
   วันน้ี (19 พฤษภาคม 2563)  เวลา 09.00 น. ณ ตกึสนัตไิมตร ี(หลังนอก) ท าเนียบรัฐบาล พลเอก 
ประยทุธ ์ จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตร ีเป็นประธานการประชมุคณะรัฐมนตร ีซึง่สรุปสาระส าคญัดังน้ี 
  

กฎหมาย 

1.       เรือ่ง     ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง หลักเกณฑก์ารลดหยอ่นคา่ธรรมเนียมจด    ทะเบยีนสทิธิ
และนติกิรรมเป็นพเิศษ ตามประมวลกฎหมายทีด่นิ ส าหรับกรณีการโอนและการจ านองอสงัหารมิทรัพย์
ในภารกจิของสถาบันบรหิารจัดการธนาคารทีด่นิ (องคก์ารมหาชน) ตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะรัฐมนตรี
ก าหนด [การลดหยอ่นคา่ธรรมเนียมในการจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมตามภารกจิของสถาบันบรหิาร
จัดการธนาคารทีด่นิ (องคก์ารมหาชน)]  

 
2.       เรือ่ง     ร่างพระราชกฤษฎกีาก าหนดหน่วยงานและกจิการทีผู่ค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลไมอ่ยู ่  
          ภายใตบ้ังคับแหง่พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. ….  
3.       เรือ่ง     ร่างพระราชบัญญัตโิอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. …. 
  

เศรษฐกจิ - สงัคม 

  
4.       เรือ่ง     ขอผอ่นผันการใชป้ระโยชนพ์ืน้ทีลุ่ม่น ้าชัน้ที ่1 บ ีเพือ่ท าเหมอืงแร่ของหา้งหุน้สว่น 
          จ ากัดพลัดแอกอตุสาหกรรมเหมอืงแร่  ทีจ่ังหวดัสระบรุ ี
5.       เรือ่ง     รายงานประจ าปี 2562 ของกองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา 
6.       เรือ่ง     รายงานผลการเตรยีมความพรอ้มในการตราพระราชกฤษฎกีาตามมาตรา 30 แหง่   
          พระราชบญัญัตอิงคก์รจัดสรรคลืน่ความถีแ่ละก ากับการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง 
          วทิยโุทรทัศน ์และกจิการโทรคมนาคม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2562 
7.       เรือ่ง     ทบทวนมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่31 มนีาคม 2563 เรือ่ง อนุมตักิารกูเ้งนิ Soft   loan  
          ของส านักงานธนานุเคราะห ์(สธค.) จ านวน 2,000 ลา้นบาท จากธนาคารออมสนิ โดยให ้
          กระทรวงการคลังค า้ประกัน 
8.       เรือ่ง     “พระพุทธศาสนาในสถานการณ์ COVID-19” 
9.       เรือ่ง     รายงานผลสมัฤทธิข์องการปฏบิัตงิานนอกสถานทีต่ัง้ (Work From Home) และการ 
          เหลือ่มเวลาในการท างานในสถานทีต่ัง้ของสว่นราชการ รายสปัดาห ์ครัง้ที ่1 
10.     เรือ่ง      แนวทางการด าเนนิโครงการอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีนและการสนับสนุนอาหาร 
         กลางวันในโรงเรยีนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา  2019               
         (โรคโควดิ 19) 
11.     เรือ่ง    ภาวะเศรษฐกจิไทยไตรมาสแรกของปี 2563 และแนวโนม้ปี 2563 
12.     เรือ่ง    ปัญหาการเบกิคา่ใชจ่้ายในการด าเนนิการทีเ่กีย่วกบัการกักกันผูเ้ดนิทางทีม่าจาก 
         ตา่งประเทศ 

ตา่งประเทศ 

13.      เรือ่ง    ร่างบันทกึความร่วมมอืดา้นไปรษณียร์ะหวา่งกระทรวงกจิการภายในและการสือ่สารแหง่ 
          ประเทศญีปุ่่ นและกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ราชอาณาจักรไทย ฉบับใหม ่
 14.     เรือ่ง    ร่างบันทกึความเขา้ใจระหวา่งอาเซยีนกบัสหพันธรัฐรัสเซยีวา่ดว้ยความร่วมมอืดา้นการ 
          จัดการภัยพบิตั ิ
15.      เรือ่ง    ร่างเอกสารผลลัพธข์องการประชมุทางไกลเจา้หนา้ทีอ่าวโุสของประเทศสมาชกิและคู ่
          เจรจาสมาคมแหง่มหาสมทุรอนิเดยีวา่ดว้ยโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19) การรับมอื  
          ความร่วมมอื และความเป็นหุน้สว่น 
16.      เรือ่ง    ร่างแถลงการณ์ร่วมเน่ืองในโอกาสครบรอบ 50 ปี สนธสิญัญาไมแ่พร่ขยายอาวธุ 
          นวิเคลยีร ์

แตง่ต ัง้ 

17.      เรือ่ง     การแตง่ตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวชิาการระดับทรงคณุวฒุ ิ 
          (กระทรวงยตุธิรรม) 
18.      เรือ่ง     การแตง่ตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวชิาการระดับทรงคณุวฒุ ิ



(ส านักงานสภาความม่ันคงแหง่ชาต)ิ 
19.      เรือ่ง     แจง้รายชือ่โฆษกกระทรวงพาณชิยแ์ละรองโฆษกกระทรวงพาณชิย ์
20.      เรือ่ง     การแตง่ตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิารระดับสงู   
          (กระทรวงการตา่งประเทศ) 
21.      เรือ่ง     การแตง่ตัง้ประธานกรรมการ กรรมการผูแ้ทนสมาคม และกรรมการผูท้รงคณุวฒุใิน 
          คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง 
22.      เรือ่ง     การแตง่ตัง้ประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่น   
           บคุคล 
23.      เรือ่ง     การแตง่ตัง้ขา้ราชการใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิาร ระดับสงู ในกระทรวงการทอ่งเทีย่วและ 
           กฬีา 
  
  

******************* 
ส านักโฆษก   ส านักเลขาธกิารนายกรัฐมนตร ีโทร. 0 2288-4396 

  
   
  

กฎหมาย 

 
1. เรือ่ง รา่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารลดหยอ่นคา่ธรรมเนยีมจดทะเบยีนสทิธิ
และนติกิรรมเป็นพเิศษ ตามประมวลกฎหมายทีด่นิ ส าหรบักรณกีารโอนและการจ านองอสงัหารมิทรพัย์
ในภารกจิของสถาบนับรหิารจดัการธนาคารทีด่นิ (องคก์ารมหาชน) ตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะรฐัมนตรี
ก าหนด [การลดหยอ่นคา่ธรรมเนยีมในการจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมตามภารกจิของสถาบนับรหิาร
จดัการธนาคารทีด่นิ (องคก์ารมหาชน)]  
                   คณะรัฐมนตรมีมีตอินุมตัใินหลกัการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง หลักเกณฑก์าร
ลดหยอ่นคา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมเป็นพเิศษ ตามประมวลกฎหมายทีด่นิ ส าหรับกรณีการโอน
และการจ านองอสงัหารมิทรัพยใ์นภารกจิของสถาบันบรหิารจัดการธนาคารทีด่นิ (องคก์ารมหาชน) ตาม
หลกัเกณฑท์ีค่ณะรัฐมนตรกี าหนด ตามทีส่ถาบันบรหิารจัดการธนาคารทีด่นิ (องคก์ารมหาชน) (บจธ.) เสนอ 
และใหส้ง่คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัตทิีเ่สนอคณะรัฐมนตรตีรวจพจิารณาเป็นเรือ่งดว่น 
แลว้ด าเนนิการตอ่ไปได ้
                   บจธ. เสนอวา่      
                   1. เน่ืองจาก บจธ. ยังตอ้งด าเนนิโครงการตามภารกจิตอ่ไปเพือ่แกไ้ขปัญหาทีด่นิของเกษตรกร
และผูย้ากจน ซึง่ตอ้งมกีารจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมเกีย่วกบัอสงัหารมิทรัพย ์ตามทีพ่ระราชกฤษฎกีาจัดตัง้
สถาบันบรหิารจดัการธนาคารทีด่นิ (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2554 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ มาตรา 7 (1) และ (5) 
ก าหนดไว ้แตพ่ระราชกฤษฎกีาดังกลา่วไมม่บีทบัญญตัใิห ้บจธ. หรอืคูส่ญัญาไดรั้บการยกเวน้หรอืลดหยอ่น
คา่ธรรมเนียมในการจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมดังกลา่ว ประกอบกบัประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง 
หลกัเกณฑก์ารลดหยอ่นคา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมเป็นพเิศษ ตามประมวลกฎหมายทีด่นิ ส าหรับ
กรณีการโอนและการจ านองอสงัหารมิทรัพยใ์นภารกจิของสถาบันบรหิารจัดการธนาคารทีด่นิ (องคก์ารมหาชน) 
ตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะรัฐมนตรกี าหนด ลงวันที ่23 ธันวาคม 2559 และฉบับลงวันที ่9 กรกฎาคม 2562 จะพน้
ก าหนดใชบ้ังคับในวันที ่8 มถินุายน 2563 จงึมคีวามจ าเป็นตอ้งขยายกรอบระยะเวลาการลดหยอ่นคา่ธรรมเนียม
ในการจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรม ตามภารกจิของ บจธ. ตอ่ไป  
                   2. บจธ. จงึไดป้ระชมุหารอืร่วมกับกรมธนารักษ์ กรมทีด่นิ และกรมสง่เสรมิการปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ ส านักงานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม และส านักงานเศรษฐกจิการคลัง เพือ่พจิารณาใหก้าร
ชว่ยเหลอืเกษตรกรใหม้ทีีด่นิท ากนิเป็นของตนเอง รวมทัง้ป้องกันและแกไ้ขปัญหาการสญูเสยีสทิธใินทีด่นิของ
เกษตรกร และเพือ่ลดภาระคา่ใชจ่้ายในการจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมตามภารกจิของ บจธ. อยา่งตอ่เน่ือง ซึง่
ทีป่ระชมุมคีวามเห็นชอบให ้บจธ. และคูส่ญัญาไดรั้บการลดหยอ่นคา่ธรรมเนียมการจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรม
ตามกฎกระทรวง ฉบับที ่47 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบญัญัตใิหใ้ชป้ระมวลกฎหมายทีด่นิ พ.ศ. 
2497 กรณีการโอนและการจ านองอสงัหารมิทรัพยจ์ากอัตรารอ้ยละ 2 และรอ้ยละ 1 เหลอืในอตัรารอ้ยละ 0.01 



