหลบภัยธรรมชาติ หรือภัยสงครามหรือจากการกอความไมสงบ ตลอดจนภัยอื่น ๆ เพื่อเดินทางกลับประเทศ
ไทยโดยรัฐเปนผูรับ ผิดชอบคาใชจายมาแลว ดังนั้น ในกรณี นี้ซึ่งเปนการเกิดโรคระบาดที่ เกิดขึ้นทั่วโลกไมไดจํากัด
บริเวณและมีระยะเวลาการฟกตัวอยางนอย 14 วัน เพื่อปองกันและควบคุมโรคติดตออันตราย ประกอบกับรัฐไมเคย
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เจรจากับสายการบินหรือผูถูกกักกันตัวไวกอนใหรับผิดชอบคาใชจาย ในทางตรงกันขามหลายคนขอกลับไปกักตัวเอง
ที่ภูมิลําเนาโดยจะรับผิดชอบคาใชจายเอง แตรัฐเห็นวาบุคคลบางกลุมมีความเสี่ยงสูงเพราะเดินทางมาจากประเทศที่
เปนเขตติดโรค มีประวัติการใกลชิดผูติดเชื้อ สมควรควบคุมใหอยูในที่เดียวกันภายใตการดูแลของรัฐ เพื่อสะดวกแก
การเฝาระวังระยะฟกตัวและแกไขหากปรากฏอาการ อีกทั้งรัฐธรรมนูญมาตรา 47 บัญญัติใหบุคคลมีสิทธิไดรับการ
ป องกั น และขจั ดโรคติ ดต ออั น ตรายจากรั ฐ โดยไมเสี ย คาใชจายซึ่งมาตรการกักกัน ตัว ถือวาเป น มาตรการปองกั น
โรคติดตอเพื่อประโยชนของผูนั้นเองและการแพรระบาดไปยังประชาชนทั่วไปที่รัฐพึงจัดใหมีขึ้นตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้น
รัฐจึงไมควรตองเรียกเก็บคาใชจายดังกลาว
จากการหารือดังกล าว ที่ ป ระชุมเห็น วาคณะรัฐ มนตรีไดเคยมีมติเมือวัน ที่ 7 เมษายน 2563 ให
กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ และหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณากําหนดแนวทางการใชจาย
งบประมาณภาครัฐในการบริหารจัดการเกี่ยวกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอไวรัสโคโรนา 2019 ใหเกิด
ความชัดเจน เชนในประเด็นการดําเนินการตามมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติโรคติดตอแหงขาติ พ.ศ. 2558 โดยให
มีผลยอนหลังไปตั้งแตชวงเริ่มตนของการแพรระบาด จึงเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบในหลักการตาม
นโยบายของรัฐบาลและศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ใหสวนราชการที่
รับผิดชอบการแยกกัก กักกัน หรือคุมไวสังเกตอาการของบุคคลโดยเฉพาะผูเดินทางมาจากตางประเทศสามารถเบิก
คาใชจายจากงบกลางไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณกําหนด ทั้งนี้ตั้งแตวันที่
1 มีนาคม 2563 อันเปนเวลาที่เริ่มบังคับใชมาตรการตาง ๆ จนกวาคณะรัฐมนตรีจะมีมติประการอื่น
ตางประเทศ
13. เรื่อง รางบันทึกความรวมมือดานไปรษณียระหวางกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแหงประเทศญี่ปุน
และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับใหม
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติใหมีการลงนามในรางบันทึกความรวมมือดานไปรษณีย
ระหวางกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแหงประเทศญี่ปุนและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหง
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
Kingdom of Thailand) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจําเปนตองปรับปรุงถอยคําที่มิใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการที่
คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติหรือใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดําเนินการไดโดยใหเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลและผลประโยชนที่ไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาว และ
อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือผูที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมมอบหมายเปนผูลงนามในรางบันทึกความรวมมือฉบับดังกลาว ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมเสนอ
สาระสําคัญ
รางบันทึกความรวมมือดานไปรษณียระหวางกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแหงประเทศ
ญี่ปุน และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับใหม เปนการจัดทํารางบันทึกความ
รวมมือฯ เพื่อใชบังคับแทนบันทึกความรวมมือฯ ฉบับเดิม ที่สิ้นสุดการใชบังคับเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยคง
หลักการและทิศทางในแนวทางเดิม แตปรับรายละเอียดเนื้อหาและเพิ่มกิจกรรมใหสอดคลองกับสภาพการณและการ
ดําเนินงานในปจจุบัน เชน การแปลงที่ทําการไปรษณียในประเทศไทยใหประชาชนไดนําผลิตภัณฑทองถิ่นหรือ
ผลิตภัณฑเกษตรมาขายในชองทางออนไลน และกําหนดใหการสิ้นสุดของบันทึกความรวมมือฯ จะไมมีผลตอกิจกรรม
ความรวมมือขางตนที่ยังอยูระหวางการดําเนินการในชวงที่บันทึกความรวมมือฯ หมดอายุลง รวมทั้งเปลี่ยนการลง
นามเปนรัฐมนตรีวาการของทั้งสองฝายเพื่อยกระดับความรวมมือดานไปรษณีย
สาระสําคัญรางบันทึกความรวมมือฯ ฉบับใหม ดังนี้
วัตถุประสงค เพื่อสงเสริมความรวมมือดานไปรษณียระหวางไทยกับญี่ปุนตามกฎหมายและนโยบาย
ภายในประเทศของแตละประเทศและขอผูกพันระหวางประเทศ
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ขอบเขตความรวมมือ ประกอบดวย 1. การแบงปนขอมูลและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
นโยบายดานไปรษณียของทั้งสองฝาย 2. สงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางไปรษณียญี่ปุนและไปรษณียไทย 3.
สงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานเอกชน/รัฐของญี่ปุน (Japanese private/public agencies) และไปรษณีย
ไทย ทั้งรวมกันทําโครงการผลิตภัณฑ และการใหบริการ เพื่อพัฒนาการบริการใหทันสมัย และปรับปรุงประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของไปรษณียไทย รวมถึงดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการใหบริการไปรษณียและที่ทําการ
ไปรษณีย การเชื่อมโยงระหวาง Platform e-commerce ของญี่ปุน และของไปรษณียไทยในการเอาสินคาทองถิ่นมา
เชื่อมกันใหมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาของสองประเทศ 4. สนับสนุนใหมีการดําเนินงานตามขอเสนอเกี่ยวกับ
โครงการความรวมมือตางๆ 5. คงความรูการถายทอดจากฝายญี่ปุนภายใตความรวมมือฯ ไวเปนการเฉพาะภายใน
ภาครัฐและไปรษณียไทย
รางบันทึกความรวมมือฯ มีระยะเวลา 3 ป แตทั้งนี้ฝายใดฝายหนึ่งสามารถขอสิ้นสุดไดกอนกําหนด
โดยการทําหนังสือเปนลายลักษณอักษรแจงอีกฝายลวงหนาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 6 เดือน การสิ้นสุดของบันทึก
ความรวมมือฯ จะไมมีผลตอกิจกรรมความรวมมือขางตนที่ยังอยูระหวางการดําเนินการในชวงที่บันทึกความรวมมือฯ
หมดอายุลง และรางบันทึกความรวมมือฉบับนี้ไมกอใหเกิดขอผูกพันทางกฎหมาย
14. เรื่อง รางบันทึกความเขาใจระหวางอาเซียนกับสหพันธรัฐรัสเซียวาดวยความรวมมือดานการจัดการภัยพิบัติ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตอรางบันทึกความเขาใจระหวางอาเซียนและสหพันธรัฐรัสเซีย (รัสเซีย)
วาดวยความรวมมือดานการจัดการภัยพิบัติ และเห็นชอบใหเลขาธิการอาเซียนหรือผูแทนเปนผูลงนามรวมกับ
สหพันธรัฐรัสเซีย เนื่องจากเปนการดําเนินงานตามความตกลงอาเซียนวาดวยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต
สถานการณฉุกเฉิน ซึ่งเปนพันธกรณีที่ประเทศไทยไดลงนามรับรองไวแลวเมื่อป พ.ศ. 2548 ตามที่กระทรวงมหาดไทย
เสนอ
สาระสําคัญ
รางบันทึกความเขาใจฯ มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรวมมือระหวางอาเซียนกับรัสเซียในการ
พัฒนา จัดโครงการเฉพาะ หรือกิจกรรมดานการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวกของคู
ภาคีที่หามาได โดยขึ้นอยูกับกฎหมายภายในประเทศ กฎ ระเบียบ และนโยบายแหงชาติซึ่งใชบังคับในแตละประเทศ
สมาชิกอาเซียนและรัสเซีย โดยมีเปาหมายของโครงการความรวมมือดานการจัดการภัยพิบัติระหวาง 2 ฝาย คือ
มุงเนนการสงเสริมและสนับสนุนการแจงเตือนภัยลวงหนา อํานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนขอมูลดานการ
จัดการภัยพิบัติและการตอบโตสถานการณฉุกเฉิน สงเสริมการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ทันสมัยสําหรับการบรรเทา
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ รวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติงานของ AHA Centre และศูนยภาวะวิกฤตของรัสเซีย โดย
สาระสําคัญของรางบันทึกความเขาใจฯ มีรายละเอียดสรุปได ดังนี้
1 ขอบเขตความรวมมือ
(1) สนับสนุนการเตือนภัยลวงหนา และการติดตามการประเมินความเสี่ยงอันตรายจาก
ผลกระทบดังกลาว
(2) อํานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนขอมูลดานการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต
สถานการณฉุกเฉิน
(3) สงเสริมการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ทันสมัยสําหรับการบรรเทาความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
(4) สงเสริมการฝกอบรมความเชี่ยวชาญในเรื่องการจัดการภัยพิบัติ
(5) สนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง AHA Centre และศูนยภาวะวิกฤตของรัสเซีย
2. กลไกการดําเนินการและโครงการความรวมมือ ทั้ง 2 ฝายจะพัฒนาความรวมมือหรือรวมกันจัด
โครงการโดยเฉพาะหรือกิจกรรมดานการจัดการภัยพิบัติ โดยอาศัยทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวกของทั้ง 2
ฝาย โดยขึ้นอยูกับกฎหมาย กฎ ระเบียบภายในของแตละประเทศสมาชิกอาเซียนและรัสเซีย
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3. ผลของบันทึกความเขาใจ บันทึกความเขาใจเปนเพียงการบันทึกความตั้งใจของคูภาคี และไม