ตัง้แตว่ันที ่8 มถินุายน 2563 ถงึวันที ่7 มถินุายน 2565   
                   3. บจธ. ไดจั้ดท าประมาณการสญูเสยีรายไดข้องรัฐตามมาตรา 27 แหง่พระราชบญัญัตวินัิย
การเงนิการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมปีระมาณการสญูเสยีรายไดข้องรัฐ จ านวน 14,126,450 บาท จาก
โครงการทีค่าดวา่จะด าเนนิการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2565 ดังน้ี  
                             3.1 โครงการบรหิารจดัการทีด่นิอยา่งย ัง่ยนื  
                                      3.1.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (8 มถินุายน 2563 – 30 กันยายน 2563) 
ประมาณ 1,791,000 บาท   
                                      3.1.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตลุาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ประมาณ 
4,847,640 บาท   
                                       3.1.3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตลุาคม 2564 –7 มถินุายน 2565) ประมาณ 
3,482,500 บาท  
  
                             3.2 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการสญูเสยีสทิธใินทีด่นิของเกษตรกรและผู ้
ยากจน   
                                      3.2.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (8 มถินุายน 2563 – 30 กันยายน 2563) 
ประมาณ 633,120 บาท   
                                      3.2.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตลุาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ประมาณ 
1,806,960 บาท 
                                      3.2.3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตลุาคม 2564 –7 มถินุายน 2565) ประมาณ 
1,565,230 บาท   
                             3.3 โครงการดังกลา่วตามขอ้ 3.1 และ 3.2 เป็นการด าเนนิการเพือ่ใหเ้กษตรกรและผู ้
ยากจนมทีีด่นิท ากนิในเชงิเกษตรกรรม แกปั้ญหาการสญูเสยีสทิธใินทีด่นิของเกษตรกรและผูย้ากจน ป้องกัน
ปัญหาการกระจุกตัวของทีด่นิไปสูน่ายทนุหรอืผูถ้อืครองทีด่นิรายใหญ ่ซึง่จะน าไปสูก่ารกระจายการถอืครองทีด่นิ
ทีเ่ป็นธรรมและลดความเหลือ่มล า้ดา้นทีด่นิ 
จงึไดเ้สนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง หลักเกณฑก์ารลดหยอ่นคา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนติิ
กรรมเป็นพเิศษ ตามประมวลกฎหมายทีด่นิ ส าหรับกรณีการโอนและการจ านองอสงัหารมิทรัพยใ์นภารกจิของ
สถาบันบรหิารจดัการธนาคารทีด่นิ (องคก์ารมหาชน) ตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะรัฐมนตรกี าหนด มาเพือ่ด าเนนิการ 
                   สาระส าคญัของรา่งประกาศ 
                   ก าหนดใหเ้รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมในการโอนและการจ านอง
อสงัหารมิทรพัย ์รอ้ยละ 0.01 ตามขอ้ 2 (7) (ฎ) ของกฎกระทรวง ฉบับที ่47 (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญตัใิหใ้ชป้ระมวลกฎหมายทีด่นิ พ.ศ. 2497 ในการบรหิารจัดการธนาคารทีด่นิของสถาบันบรหิาร
จัดการธนาคารทีด่นิ (องคก์ารมหาชน) ต ัง้แตว่นัที ่8 มถินุายน 2563 ถงึวนัที ่7 มถินุายน 2565 ในกรณี
ดังน้ี    
                   1. การโอนอสงัหารมิทรัพยท์ีเ่จา้ของทีด่นิโอนใหแ้ก ่บจธ. เพือ่น าไปใชป้ระโยชนต์าม
วัตถปุระสงคแ์ละอ านาจหนา้ทีข่อง บจธ. ในการใหค้วามชว่ยเหลอืเกษตรกรหรอืผูย้ากจนทีไ่มม่ทีีด่นิท ากนิเป็น
ของตนเอง หรอืมแีตไ่มเ่พยีงพอ เพือ่ใชใ้นการประกอบอาชพีเกษตรกรรม ในสว่นทีผู่โ้อนและผูรั้บโอน
อสงัหารมิทรัพยม์หีนา้ทีต่อ้งช าระ   
                   2. การโอนอสงัหารมิทรัพยท์ี ่บจธ. โอนอสงัหารมิทรัพยใ์หแ้กเ่กษตรกรหรอืผูย้ากจน ในการให ้
ความชว่ยเหลอืเกษตรกร หรอืผูย้ากจนทีไ่มม่ทีีด่นิท ากนิเป็นของตนเอง หรอืมแีตไ่มเ่พยีงพอ เพือ่ใชใ้นการ
ประกอบอาชพีเกษตรกรรมในสว่นทีผู่โ้อนและผูรั้บโอนอสงัหารมิทรัพยม์หีนา้ทีต่อ้งช าระ   
                   3. การจ านองอสงัหารมิทรัพยท์ี ่บจธ. เป็นผูรั้บจ านองจากเกษตรกรหรอืผูย้ากจน ในสว่นทีผู่ข้อ
จดทะเบยีนมหีนา้ทีต่อ้งช าระ 
  
2. เรือ่ง รา่งพระราชกฤษฎกีาก าหนดหนว่ยงานและกจิการทีผู่ค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลไมอ่ยูภ่ายใต้
บงัคบัแหง่พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. ….  
                   คณะรัฐมนตรมีมีตอินุมัตติามทีก่ระทรวงดจิทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม (ดศ.) ดังน้ี 
                   1. อนุมัตใินหลกัการร่างพระราชกฤษฎกีาก าหนดหน่วยงานและกจิการทีผู่ค้วบคมุขอ้มลูสว่น
บคุคลไมอ่ยูภ่ายใตบ้ังคับแหง่พระราชบัญญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. …. ทีส่ านักงาน



คณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาเสร็จแลว้ ตามที ่ดศ. เสนอ และใหด้ าเนนิการตอ่ไปได ้  
                   2. มอบหมายใหส้ านักงานปลดักระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ท าหนา้ทีส่ านักงาน
คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล เร่งรัดการด าเนนิการเพือ่จัดท ากฎหมายล าดับรอง หลกัเกณฑแ์ละแนว
ปฏบิัตติา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเฉพาะเรือ่งทีจ่ าเป็นตอ้งมเีมือ่กฎหมายมผีลบังคับใช ้
                   หลกัการและเหตผุลประกอบร่างพระราชกฤษฎกีาก าหนดหน่วยงานและกจิการทีผู่ค้วบคมุขอ้มลู
สว่นบคุคลไมอ่ยูภ่ายใตบ้ังคบัแหง่พระราชบญัญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. …. มดีังน้ี  
                   หลกัการ  
                   ก าหนดหน่วยงานและกจิการทีผู่ค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลไมอ่ยูภ่ายใตบ้ังคบัแหง่กฎหมายวา่ดว้ย
การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล  
                   เหตผุล  
                   โดยทีพ่ระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 ไดก้ าหนดหลักเกณฑ ์วธิกีาร และ
เงือ่นไขในการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลไวโ้ดยละเอยีด โดยผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลทกุรายทัว่ประเทศทัง้
ภาครัฐและภาคเอกชนมหีนา้ทีต่อ้งด าเนนิการตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขดงักลา่วโดยเคร่งครัด อยา่งไร
ก็ด ีโดยทีก่ารปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขตามทีก่ฎหมายก าหนดนัน้มรีายละเอยีดมากและซบัซอ้น 
กับตอ้งใชเ้ทคโนโลยขัีน้สงูเพือ่ใหก้ารคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพสมดังเจตนารมณ์
ของกฎหมาย ท าใหผู้ค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลซึง่เป็นหน่วยงานและกจิการตา่ง ๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชนจ านวน
มากทัว่ประเทศยังไมพ่รอ้มทีจ่ะปฏบิัตติามพระราชบญัญัตดิังกลา่ว ประกอบกับมาตรา 4 วรรคสอง แหง่
พระราชบัญญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 บญัญตัวิา่ การยกเวน้ไมใ่หน้ าบทบญัญตัแิหง่
พระราชบัญญตัน้ีิทัง้หมด หรอืแตบ่างสว่นมาใชบ้ังคับแกผู่ค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลในลักษณะใด กจิการใด หรอื
หน่วยงานใด หรอืเพือ่ประโยชนส์าธารณะอืน่ใด ใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎกีา กรณีจงึสมควรก าหนดใหบ้าง
หน่วยงานและบางกจิการทีผู่ค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลไมอ่ยูภ่ายใตบ้ังคับแหง่พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่น
บคุคล พ.ศ. 2562 ในชว่งระยะเวลาทียั่งไมพ่รอ้มทีจ่ะปฏบิัตใิหถ้กูตอ้งตามกฎหมายน้ี จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราช
กฤษฎกีาน้ี  
                   สาระส าคญัของรา่งพระราชกฤษฎกีา   
                   เป็นการก าหนดหน่วยงานและกจิการทีผู่ค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลไมอ่ยูภ่ายใตบ้ังคับแหง่กฎหมาย
วา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 
                   พระราชกฤษฎกีาน้ีใหใ้ชบ้ังคับตัง้แตว่ันที ่27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จนถงึวันที ่31 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2564 
                   มใิหน้ าบทบญัญตัใินหมวด 2 หมวด 3 หมวด 5 หมวด 6 และหมวด 7 และมาตรา 95 แหง่
พระราชบัญญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 มาใชบ้ังคบัแกผู่ค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลซึง่เป็นหน่วยงาน
หรอืกจิการตามบญัชทีา้ยพระราชกฤษฎกีาน้ี 
                   เพือ่ประโยชนใ์นการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ใหผู้ค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลตามวรรคหนึง่ ตอ้งจัด
ใหม้มีาตรการรักษาความปลอดภัยของขอ้มลูสว่นบคุคลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานที ่ดศ. ก าหนด 
                   บญัชทีา้ยพระราชกฤษฎกีาก าหนดหนว่ยงานและกจิการทีผู่ค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลไม่
อยูภ่ายใตบ้งัคบัแหง่พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. .... 
                  (1) หน่วยงานของรัฐ 
                   (2) หน่วยงานของรัฐตา่งประเทศและองคก์ารระหวา่งประเทศ 
                   (3) มลูนธิ ิสมาคม องคก์รศาสนา และองคก์รไมแ่สวงหาก าไร 
                   (4) กจิการดา้นเกษตรกรรม 
                   (5) กจิการดา้นอตุสาหกรรม 
                   (6) กจิการดา้นพาณชิยกรรม 
                   (7) กจิการดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุ 
                   (8) กจิการดา้นพลังงาน ไอน ้า น ้า และการก าจัดของเสยี รวมทัง้กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 
                   (9) กจิการดา้นการกอ่สรา้ง 
                   (10) กจิการดา้นการซอ่มและการบ ารุงรักษา 
                   (11) กจิการดา้นการคมนาคม ขนสง่ และการเก็บสนิคา้ 
                   (12) กจิการดา้นการทอ่งเทีย่ว 
                   (13) กจิการดา้นการสือ่สาร โทรคมนาคม คอมพวิเตอร ์และดจิทิัล 



                   (14) กจิการดา้นการเงนิ การธนาคาร และการประกันภัย 
                   (15) กจิการดา้นอสงัหารมิทรัพย ์
                   (16) กจิการดา้นการประกอบวชิาชพี 
                   (17) กจิการดา้นการบรหิารและบรกิารสนับสนุน 
                   (18) กจิการดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีวชิาการ สงัคมสงเคราะห ์และศลิปะ 
                   (19) กจิการดา้นการศกึษา 
                   (20) กจิการดา้นความบันเทงิและนันทนาการ 
                   (21) กจิการดา้นการรักษาความปลอดภยั 
                   (22) กจิการในครัวเรอืนและวสิาหกจิชมุชน ซึง่ไมส่ามารถจ าแนกกจิกรรมไดอ้ยา่งชดัเจน 
                   ในกรณีทีม่ปัีญหาวา่หน่วยงานหรอืกจิการใดเป็นหน่วยงานหรอืกจิการตามบญัชทีา้ยน้ี ให ้
คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลเป็นผูว้นิจิฉัย 
          
3. เรือ่ง รา่งพระราชบญัญตัโิอนงบประมาณรายจา่ย พ.ศ. …. 
                   คณะรัฐมนตรมีมีตเิห็นชอบร่างพระราชบญัญตัโิอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. …. และเอกสาร
ประกอบ ตามทีส่ านักงบประมาณเสนอ และใหส้ านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรนี าเสนอสภาผูแ้ทนราษฎรตอ่ไป 
                   สาระส าคญัของรา่งพระราชบญัญตั ิ   
                   1. คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิมือ่วันที ่7 เมษายน 2563 เห็นชอบหลกัเกณฑแ์ละแนวทางการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พรอ้มปฏทินิการโอนงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 โดยก าหนดใหส้ านักงบประมาณจัดท าขอ้เสนอใหน้ างบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 
(Function) งบประมาณรายจ่ายบรูณาการ (Agenda) งบประมาณรายจ่ายส าหรับทนุหมนุเวยีน และงบประมาณ
รายจ่ายเพือ่การช าระหน้ีภาครัฐ เพือ่น าไปจัดท าร่างพระราชบญัญตัโิอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. …. ตาม
หลกัเกณฑแ์ละแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทีค่ณะรัฐมนตรไีดใ้หค้วาม
เห็นชอบ โดยไปตัง้ไวเ้ป็นงบประมาณรายจ่ายส าหรับงบกลาง รายการเงนิส ารองจ่ายเพือ่กรณีฉุกเฉนิหรอืจ าเป็น 
จงึจ าเป็นตอ้งเสนอร่างพระราชบญัญัตโิอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. …. ซึง่เป็นไปตามพระราชบญัญตัวิธิกีาร
งบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 35 (1) ไดก้ าหนดใหง้บประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณทีก่ าหนดไว ้
ตามกฎหมายวา่ดว้ยงบประมาณรายจ่าย จะโอนหรอืน าไปใชส้ าหรับหน่วยรับงบประมาณอืน่มไิด ้เวน้แตม่ี
พระราชบัญญตัใิหโ้อนหรอืน าไปใชไ้ด ้   
                   2. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยรับงบประมาณทีไ่ดม้กีารโอน
งบประมาณ จ านวน 88,452.5979 ลา้นบาท 
                   3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยรับงบประมาณทีไ่ดม้กีารโอน
งบประมาณ จ านวน 88,452.5979 ลา้นบาท จ าแนกตามงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 
(Function) งบประมาณรายจ่ายบรูณาการ (Agenda) และงบประมาณรายจ่ายเพือ่การช าระหน้ีภาครัฐ ดังน้ี 
                             1) งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ (Function) จ านวน 39,893.1111 ลา้น
บาท 
                             2) งบประมาณรายจ่ายบรูณาการ (Agenda) จ านวน 13,256.4868 ลา้นบาท 
                             3) งบประมาณรายจ่ายเพือ่การช าระหน้ีภาครัฐ เป็นรายจ่ายช าระคนืตน้เงนิกู ้จ านวน 
35,303.0000 ลา้นบาท  
                   4. งบประมาณรายจ่ายทีม่กีารโอนงบประมาณตามขอ้ 2. ใหต้ัง้ไวเ้ป็นงบประมาณรายจ่ายส าหรับ
งบกลาง รายการเงนิส ารองจ่ายเพือ่กรณีฉุกเฉนิหรอืจ าเป็น จ านวน 88,452.5979 ลา้นบาท เพือ่เป็นคา่ใชจ่้าย
สนับสนุนในการแกไ้ขปัญหา และเยยีวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
รวมทัก้รณีทีม่เีหตฉุุกเฉนิหรอืจ าเป็น 
  

เศรษฐกจิ - สงัคม 

  
4. เรือ่ง  ขอผอ่นผนัการใชป้ระโยชนพ์ืน้ทีลุ่ม่น า้ช ัน้ที ่1 บ ีเพือ่ท าเหมอืงแรข่องหา้งหุน้สว่นจ ากดัพลดั
แอกอตุสาหกรรมเหมอืงแร ่ ทีจ่งัหวดัสระบรุ ี
                   คณะรัฐมนตรมีมีตอินุมัตกิารขอผอ่นผันการใชป้ระโยชนพ์ืน้ทีลุ่ม่น ้าชัน้ที ่1 บ ี เพือ่ท าเหมอืงแร่หนิ
อตุสาหกรรมชนดิหนิปนูเพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้งตามค าขอประทานบตัรที ่4/2558 ของหา้งหุน้สว่นจ ากดั  พลดั