กอใหเกิดการสรางภาระผูกพันภายใตกฎหมายภายในประเทศ หรือกฎหมายระหวางประเทศ หรือกอใหเกิด
กระบวนการทางกฎหมายใดๆ หรือกอใหเกิดภาระหนาที่ที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย
4. การเริ่มมีผลบังคับใชและระยะเวลา บันทึกความเขาใจจะมีผลบังคับใชในวันที่ไดมีการลงนาม
โดยมีผลบังคับใชชวงระยะเวลา 3 ป และจะมีผลบังคับใชใหมโดยอัตโนมัติในอีก 3 ปถัดไป หลังจากนั้นทั้ง 2 ฝายอาจ
ขยายระยะเวลาตามที่ไดตกลงรวมกัน
15. เรื่อง รางเอกสารผลลัพธของการประชุมทางไกลเจาหนาที่อาวุโสของประเทศสมาชิกและคูเจรจาสมาคมแหง
มหาสมุ ท รอิ น เดี ย ว าด วยโรคติ ด เชื้ อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด -19) การรั บ มื อ ความรว มมื อ และความเป น
หุนสวน
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตอรางถอยแถลงเจาหนาที่อาวุโสสมาคมแหงมหาสมุทรอินเดีย วาดวย
ความรวมมื อและเป น น้ํ าหนึ่ งใจเดี ยวในการรับ มือกับ โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ทั้งนี้ หากมีความจําเป น ต อง
ปรับ ปรุงแกไขรางเอกสารดั งกล าวในสวนที่ ไม ใช สาระสํ าคัญ หรือไม ขัดต อผลประโยชนของไทย ให กระทรวงการ
ตางประเทศดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง โดยใหอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ กระทรวงการตางประเทศ ในฐานะเจาหนาที่อาวุโส IORA ของไทย หรือผูไดรับมอบหมาย รวมใหการรับรอง
เอกสารดังกลาว ตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ
สาระสําคัญ
รางถอยแถลงฯ เปนเอกสารแสดงเจตนารมณของเจาหนาที่อาวุโสของประเทศสมาชิกในการแสดง
ความมุงมั่นรวมกันในการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. แสดงความเสียใจตอความสูญเสียและผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
และรับทราบความพยายามและความทาทายของแตละประเทศสมาชิกในการรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
พรอมทั้งสนับสนุนบทบาทและการดําเนินการขององคการอนามัยโลกในการควบคุมและจํากัดการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2. แสดงความมุงมั่นที่จะสงเสริมความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูล มาตรการและแนวปฏิบัติอัน
เปนเลิศ การจัดตั้งชองทางการแลกเปลี่ยนขอมูล การเปดตลาดการคาการลงทุน ความรวมมือพหุภาคี การมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนรวม การใหความชวยเหลือแกประเทศสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศสมาชิกที่เปราะบาง และประเทศที่พัฒนานอยที่สุด
16. เรื่อง รางแถลงการณรวมเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ป สนธิสัญญาไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียร
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบการร ว มรั บ รองร า งแถลงการณ ร ว มเนื่ อ งในโอกาสครบรอบ 50 ป
สนธิสัญญาไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียร โดยหากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางแถลงการณรวมฯ ในสวนที่ไมใช
สาระสํ าคัญกอนการรับ รอง ให กระทรวงการตางประเทศสามารถดําเนิ นการไดโดยไม ตองนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีกครั้ง ตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ
สาระสําคัญของรางแถลงการณรวมฯ เพื่อย้ําเจตนารมณรวมกันของรัฐภาคีสนธิสัญญาฯ ตอการ
อนุวัติพันธกรณีของสนธิสัญญาฯ ในมิติตาง ๆ อยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ โดยไดใหความสําคัญในประเด็น
ตาง ๆ ไดแก (1) การสงเสริมความเปนสากลของสนธิสัญญาฯ (2) การตระหนักถึงความลาชาของการดําเนินงานดาน
การลดอาวุธนิวเคลียรและเรียกรองใหประเทศที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร (nuclear-weapon State) เรงรัดการ
ดําเนินการที่เกี่ยวของ (3) การตระหนักถึงผลกระทบทางมนุษยธรรมรายแรงอันเกิดจากใชอาวุธนิวเคลียร (4) การย้ํา