แอกอตุสาหกรรมเหมอืงแร่ทีจ่ังหวดัสระบรุ ี ตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่15 พฤษภาคม 2533 และ 21 
กมุภาพันธ ์2538 ตามทีก่ระทรวงอตุสาหกรรมม (อก.) เสนอโดยเมือ่ หน่วยงานเจา้ของพืน้ทีอ่นุญาตใหเ้ขา้ท า
ประโยชนใ์นพืน้ทีแ่ลว้ ให ้อก. โดยกรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่ด าเนนิการใหค้รบถว้นถกูตอ้งตาม
ขัน้ตอนของระเบยีบและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกอ่นการพจิารณาอนุญาตประทานบัตรตอ่ไป 
                   สาระส าคญัของเรือ่ง 
                   อก. รายงานวา่ 
                   1. หา้งหุน้สว่นจ ากดั  พลัดแอกอตุสาหกรรมเหมอืงแร่  เป็นผูถ้อืประทานบตัรที ่
28608/15360  ชนดิแร่หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนูเพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง  ทีต่ าบลหนา้พระลานอ าเภอเฉลมิ
พระเกยีรต ิ จังหวัดสระบรุ ี เน้ือที ่267 ไร่ 94 ตารางวา  ซึง่ประทานบัตรดังกลา่วจะครบก าหนดสิน้อายใุนวนัที ่
30 พฤษภาคม 2563 
                   2. หา้งหุน้สว่นจ ากดั  พลัดแอกอตุสาหกรรมเหมอืงแร่  ไดย้ืน่ค าขอประทานบัตรใหมท่ี ่4/2558 
ชนดิแร่หนิอตุสาหกรรมชนดิหนิปนูเพือ่อตุสาหกรรมกอ่สรา้งทบัพืน้ทีป่ระทานบตัรเดมิท ัง้หมดของตนเองซึง่
จะครบก าหนดสิน้อายใุนวันที ่30 พฤษภาคม 2563 เนือ้ที ่267 ไร ่ 94 ตารางวา 
                   3. พืน้ทีค่ าขอประทานบตัรแปลงน้ีเป็นทีป่่าตามมาตรา 4 (1)  แหง่พระราชบัญญตัป่ิาไม ้
พุทธศักราช 2484 ซึง่หา้งหุน้สว่นจ ากัด พลดัแอกอตุสาหกรรมเหมอืงแร่   ไดย้ืน่ค าขออนุญาตเขา้ท า
ประโยชนใ์นเขตพืน้ทีป่่าไมเ้พือ่ท าเหมอืงไวแ้ลว้   โดยพืน้ทีด่ังกลา่วอยูใ่นพืน้ทีลุ่ม่น ้าชัน้ที ่1 บ ีของลุม่
น ้าป่าสกัตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่21 กมุภาพันธ ์2538 และอยูใ่นพืน้ทีท่ีค่ณะรัฐมนตรมีมีตเิมือ่วันที ่13 
มถินุายน 2538 เห็นชอบแนวทางการด าเนนิงานและแผนปฏบิัตกิารเพือ่เปลีย่นแปลงการระเบดิและยอ่ยหนิไป
เป็นเทคโนโลยกีารท าเหมอืงหนิส าหรับพืน้ทีท่ัว่ไปและพืน้ทีท่ดลอง  บรเิวณต าบลหนา้พระลาน  อ าเภอเฉลมิ
พระเกยีรต ิ จังหวัดสระบรุ ี และอยูใ่นเขตนคิมอตุสาหกรรมสรา้งตนเองพระพุทธบาท  จังหวดัสระบรุ ี  ซึง่กรม
พฒันาสงัคมและสวสัดกิารไดอ้นุญาตใหเ้ขา้ท าประโยชนใ์นพืน้ทีแ่ลว้พืน้ทีไ่มเ่ป็นแหลง่ธรรมชาตอินั
ควรอนุรกัษไ์มเ่ป็นพืน้ทีต่อ้งหา้มส าหรบัการท าเหมอืงตามระเบยีบและกฎหมายของสว่นราชการตา่ง ๆ 
และการปิดประกาศการขอประทานบตัรไมม่ผีูร้อ้งเรยีนคดัคา้น 
                    4.  การด าเนนิโครงการ 
                             4.1 เทคนคิและวธิกีารท าเหมอืง  การออกแบบการท าเหมอืงส าหรับค าขอประทานบตัร
ที ่4/2558 ของหา้งหุน้สว่นจ ากดั พลัดแอกอตุสาหกรรมเหมอืงแร่  เป็นไปตามแผนผังโครงการท า
เหมอืง   พืน้ทีข่องโครงการทัง้หมดเน้ือที ่267 ไล ่94 ตารางวา  คดิเป็นพืน้ทีท่ าเหมอืงรวม 156 ไร่  มปีรมิาณ
ส ารองแร่ทีส่ามารถท าเหมอืงไดป้ระมาณ 18.8 ลา้นเมตรกิตัน  คดิเป็นมลูคา่ 3,384 ลา้นบาท  โดยจะเวน้พืน้ที่
การท าเหมอืงทางดา้นทศิเหนือ หนา้เหมอืงมลีักษณะเป็นขัน้บันไดบนภเูขา ซึง่แตล่ะขัน้มคีวามสงู  ไมเ่กนิ 10 
เมตรและมคีวามลาดเอยีงหนา้เหมอืง โดยรวมไมเ่กนิ 45 องศา เพือ่ความปลอดภัย 
                             4.2 ประโยชนท์างดา้นเศรษฐกจิ 
                             หนิปนูเป็นวตัถดุบิส าคญัเพือ่รองรับการเตบิโตของโครงการกอ่สรา้งตา่ง ๆ ซึง่มี
ความส าคญัตอ่การพัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกจิของประเทศ แหลง่หนิปนูของจังหวดัสระบรุ ีเป็นแหลง่
หนิปนูคณุภาพดมีคีณุภาพเหมาะสมส าหรับอตุสาหกรรมกอ่สรา้ง   แร่ทีผ่ลติไดข้องโครงการสว่นใหญร่องรับ
ความตอ้งการใชใ้นพืน้ทีจั่งหวดัสระบรุแีละกรุงเทพมหานคร  ซึง่มแีนวโนม้ความตอ้งการใชเ้พิม่ขึน้   ความ
ตอ่เน่ือง ของการท าเหมอืงในพืน้ทีด่ังกลา่วจะชว่ยใหเ้กดิความม่ันคงของวัตถดุบิส าหรับอตุสาหกรรมกอ่สรา้ง
และอตุสาหกรรมตอ่เน่ืองอืน่ ๆ ทีจ่ะชว่ยสง่เสรมิการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศ 
                             ในการจัดท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มมกีารประเมนิความคุม้คา่และ
ความเหมาะสมทางดา้นเศรษฐกจิ  ซึง่จากการประเมนิพบวา่  โครงการมคีวามคุม้คา่ทางเศรษฐกจิและสงัคม
ตอ่ทอ้งถิน่และประเทศเมือ่เปรยีบเทยีบกับมลูคา่ความเสยีหายจากผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีอ่าจเกดิขึน้ โดย
พบวา่  ผลตอบแทนทางการเงนิของโครงการอยูใ่นระดบัทีด่มีาก  โดยมมีลูคา่ปัจจุบันสทุธ ิ(NPV) เทา่กับ 
346.03  ลา้นบาท  ทีอ่ตัราคดิลด (Discount Rate)  ทีร่อ้ยละ 7.5 และมอีตัราผลตอบแทนภายใน (IRR)  ทีร่อ้ย
ละ 28.23 และมรีะยะเวลาคนืทนุอยูท่ี ่3.05 ปี  ซึง่สามารถคนืทนุไดภ้ายในระยะเวลานอ้ยกวา่อายปุระทาน
บัตร  และเมือ่เปรยีบเทยีบมลูคา่ปัจจุบันสทุธกิับมลูคา่ทีส่ญูเสยีไปของทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใน
พืน้ทีโ่ครงการที ่40.09 ลา้นบาท  ปรากฏวา่มลูคา่โครงการสทุธภิายหลังหกัมลูคา่ทีส่ญูเสยีไปของ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในพืน้ทีโ่ครงการเทา่กับ 305.94 ลา้นบาท 
                             การด าเนนิการของโครงการจะสรา้งผลประโยชนท์างตรงและทางออ้มใหภ้าครัฐ ไดแ้ก ่
ผลประโยชนพ์เิศษเพือ่ประโยชนแ์กรั่ฐเพือ่ตอบแทนการออกประทานบตัร คา่ภาคหลวงแร่  เงนิบ ารุงพเิศษ  ภาษี



ในรูปแบบตา่ง ๆ โครงการจะมคีา่ใชจ่้ายเป็นเงนิลงทนุ  คา่ใชจ่้ายอืน่ ๆ การจา้งงาน  โดยเนน้การจา้งงานทีเ่ป็น
แรงงานทอ้งถิน่ซึง่จะกอ่ใหเ้กดิการกระจายรายไดแ้ละสง่เสรมิเศรษฐกจิในชมุชน เชน่  

รายการ จ านวนเงนิ (ลา้นบาท) 

- คา่ภาคหลวงแร่ 135.50 

- ผลประโยชนพ์เิศษแกรั่ฐ 10.39 

- เงนิบ ารุงพเิศษ 6.78 

- ผลประโยชนท์ีท่อ้งถิน่จะไดรั้บ ไดแ้ก ่กองทนุพัฒนาหมูบ่า้นรอบพืน้ทีเ่หมอืง
แร่  และกองทนุเฝ้าระวังสขุภาพ 

18.82 

- ภาษีเงนิได ้ 230.34 

รวม 401.83 

  
                             มกีารจัดตัง้กองทนุตา่ง ๆ เพือ่การฟ้ืนฟพูืน้ที ่ พัฒนาทอ้งถิน่และการเฝ้าระวังสขุภาพของ
ประชาชนในพืน้ที ่ นอกจากน้ี โครงการจะกอ่ใหเ้กดิผลประโยชนท์างเศรษฐกจิทัง้ทางตรงและทางออ้มทีไ่ดจ้าก
อตุสาหกรรมตอ่เน่ืองอืน่ ๆ เชน่ อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง  และธรุกจิบรกิารอืน่ ๆ อกีจ านวนมาก 
                             4.3 การจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม 
                             การท าเหมอืงทีผ่า่นมาผูถ้อืประทานบตัรไดป้ฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแกไ้ข
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้มตามทีก่ าหนดไวใ้นรายงานการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มครบถว้น ผลการตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้มพบวา่อยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนดไวโ้ดยการท าเหมอืงทีผ่า่นมาไมพ่บปัญหาการรอ้งเรยีนคดัคา้น 
                             การท าเหมอืงตอ่ไปจะมลีักษณะของกจิกรรมเชน่เดยีวกบัทีไ่ดด้ าเนนิการมาแลว้  จงึไม่
กอ่ใหเ้กดิผลกระทบทีแ่ตกตา่งไปจากเดมิอยา่งมนัียส าคญัและไดม้กีารก าหนดมาตรการป้องกันและแกไ้ข
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มตามทีเ่สนอไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม  ทัง้ในเรือ่งการป้องกันฝุ่ น
ละออง  ระดับเสยีง  แรงสัน่สะเทอืน คณุคา่ตอ่คณุภาพชวีติ  การจา้งแรงงาน  การมสีว่นร่วมสขุภาพ
อนามัย  และความปลอดภัยของประชาชนซึง่จะสามารถควบคมุผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มใหอ้ยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานและมมีาตรการตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม  รวมถงึการรายงานผลใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ทราบ 
                             การฟ้ืนฟพูืน้ทีท่ าเหมอืงไดก้ าหนดใหด้ าเนนิการใหส้อดคลอ้งกบัแผนผังโครงการท า
เหมอืง  โดยท าการฟ้ืนฟสูภาพพืน้ทีห่นา้เหมอืงทีผ่า่นการท าเหมอืงแลว้ใหม้สีภาพปลอดภัย  ท าการจดัท าแนว
ก าบังธรรมชาตเิพือ่สรา้งทศันียภาพทีด่ ีปลกูไมย้นืตน้และพชืคลมุดนิ  บ ารุงรักษาไมย้นืตน้บรเิวณแนวเขตทีไ่ม่
ท าเหมอืง  ทัง้น้ี  จะท าการฟ้ืนฟคูวบคูไ่ปพรอ้มกับการท าเหมอืง  โดยมกีารจัดตัง้กองทนุตามเงือ่นไขทีก่ าหนด
ไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มเพือ่การฟ้ืนฟพูืน้ทีท่ าเหมอืงและด าเนนิกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์
ตอ่ชมุชนและทอ้งถิน่ทีต่ัง้โครงการ ไดแ้ก ่กองทนุเฝ้าระวังสขุภาพ  ก าหนดจากอตัราการผลติในแตล่ะปี ใน
สดัสว่น  0.5 บาทตอ่เมตรกิตัน  แตไ่มน่อ้ยกวา่ 200,000บาทตอ่ปี  และกองทนุพัฒนาหมูบ่า้นรอบพืน้ทีเ่หมอืง
แร่  ก าหนดจากอัตราการผลติในแตล่ะปี  ในสดัสว่น 1 บาทตอ่เมตรกิตัน  แตไ่มน่อ้ยกวา่ 500,000  บาทตอ่
ปี  ตลอดอายปุระทานบตัร  และจัดท าหลักประกันการฟ้ืนฟสูภาพพืน้ทีก่ารท าเหมอืงและเยยีวยาผูไ้ดรั้บ
ผลกระทบจากการท าเหมอืง  และประกันภัยความรับผดิชอบตอ่ชวีติ  ร่างกาย  ทรัพยส์นิ  ของ
บคุคลภายนอก  ส าหรับการท าเหมอืงประเภทที ่2 และประเภทที ่3 
                             การบรหิารกองทนุ  โดยมกีารจัดตัง้คณะกรรมการมวลชนสมัพันธใ์นลักษณะ
ไตรภาค ี  ซึง่มผีูแ้ทนจากสว่นราชการ  ผูป้ระกอบการ  ชมุชน  รวมถงึเจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ  ผูแ้ทน
สถานศกึษา  และวัดในพืน้ทีเ่ขา้ร่วมในคณะกรรมการ  ท าหนา้ทีบ่รหิารจดัการกองทนุตา่ง ๆ เพือ่ด าเนนิงาน
สนับสนุนกจิกรรมทางดา้นสงัคมและการพัฒนาทอ้งถิน่โดยผูข้อประกอบการตอ้งรายงานผลการด าเนนิงานและ
สถานะทางการเงนิของกองทนุตา่ง ๆ ใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทราบเป็นระยะ ๆ ตลอดระยะเวลาการด าเนนิ
โครงการ 
                   5. กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่  ไดต้รวจสอบพืน้ทีค่ าขอประทานบตัรร่วมกบั
ส านักงานอตุสาหกรรมจังหวดัสระบรุ ี  ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  กรม
พัฒนาสงัคมและสวสัดกิาร และกรมป่าไมแ้ลว้ ปรากฏวา่ สภาพแวดลอ้มไมม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งมี
นัยส าคญั  ไมม่ปัีญหาดา้นมลภาวะหรอืสรา้งความขัดแยง้กับราษฎรและไมม่ปัีญหารอ้งเรยีนคดัคา้นการท าเหมอืง 
                   6. พระราชบญัญตัแิร่ พ.ศ. 2560 มผีลใชบ้ังคบัเมือ่วันที ่29 สงิหาคม 2560 ซึง่ตามบทเฉพาะ



กาล มาตรา 188 บญัญัตใิหบ้รรดาค าขอทกุประเภททีไ่ดย้ืน่ไวก้อ่นวันทีพ่ระราชบญัญัตน้ีิใชบ้ังคับถอืวา่เป็นค าขอ
ตามพระราชบญัญตัน้ีิและใหพ้จิารณาด าเนนิการตามหลกัเกณฑท์ีบ่ัญญตัไิวใ้นพระราชบญัญัตน้ีิ  และตามมาตรา 
17 ประกอบมาตรา 19 แหง่พระราชบัญญตัแิร่ พ.ศ. 2560 ซึง่บัญญัตใิหค้ณะกรรมการนโยบายบรหิารจัดการแร่
แหง่ชาตจิดัท าแผนแมบ่ทการบรหิารจดัการแร่และการอนุญาตใหท้ าเหมอืงใหพ้จิารณาอนุญาตไดเ้ฉพาะในพืน้ที่
แผนแมบ่ทการบรหิารจัดการแร่ก าหนดใหเ้ป็นเขตแหลง่แร่เพือ่การท าเหมอืง 
                   7. การด าเนนิการในข ัน้ตอนนีไ้มไ่ดเ้ป็นการพจิารณาอนุญาตใหท้ าเหมอืงแร ่แตเ่ป็นการ
ด าเนนิการตามมตคิณะรฐัมนตรทีีเ่ก ีย่วขอ้งเพือ่ขออนุมตัผิอ่นผนัการใชป้ระโยชนพ์ืน้ทีลุ่ม่น า้ช ัน้ที ่1 
บ ีทัง้น้ี  เมือ่คณะรัฐมนตรพีจิารณาอนุมัตผิอ่นผันการใชป้ระโยชนพ์ืน้ทีด่ังกลา่วแลว้  จะไดด้ าเนนิการใหค้รบถว้น
ถกูตอ้งตามขัน้ตอนของระเบยีบและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกอ่นการพจิารณาอนุญาตประทานบัตรตอ่ไป 
  
5. เรือ่ง รายงานประจ าปี 2562 ของกองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา 
                   คณะรัฐมนตรมีมีตรัิบทราบตามทีก่องทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.) เสนอรายงาน
ประจ าปี 2562 ของ กสศ. ซึง่เป็นไปตามพระราชบญัญตักิองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา พ.ศ. 2561 
มาตรา 43 ทีบ่ัญญตัใิหก้องทนุจัดท ารายงานประจ าปีเสนอตอ่คณะรัฐมนตร ีสภาผูแ้ทนราษฎร และวฒุสิภาเพือ่
ทราบ โดยรายงานฯ มสีาระส าคญั สรุปไดด้ังน้ี 
                   ผลการด าเนนิงานของ กสศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มโีครงการส าคญั ดังน้ี 
                   โครงการ 
                   1. โครงการจดัสรรเงนิอดุหนุนนกัเรยีนยากจนพเิศษแบบมเีงือ่นไขหรอืทนุเสมอภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
                   ผลการด าเนนิงาน จัดสรรเงนิชว่ยเหลอืนักเรยีนในสถานศกึษาสงักดัส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) กองบญัชาการต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (อปท.) 
รวม 711,536 คน ในสถานศกึษา 27,805 แหง่ 
                    2. โครงการจดัการศกึษาเชงิพืน้ทีเ่พือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา 
                   ผลการด าเนนิงาน เพือ่พัฒนาระบบการชว่ยเหลอืเดก็และเยาวชนนอกระบบการศกึษาแบบบรูณา
การในพืน้ที ่20 จังหวดั จ านวน 49,474 คน ซึง่อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 
  
                   3. โครงการทนุนวตักรรมสายอาชพีช ัน้สงู 
                    ผลการด าเนนิงาน ชว่ยเหลอืเยาวชนผูข้าดแคลนทนุทรัพยแ์ละดอ้ยโอกาสใหไ้ดรั้บการศกึษา
และประกอบอาชพีตามความถนัด รุ่นที ่1 มนัีกศกึษาไดรั้บทนุ 2,113 คน ใน 36 สถาบันการศกึษาสายอาชพี 
                   4. โครงการพฒันาสถาบนัตน้แบบดา้นการพฒันาคณุภาพเด็กปฐมวยัเพือ่สรา้งความ
เสมอภาคทางการศกึษา 
                   ผลการด าเนนิงาน เดก็ปฐมวัยทีข่าดแคลนทนุทรัพยห์รอืดอ้ยโอกาสใน 20 จังหวดั น าร่องไดรั้บ
เงนิอดุหนุน 21,136 คน และมศีนูยพั์ฒนาเดก็เล็กสงักัด อปท. ไดรั้บการพัฒนาศักยภาพ 300 ศนูย ์
                    5. โครงการสรา้งโอกาสทางการศกึษาส าหรบันกัเรยีนในพืน้ทีห่า่งไกลเป็นครรูุน่ใหม ่
เพือ่พฒันาคณุภาพโรงเรยีนของชุมชน [ครรูกั(ษ)์ถิน่] 
                   ผลการด าเนนิงาน ผลติครูรุ่นใหมบ่รรจุในพืน้ทีห่า่งไกลทีเ่ป็นบา้นเกดิของตนเอง รุ่นที ่1 มี
เยาวชน    ผูข้าดแคลนทนุทรัพยแ์ละดอ้ยโอกาสไดรั้บทนุการศกึษาเพือ่ศกึษาตอ่ในคณะครุศาสตรแ์ละ
ศกึษาศาสตร ์328 คน ครอบคลมุพืน้ที ่45 จังหวดั 
                   6. โครงการทนุเต็มศกัยภาพสายอาชพี 
                   ผลการด าเนนิงาน สนับสนุนทนุการศกึษาใหก้ับเยาวชนทีม่ผีลการเรยีนด ีมคีวามสามารถพเิศษ 
และมเีจตคตทิีด่ตีอ่สายอาชพี แตข่าดแคลนทนุทรัพยแ์ละดอ้ยโอกาสใหไ้ดรั้บการศกึษาตอ่ในระดบัปรญิญาตรี
ถงึปรญิญาเอก 40 คนตอ่รุ่น 
                   7. โครงการพฒันาครแูละโรงเรยีนเพือ่ยกระดบัคณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เนือ่ง 
                   ผลการด าเนนิงาน สนับสนุนให ้291 โรงเรยีน ใน 35 จังหวดั ทีเ่ขา้ร่วมโครงการเกดิกระบวนการ
พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนแบบ Active learning ทีจ่ะสง่ผลใหผู้เ้รยีนเกดิทักษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 
โดยมคีรูไดรั้บการพัฒนา 5,800 คน และนักเรยีนไดรั้บโอกาสพัฒนาศักยภาพ 78,654 คน 
                    8. โครงการพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะหส์รา้งสรรคใ์นโรงเรยีนเพือ่ความเสมอภาคใน
การเตบิโตเป็นแรงงานคณุภาพยคุ 4.0 ของเยาวชนไทย 



                   ผลการด าเนนิงาน ขยายผลงานวจัิยการเรยีนรูอ้ยา่งสรา้งสรรคส์ูก่ารพัฒนาศกัยภาพของผูเ้รยีน
ในระดับโรงเรยีน โดยการพฒันาวทิยากรแกนน า 294 คน จาก 84 โรงเรยีน ใน 42 เขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศกึษา 
                   9. โครงการพฒันาระบบทดลองการพฒันาทกัษะแรงงานทีข่าดแคลนทนุทรพัยแ์ละดอ้ย
โอกาส 
                   ผลการด าเนนิงาน เพือ่พัฒนาหลักสตูรอาชพีระยะสัน้ทีจ่ะชว่ยยกระดับทกัษะแรงงานยากจนและ
ดอ้ยโอกาสตามศกัยภาพของชมุชน โดยในระยะแรกมหีน่วยพัฒนาอาชพีเขา้ร่วม 71 แหง่ ใน 42 จังหวดั 
                   รายงานดา้นการบญัชแีละการตรวจสอบ ประกอบดว้ย 
                   รายงานผลการด าเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
และรายงานการสอบบญัชขีอง กสศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  
6. เรือ่ง รายงานผลการเตรยีมความพรอ้มในการตราพระราชกฤษฎกีาตามมาตรา 30 แหง่
พระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยุ
โทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2562 
                   คณะรัฐมนตรมีมีตรัิบทราบรายงานผลการเตรยีมความพรอ้มในการตราพระราชกฤษฎกีาตาม
มาตรา 30 แหง่พระราชบญัญัตอิงคก์รจัดสรรคลืน่ความถีแ่ละก ากับการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยุ
โทรทัศน ์และกจิการโทรคมนาคม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2562 ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง 
กจิการโทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ(ส านักงาน กสทช.) เสนอดังน้ี 
                    สาระส าคญัของเรือ่ง 
                   ส านักงาน กสทช. รายงานวา่ 
                   1. เมือ่เดอืนตลุาคม 2562 ส านักงาน กสทช. ไดร้ายงานความพรอ้มในการตราพระราชกฤษฎกีา
ตามมาตรา 30 แหง่พระราชบัญญัตอิงคก์รจัดสรรคลืน่ความถีแ่ละก ากับการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง 
วทิยโุทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2562 ตอ่รัฐสภา และในการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร 
เมือ่วันที ่7 พฤศจกิายน 2562 ไดข้อให ้กสทช. ปรับปรุงกรอบระยะเวลาในการตราพระราชกฤษฎกีาใหก้ระชบั
รวดเร็วยิง่ขึน้ ประกอบกับในการประชมุวฒุสิภา เมือ่วันที ่3 ธันวาคม 2562 ไดข้อให ้กสทช. เพิม่เตมิเน้ือหา
นยิามค าวา่ “การหลอมรวม” ประโยชนข์องการหลอมรวมเทคโนโลยทีีม่ตีอ่ประเทศชาต ิประชาชนและเศรษฐกจิ
ของประเทศ พรอ้มทัง้ปรับปรุงกรอบระยะเวลาและเพิม่เตมิรายละเอยีดแผนการด าเนนิการออกหลักเกณฑต์า่ง ๆ 
ใหม้คีวามชดัเจนดว้ย 
                   2. ส านักงาน กสทช. ไดน้ าขอ้คดิเห็นของทีป่ระชมุสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภา ไปพจิารณา
ปรับปรุงแผนการด าเนนิการ ซึง่ในการประชมุ กสทช. เมือ่วันที ่8 เมษายน 2563 ทีป่ระชมุฯ ไดม้มีตเิห็นชอบให้
มกีารปรบัปรงุแผนการด าเนนิการและกรอบระยะเวลาในการตราพระราชกฤษฎกีาตามมาตรา 30 แหง่
พระราชบัญญตัอิงคก์รจัดสรรคลืน่ความถีฯ่ โดยมรีายละเอยีด ดังน้ี 
                       2.1 การเพิม่เตมิเนือ้หานยิามค าวา่ “การหลอมรวม” และประโยชนข์องการหลอมรวม
เทคโนโลยทีีม่ตีอ่ประเทศชาต ิประชาชน และเศรษฐกจิของประเทศใหม้คีวามชดัเจนยิง่ขึน้ ดังน้ี 
                             2.1.1 หนา้ 4 ของแผนการด าเนนิการฯ “...แมว้า่การแกไ้ขปรับปรุงพระราชบัญญัตอิงคก์ร
จัดสรรคลืน่ความถีแ่ละก ากบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบั
ที ่3) พ.ศ. 2562 จะมเีจตนารมณ์ใหเ้กดิการใชค้ลืน่ความถีแ่ละโครงขา่ยอยา่งมปีระสทิธภิาพภายใตก้ารพัฒนา
และการหลอมรวมทางเทคโนโลยกี็ตาม แตก่ารหลอมรวมตามพระราชบญัญตันิีห้รอืทีก่ าหนดไวใ้น
แผนการด าเนนิการนีม้ขีอ้จ ากดัเนือ่งจากเป็นเพยีงการหลอมรวมในมติคิลืน่ความถี ่ซึง่หมายความถงึ 
การทีแ่ตล่ะคลืน่ความถีส่ามารถน าไปประกอบกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน ์หรอืกจิการ
โทรคมนาคมไดโ้ดยไมจ่ ากดัเฉพาะกจิการใด กจิการหนึง่ แตม่ไิดห้มายความวา่จะสามารถน าทกุยา่น
คลืน่ความถีม่าหลอมรวมได ้ท ัง้นี ้ตอ้งเป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นแผนแมบ่ทการบรหิารคลืน่ความถีแ่ละ
อยูภ่ายใตก้ารอนุญาตและก ากบัดแูลของ กสทช. ซึง่โดยหลกัการแลว้การหลอมรวม (Convergence) ที่
สมบรูณ์นัน้ จะตอ้งเป็นการหลอมรวมในมติทิางโครงขา่ยและเทคโนโลย.ี..” 
                             2.1.2 หนา้ 5 ของแผนการด าเนนิการฯ “...ในการน้ีเพือ่ด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามมาตรา 
30 กสทช. ไดจ้ดัท าแผนการด าเนนิการและก าหนดกรอบระยะเวลาในการตราพระราชกฤษฎกีา โดยไดค้ านงึถงึ
ความพรอ้มในการบังคับใชก้ฎหมายและพจิารณาถงึประโยชนท์ีป่ระเทศชาตแิละประชาชนจะไดร้บัจากการ
หลอมรวม ซึง่เป็นการน าเทคโนโลยทีีใ่ชก้ับการสือ่สารประเภทตา่ง ๆ มาใชง้านร่วมกันได.้..” 



                   2.2 การปรบักรอบระยะเวลาด าเนนิการและเพิม่เตมิรายละเอยีดแผนการด าเนนิการใน
ข ัน้ตอนการออกหลกัเกณฑต์า่ง ๆ ใหม้คีวามชดัเจนยิง่ขึน้ สรุปไดด้ังน้ี 
                             2.2.1 ปรับกรอบระยะเวลาด าเนนิการกจิกรรมตา่ง ๆ จากเดมิด าเนนิการในไตรมาสที ่2 
ของปี 2564 มาเป็นด าเนนิการในชว่งไตรมาสที ่1 ของปี 2564 ประกอบดว้ย 1) จัดรับฟังความคดิเห็นของ
ประชาชนและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกอ่นเสนอใหต้ราพระราชกฤษฎกีาตามมาตรา 30 แหง่พระราชบัญญตัอิงคก์ร
จัดสรรคลืน่ความถีฯ่ 2) พจิารณาผลการรับฟังความคดิเห็นของประชาชนและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง และ 3) เสนอพระ
ราชกฤษฎกีาตามมาตรา 30 แหง่พระราชบญัญัตอิงคก์รจัดสรรคลืน่ความถีฯ่ ตอ่คณะรัฐมนตร ี
                             2.2.2 เพิม่เตมิรายละเอยีดการด าเนนิการทีจ่ะตอ้งเตรยีมการจัดท าหลักเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง
เพือ่รองรับบทบญัญตักิารหลอมรวมใหม้คีวามสมบรูณ์ จ านวน 4 ฉบับ ไดแ้ก ่1) การแกไ้ขปรับปรุงแผนแมบ่ท
การบรหิารคลืน่ความถี ่(พ.ศ. 2562) ในสว่นของภาคผนวก ก. 2) จัดท าหลกัเกณฑก์ารขออนุญาตประกอบ
กจิการเพิม่เตมิ 3) จัดท าหลกัเกณฑก์ารโอนใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืน่ความถี ่และ 4) จัดท าหลักเกณฑก์ารอนุญาต
ใหใ้ชค้ลืน่ความถีโ่ดยวธิอีืน่นอกเหนือจากวธิปีระมลู ทัง้น้ี ส านักงาน กสทช. ไดด้ าเนนิการศกึษาและยกร่าง
หลกัเกณฑก์ารอนุญาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีโ่ดยวธิอีืน่นอกเหนือจากวธิปีระมลูเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ และอยูร่ะหวา่ง
เสนอตอ่ กสทช. พจิารณาใหค้วามเห็นชอบในหลกัการเพือ่น าไปรับฟังความคดิเห็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีและ
ประชาชนทั่วไป ในสว่นหลกัเกณฑอ์ืน่อกี 3 ฉบับดังกลา่ว อยูร่ะหวา่งด าเนนิการตามแผนการด าเนนิการฯ 
  
7. เรือ่ง ทบทวนมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่31 มนีาคม 2563 เรือ่ง อนุมตักิารกูเ้งนิ Soft loan ของ
ส านกังาน    ธนานุเคราะห ์(สธค.) จ านวน 2,000 ลา้นบาท จากธนาคารออมสนิ โดยให้
กระทรวงการคลงัค า้ประกนั 
                   คณะรัฐมนตรมีมีตเิห็นชอบตามทีก่ระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย ์(พม.) 
เสนอ ทบทวนมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่31 มนีาคม 2563 [เรือ่ง โครงการส านักงานธนานุเคราะห ์(สธค.) โรงรับ
จ าน าของรัฐสูภั้ยโควดิ 19 โดยขยายเวลาตัว๋จ าน าและลดดอกเบีย้รับจ าน าและการกูเ้งนิ Soft loan จ านวน 
2,000 ลา้นบาท จากธนาคารออมสนิ โดยใหก้ระทรวงการคลัง (กค.) ค ้าประกัน] ดังน้ี 
                   อนุมตักิารกูเ้งนิ Soft loan ของ สธค. จ านวน 2,000 ลา้นบาท จากธนาคารออมสนิ โดยให ้กค. 
ค า้ประกนั เพือ่เป็นการเตรยีมเงนิทนุหมนุเวยีนรองรับธรุกรรมการใหบ้รกิารรับจ าน าแกป่ระชาชนส าหรับโครงการ 
สธค. โรงรับจ าน าของรัฐ สูภั้ยโควดิ 19 สว่นการปรับเป้าหมายผลการด าเนนิงานของรัฐวสิาหกจิ ให ้สธค. เสนอ
คณะกรรมการนโยบายและก ากับดแูลรัฐวสิาหกจิ (คนร.) ตามขัน้ตอนตอ่ไป ทัง้น้ี ให ้สธค. ด าเนนิการใหถ้กูตอ้ง
เป็นไปตามขัน้ตอนของกฎหมาย ระเบยีบ หลักเกณฑ ์และมตคิณะรัฐมนตรทีีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเคร่งครัดดว้ย 
                   สาระส าคญัของเรือ่ง  
                   พม. รายงานวา่  ภายหลังจากทีค่ณะรัฐมนตรมีมีตวิันที ่31 มนีาคม 2563 อนุมัตกิารกูเ้งนิ Soft 
loan ของ สธค. จ านวน 2,000 ลา้นบาท จากธนาคารออมสนิ เพือ่เป็นการเตรยีมเงนิทนุหมนุเวยีนรองรับธรุกรรม
การใหบ้รกิารรับจ าน าแกป่ระชาชน ส าหรับโครงการ สธค. โรงรับจ าน าของรัฐ สูภั้ยโควดิ 19 สว่นการปรับ
เป้าหมายผลการด าเนนิงานของรัฐวสิาหกจิให ้สธค. เสนอ คนร. ตามขัน้ตอนตอ่ไป ทัง้น้ี ให ้สธค. ด าเนนิการให ้
ถกูตอ้งเป็นไปตามขัน้ตอนของกฎหมาย ระเบยีบ หลกัเกณฑ ์และมตคิณะรัฐมนตรทีีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเคร่งครัด
ดว้ย   
                   กค. ไดม้หีนังสอืแจง้ความเห็นเกีย่วกับเรือ่งดังกลา่ว ดังน้ี                 
                   1. ประเด็นการกูเ้งนิ  
                             กค. ไมขั่ดขอ้งในการอนุมตัใิห ้พม. กูเ้งนิ Soft loan ใหก้บั สธค. จ านวน 2,000 ลา้น
บาท จากธนาคารออมสนิ โดย กค. ค า้ประกัน และเห็นวา่ สธค. ควรก าหนดแนวทางการบรหิารจัดการภาระหน้ีที่
จะเพิม่ขึน้อยา่งรอบคอบ เพือ่ลดผลกระทบตอ่สภาพคลอ่งและผลการด าเนนิงานของ สธค. รวมทัง้ สธค. ควร
ด าเนนิการกอ่หน้ีใหส้อดคลอ้งตามนัยมาตรา 49 แหง่พระราชบัญญตัวินัิยการเงนิการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ดว้ย 
ส าหรับการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการค ้าประกันใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดอตัราและเงือ่นไขการเรยีกเกบ็
คา่ธรรมเนียมการค ้าประกันของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551   
                   2. ประเด็นการเสนอขอปรบัเป้าหมายผลการด าเนนิงานของรฐัวสิาหกจิทีเ่ป็นตวัชีว้ัดทาง
การเงนิ (คา่ใชจ่้ายในการขายและบรหิารตอ่รายไดส้ทุธจิากการด าเนนิงาน) และตัวชีว้ัดทีไ่มใ่ชท่างการเงนิ (การ
ด าเนนิงานตามแผนธรุกจิแตล่ะสาขา)  
                             โดยทีร่ะเบยีบส านักนายกรัฐมนตรวีา่ดว้ยการประเมนิผลการด าเนนิงานรัฐวสิาหกจิ พ.ศ. 
2548 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิก าหนดใหค้ณะกรรมการประเมนิผลการด าเนนิงานรัฐวสิาหกจิ (คณะกรรมการฯ) มี



อ านาจและหนา้ทีใ่นการ (1) เจรจา (2) จัดท าบันทกึขอ้ตกลงประเมนิผลการด าเนนิงานรัฐวสิาหกจิ และ (3) 
ประเมนิผลการด าเนนิงานของรัฐวสิาหกจิ โดยคณะกรรมการฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะอนุกรรมการจัดท าบันทกึ
ขอ้ตกลง และประเมนิผลการด าเนนิงานรัฐวสิาหกจิ (คณะอนุกรรมการฯ) ด าเนนิการในขอ้ (1) และ (2) และ
รายงานใหค้ณะกรรมการฯ ทราบ รวมทัง้ด าเนนิการในขอ้ (3) แลว้รายงานใหค้ณะกรรมการฯ พจิารณาใหค้วาม
เห็นชอบ ดังนัน้ การพจิารณาในขอ้ (1) และ (2) จงึเป็นอ านาจและหนา้ทีข่องคณะอนุกรรมการฯ และการ
พจิารณาในขอ้ (3) เป็นอ านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการฯ 
  
8. เรือ่ง “พระพทุธศาสนาในสถานการณ์ COVID-19” 
                   คณะรัฐมนตรมีมีตรัิบทราบผลการด าเนนิงานตามพระด ารขิองสมเด็จพระอรยิวงศาคตญาณ สมเด็จ
พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก เรือ่ง “พระพุทธศาสนาในสถานการณ์ COVID-19” ตามทีส่ านักงาน
พระพุทธศาสนาแหง่ชาต ิ(พศ.) เสนอ สรุปสาระส าคัญไดด้ังน้ี 
                   กจิกรรม/การด าเนนิการ และรายละเอยีดกจิกรรม/ผลการด าเนนิงาน 
                   1. การประกอบพธิเีจรญิพระพุทธมนต ์บท “รตนสตูร” เพือ่ความเป็นสวสัดมิงคล สรา้ง
ขวญั และก าลงัใจแกป่ระชาชน  
                             รัฐบาลและคณะสงฆไ์ดด้ าเนนิการทัง้ในสว่นกลาง (กรุงเทพมหานคร) และสว่นภมูภิาค 
ใหม้กีารเจรญิพระพุทธมนตบ์ท “รตนสตูร” พรอ้มกันในวนัที ่25 มนีาคม 2563 โดยสว่นกลางก าหนดจัดทีว่ดัราช
บพธิสถติมหาสมีาราม วดับวรนเิวศวหิาร และวดัไตรมติรวทิยาราม โดยวัดราชบพธิฯ สมเด็จพระอรยิวงศาคต
ญาณ สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก เสด็จลงพระอโุบสถ ทรงเป็นประธานในการเจรญิพระพุทธมนต์
พรอ้มดว้ยคณะสงฆว์ัด ส าหรับในสว่นภมูภิาคก าหนดจัดในวดัทีแ่ตล่ะจังหวัดก าหนด ซึง่ไดจั้ดใหม้กีาร
ถา่ยทอดสดไปทั่วประเทศ ผา่นสถานีวทิยโุทรทัศนแ์หง่ประเทศไทย ชอ่ง NBT และชอ่ง 9 MCOT HD ในการน้ี 
พศ. ไดจั้ดพมิพห์นังสอืสวดมนตบ์ท “รตนสตูร” จ านวน 10,000 เลม่ ส าหรับถวายวดัทีป่ระกอบพธิแีละมอบ
ใหแ้กป่ระชาชนทีส่นใจดว้ย  
                   2. การรณรงคส์รา้งความเชือ่ม ัน่ใหว้ดัทีเ่ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วท ัว่ประเทศรว่มท าความ
สะอาด ป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  
                             พศ. ด าเนนิการประสานความร่วมมอืกับวัดทีเ่ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วส าคญัในพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร เพือ่น าร่องการจัดกจิกรรมรณรงค ์ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จ านวน 7 วดั 
ประกอบดว้ย 1. วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวหิาร 2. วดัหงสรั์ตนารามราชวรวหิาร 3. วดัพระเชตพุนวมิลมัง
คลาราม (วัดโพธิ)์ 4. วดัสทุศันเทพวรารามราชวรมหาวหิาร 5. วดัปากน ้าภาษีเจรญิ 6. วดัไตรมติรวทิยาราม
วรวหิาร   7. วัดระฆังโฆสติาราม 
                   ในสว่นภมูภิาค ไดม้อบหมายให ้พศ. จังหวดัทกุจังหวัดประสานความร่วมมอืกบัคณะจติอาสาใน
พืน้ทีร่่วมกันท าความสะอาดวัดทีเ่ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ าคญัในแตล่ะจังหวดั ทัว่ประเทศไมน่อ้ยกวา่ 150 วัด  
                   3. สมเด็จพระอรยิวงศาคตญาณ สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ประทาน
กปัปิยภณัฑ ์เพือ่จดัหาหนา้กากอนามยัแจกพระสงฆท์ ัว่ประเทศ  
                             สมเด็จพระอรยิวงศาคตญาณ สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ทรงหว่งใย
สขุภาพอนามัยของพระภกิษุสามเณร ตลอดจนประชาชนทั่วไป จงึมพีระบัญชาโปรดใหไ้วยาวัจกรจัดกปัปิยภัณฑ์
เทา่จ านวน 2 ลา้นบาท ประทานเป็นทนุประเดมิส าหรับจัดหาหนา้กากอนามัยทีไ่ดม้าตรฐานถวายแดพ่ระภกิษุ
สามเณรทัว่ประเทศ   
                   4. จดัต ัง้ศนูยช์ว่ยเหลอืผูไ้ดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโร
นา 2019 (COVID-19) (โรงทาน) ตามพระด ารขิองสมเด็จพระอรยิวงศาคตญาณ สมเด็จพระสงัฆราช 
สกลมหาสงัฆปรณิายก 
                             ศนูยช์ว่ยเหลอืฯ ไดป้ระสานภารกจิร่วมกับหน่วยงานและบคุลากรทางการแพทยแ์ละการ
สาธารณสขุ ซึง่ประจ าอยูใ่นพืน้ทีใ่นการปฏบิตัเิกีย่วกบัการจัดตัง้โรงทาน และการแจกจ่ายใหเ้ป็นไปตามหลกั
สขุอนามัย โดยตอ้งไมม่กีารจัดพธิกีร พธิกีรรม กจิกรรม หรอืการบรหิารจดัการใด ๆ ทีต่อ้งใหบ้คุคลจ านวนมากมา
รวมตัวกัน กับทัง้ใหป้ฏบิัตติามค าสัง่ มาตรการ และค าแนะน าของทางราชการอยา่งเคร่งครัด รวมจ านวน 42,186 
วัด โรงทาน 804 ศนูย ์(ขอ้มลูตัง้แตว่ันที ่23 มนีาคม-6 พฤษภาคม 2563)  
                   5. พศ. และองคก์รคณะสงฆส์นบัสนุนงบประมาณชว่ยเหลอืวดัทีข่าดแคลนและไดร้บั
ผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  
                             1) โอนเปลีย่นแปลงงบประมาณจากงบเงนิอดุหนุนทัว่ไป โครงการเงนิอดุหนุนคา่ใชจ่้าย



สนับสนุนวดัเพือ่เป็นคา่ใชจ่้ายในการป้องกันโรค COVID-19 วงเงนิ 21.36 ลา้นบาท ดังน้ี  
                            1.1) อดุหนุนวดัทีเ่ป็นศนูยก์ลางระดับจังหวัด ๆ ละ 50,000 บาท รวม 3.80 ลา้นบาท และ 
1.2) อดุหนุนวดัทีเ่ป็นศนูยก์ลางระดับอ าเภอ ๆ ละ 20,000 บาท รวม 17.56 ลา้นบาท   
                             2) งบประมาณจากกองทนุ “วัดชว่ยวดั” พ.ศ. 2562 วงเงนิ 24 ลา้นบาท ไดจ้ัดสรรใหก้บั
วัดและพระภกิษุสามเณร ในลักษณะสมทบรายหวั ๆ ละ 40 บาท จ านวน 20,000 รูป (งวดแรก) จากวดัที ่พศ. 
จังหวดัรายงานและรับรองขอ้มลูวัดทีต่อ้งชว่ยเหลอืเร่งดว่น          
  
9. เรือ่ง รายงานผลสมัฤทธิข์องการปฏบิตังิานนอกสถานทีต่ ัง้ (Work From Home) และการเหลือ่ม
เวลาในการท างานในสถานทีต่ ัง้ของสว่นราชการ รายสปัดาห ์คร ัง้ที ่1 
                   คณะรัฐมนตรมีมีตรัิบทราบรายงานผลสมัฤทธิข์องการปฏบิตังิานนอกสถานทีต่ัง้ (Work From 
Home) และการเหลือ่มเวลาในการท างานในสถานทีต่ัง้ของสว่นราชการ รายสปัดาห ์ครัง้ที ่1 ตามทีส่ านักงาน 
ก.พ. เสนอ โดยสรุปขอ้มลู ณ วันที ่12 พฤษภาคม 2563 จาก 140 สว่นราชการ คดิเป็นรอ้ยละ 98.6 ของสว่น
ราชการทัง้หมด 142 สว่นราชการ ดังน้ี 
                   1. การปฏบิตังิานนอกถานทีต่ ัง้ของสว่นราชการ (Work From Home) 
                       สว่นราชการรอ้ยละ 100 (140 สว่นราชการ) ทีร่ายงานมกีารมอบหมายใหข้า้ราชการและ
เจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานนอกสถานทีต่ัง้ซึง่สว่นราชการรอ้ยละ 53 (74 สว่นราชการ) ก าหนดสดัสว่นใหข้า้ราชการ
และเจา้หนา้ทีร่อ้ยละ 50 ขึน้ไปปฏบิตังิานนอกสถานที ่เชน่ สว่นราชการทีเ่นน้งานระดับนโยบาย เป็นตน้ โดยมี
การมอบหมายในหลายรูปแบบ เชน่ ปฏบิัตงิานทีบ่า้นสลับกับมาปฏบิัตงิาน ณ สถานทีต่ัง้ของสว่นราชการแบบวัน
เวน้วัน สปัดาหล์ะ 1 วัน สปัดาหล์ะ 2 วัน หรอื สปัดาหเ์วน้สปัดาห ์เป็นตน้ 
                   2. การเหลือ่มเวลาในการท างานในสถานทีต่ ัง้ของสว่นราชการ 
                       1) สว่นราชการก าหนดใหข้า้ราชการและเจา้หนา้ทีเ่หลือ่มเวลาการปฏบิัตงิานส าหรับกรณีที่
ปฏบิัตงิานในสถานทีต่ัง้ของสว่นราชการโดยสว่นราชการสว่นใหญเ่ลอืกใชก้ารเหลือ่มเวลาการปฏบิตังิาน เวลา 
07.30 – 15.30 น. และเวลา 08.30 – 16.30 น. แตบ่างสว่นราชการก็มรูีปแบบการเหลือ่มเวลาการปฏบิัตงิานอืน่ 
ๆ อกีดว้ย ไดแ้ก ่เวลา 06.00 – 14.00 น. เวลา 14.00 – 22.00 น. เวลา 22.00 – 06.00 น. เชน่ กรมประมง 
กรมทางหลวง เป็นตน้ ซึง่ส านักงาน ก.พ. จะขอความร่วมมอืและใหค้ าแนะน าสว่นราชการในการก าหนดใหม้กีาร
เหลือ่มเวลาในการท างานในสถานทีต่ัง้ของสว่นราชการในรูปแบบทีห่ลากหลายมากขึน้เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายรัฐบาลในการลดความแออดัและลดความเสีย่งในการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
                       2) สว่นราชการมอบหมายใหข้า้ราชการและเจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานในสถานทีต่ัง้ตามวันเวลาปกติ
ในบางลักษณะงานทีม่คีวามจ าเป็น โดยลักษณะงานสว่นใหญค่อื งานใหบ้รกิารประชาชน งานรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาล งานในหอ้งปฏบิัตกิาร งานตามนโยบายเร่งดว่นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) และบางต าแหน่ง เชน่ ผูบ้รหิารระดับสงู ผูอ้ านวยการส านัก/กอง เป็นตน้ 
                   3. แนวทางการบรหิารงานของสว่นราชการ 
                       1) รูปแบบการลงเวลาปฏบิตังิานผา่นระบบเทคโนโลยดีจิทิัล เชน่ การลงเวลาผา่นระบบ
ออนไลน ์Application LINE โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบคุคลระดับกรม (Departmental Personnel 
Information System - DPIS) หรอืระบบโปรแกรมเฉพาะของสว่นราชการ 
                       2) การก ากับดแูลและบรหิารผลงาน เป็นหัวใจส าคญัของการบรหิารทีส่ว่นราชการเนน้เพือ่คง
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานทัง้ในและนอกสถานทีต่ัง้ใหบ้รรลผุลตามเป้าหมายและใหม่ั้นใจวา่คณุภาพของการ
ท างานและการใหบ้รกิารไมล่ดลง โดยสว่นราชการสว่นใหญก่ าหนดใหม้กีารจัดท าขอ้ตกลงการปฏบิตังิาน
ลว่งหนา้ และใหข้า้ราชการและเจา้หนา้ทีร่ายงานความกา้วหนา้ของงานอยา่งตอ่เน่ืองผา่น Application LINE 
ไปรษณียอ์เิล็กทรอนกิส ์และ Google Form โดยรอ้ยละ 55 ก าหนดใหร้ายงานความกา้วหนา้รายวัน และรอ้ยละ 
45 ก าหนดใหร้ายงานความกา้วหนา้รายสปัดาหข์ึน้อยูก่บัลักษณะงานทีม่อบหมาย 
                       3) การน าระบบเทคโนโลยดีจิทิัลมาใชส้นับสนุนการปฏบิตังิาน สว่นราชการเลอืกใชร้ะบบ
เทคโนโลยดีจิทิัลมากกวา่หนึง่ระบบ โดยสว่นใหญเ่ลอืกใช ้Application LINE (รอ้ยละ 98) Zoom (รอ้ยละ 60) 
Microsoft Team (รอ้ยละ 29) Cisco Webex (รอ้ยละ 24) และไปรษณียอ์เิลก็ทรอนกิส ์(รอ้ยละ 18) ตามล าดับ 
โดยสว่นใหญใ่ชง้านผา่นคอมพวิเตอรแ์บบพกพาและโทรศัพทเ์คลือ่นที ่รองลงมาคอื คอมพวิเตอรต์ัง้โต๊ะ Tablet 
และ IPAD 
                   4. ขอ้จ ากดัของสว่นราชการในการมอบหมายขา้ราชการและเจา้หนา้ทีใ่หป้ฏบิตังิานนอกสถาน
ทีต่ัง้ไดแ้ก ่การขาดความพรอ้มเกีย่วกบัอปุกรณ์ในการปฏบิัตงิานและสญัญาณเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตส าหรับการ



ปฏบิัตงิานนอกสถานทีต่ัง้ และการขาดความพรอ้มของเจา้หนา้ทีใ่นการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิัลในการปฏบิตังิาน 
ลักษณะงานบางประเภทไมส่