ความสําคัญของการจัดตั้งเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรในทุกภูมิภาค ซึ่งจะเปนสิ่งสําคัญตอการปองกันการแพรขยาย
อาวุธนิวเคลียร และ (5) การเรียกรองใหรัฐภาคีรวมกันหารืออยางเปดเผย โปรงใสและสรางสรรค เพื่อผลักดันให
สนธิสัญญาฯ มีความกาวหนา
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ทั้งนี้ การรวมรับรองรางแถลงการณ รวมฯ ถือเปนการย้ําถึงเจตนารมณและความมุงมั่นของไทยใน
ฐานะรัฐภาคี สนธิสัญญาฯ และประเทศที่ไมมีอาวุธนิวเคลียรในครอบครอง (non-nuclear-weapon State) ที่ จะ
รวมกั บ รัฐ ภาคี ส นธิสั ญ ญาฯ ในการผลั กดั น ให การดําเนิ น การของสนธิสัญ ญาฯ มีความคืบ หนาและเปน รูป ธรรม
เพื่อที่จะสามารถบรรลุตามความมุงหมายของการมีโลกที่ปราศจากอาวุธนิวเคลียร นอกจากนี้ ยังเปนการย้ําบทบาทที่
สําคัญของไทยในกรอบการลดและไมแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง ซึ่งไทยไดมีบทบาทรวมกับประชาคม
ระหวางประเทศในการผลักดันการดําเนินการที่เกี่ยวของมาอยางตอเนื่อง
แตงตั้ง
17. เรื่ อ ง การแต ง ตั้ ง ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให ดํ า รงตํ า แหน ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(กระทรวงยุติธรรม)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเสนอแตงตั้ง นายอภิชาต จารุศิริ
รองอธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ใหดํารงตําแหนง ที่ปรึกษาเฉพาะดานนโยบายและการบริหารงาน
ยุติธรรม (นักวิเคราะหนโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม ตั้งแตวันที่ 3 ตุลาคม
2562 ซึ่งเปนวันที่มีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปน
ตนไป
18. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สํานักงานสภา
ความมั่นคงแหงชาติ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติเสนอแตงตั้ง นายเกษม
ทวีปญญสกุล ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตรความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบานใหดํารงตําแหนง
ที่ปรึกษาดานการประสานกิจการความมั่นคง (นักวิเคราะหนโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานสภาความมั่นคง
แหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันที่ 27 กุมภาพันธ 2563 ซึ่งเปนวันที่มีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้ ตั้งแต
วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
19. เรื่อง แจงรายชื่อโฆษกกระทรวงพาณิชยและรองโฆษกกระทรวงพาณิชย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการแตงตั้งโฆษกกระทรวงพาณิ ชยและรองโฆษกกระทรวงพาณิชยชุด
ใหม ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ ดังนี้
1. นายสุพพัต อองแสงคุณ รองปลัดกระทรวงพาณิชย เปนโฆษกกระทรวงพาณิชย
2. นางลลิดา จิวะนันทประวัติ ผูตรวจราชการกระทรวงพาณิชย เปนรองโฆษกกระทรวงพาณิชย
3. นายวัฒนศักย เสือเอี่ยม รองอธิบดีกรมการคาภายใน เปนรองโฆษกกระทรวงพาณิชย
2 0 . เรื่ อ ง ก า รแ ต งตั้ งข า ร า ช ก า รพ ล เรื อ น ส า มั ญ ให ดํ า รงตํ า แ ห น งป ระ เภ ท บ ริ ห า รร ะ ดั บ สู ง
(กระทรวงการตางประเทศ)
คณ ะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการต า งประเทศเสนอแต ง ตั้ ง
นางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน กงสุลใหญ สถานกงสุลใหญ ณ นครเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน ใหดํารงตําแหนง
เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด
กระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพื่อทดแทนตําแหนงที่วาง ซึ่งการแตงตั้งขาราชการใหไปดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูต
ประจําตางประเทศดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากประเทศผูรับ
21. เรื่อง การแตงตั้งประธานกรรมการ กรรมการผูแทนสมาคม และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขาย
ตรงและตลาดแบบตรง
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คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) เสนอ
แตงตั้งประธานกรรมการ กรรมการผูแทนสมาคม และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบ
ตรง รวม 9 คน แทนประธานกรรมการ กรรมการผูแทนสมาคม และกรรมการผูทรงคุณวุฒิเดิมที่ดํารงตําแหนงครบ
วาระสามป ดังนี้
ประธานกรรมการ
1. นางสรอยทิพย ไตรสุทธิ์
กรรมการผูแทนสมาคม
2. นายนพปฎล เมฆเมฆา (ผูแทนสมาคมที่มีวัตถุประสงคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง)
3. นายนคร เสรีรักษ (ผูแทนสมาคมที่มีวัตถุประสงคเกี่ยวกับธุรกิจตลาดแบบตรง)
4. นายทวี กาญจนภู (ผูแทนสมาคมที่มีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค)
5. นายบรรจง บุญรัตน (ผูแทนสมาคมที่มีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค)
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
6. พลตํารวจโท ปญญา เองฉวน
7. นายวิฑูรย สิมะโชคดี (ผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชน)
8. นายจุลพงษ ทวีศรี
9. พันเอก ปยะวัฒก กิ่งเกตุ (ผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชน)
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เปนตนไป
22. เรื่อง การแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ก ระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั งคมเสนอแต งตั้ งประธาน
กรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ดังนี้
1. นายเธียรชัย ณ นคร เปนประธานกรรมการ
2. นายนวนรรน ธีระอัมพรพันธุ เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
3. พันตํารวจโท เธียรรัตน วิเชียรสรรค เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการคุมครองผูบริโภค
4. นายพันธศักดิ์ ศิริรัชตพงษ เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. ผูชวยศาสตราจารยทศพล ทรรศนกุลพันธ เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานสังคมศาสตร
6. นางสาวฐิติรัตน ทิพยสัมฤทธิ์กุล เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย
7. ศาสตราจารยศุภลักษณ พินิจภูวดล เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย
8. ศาสตราจารยประสิทธิ์ วัฒนาภา เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานสุขภาพ
9. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการเงิน
10. นางเมธินี เทพมณี เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานอื่น (การบริหารจัดการขอมูลภาครัฐ)
23. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง ในกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
คณะรัฐมนตรีมีมติ อนุ มัติตามที่กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเสนอใหโอนขาราชการพลเรือน
สามัญในสังกัดไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง จํานวน 4 ราย ดังนี้
1. โอน นายทวี ศั ก ดิ์ วาณิ ช ย เจริ ญ อธิ บ ดี (นั ก บริ ห ารสู ง) กรมการท อ งเที่ ย ว กระทรวงการ
ท อ งเที่ ย วและกี ฬ า ไปดํ ารงตํ าแหน งรองปลั ด กระทรวง (นั กบริห ารสู ง) สํ านั กงานปลั ด กระทรวง กระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา
2. โอน นายอนั นต วงศเบญจรัตน รองปลัด กระทรวง (นักบริห ารสูง) สํานักงานปลัด กระทรวง
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ไปดํารงตําแหนงอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา
3. โอน นายสันติ ปาหวาย อธิบดี (นักบริหารสูง) กรมพลศึกษา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
ไปดํารงตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
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4. โอน นายนิ วั ฒ น ลิ้ ม สุ ข นิ รั น ดร ผู ต รวจราชการกระทรวง (นั ก บริ ห ารสู ง ) สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ไปดํารงตําแหนง อธิบดี (นักบริหารสูง) กรมพลศึกษา กระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป

.............
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เปนทางการจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

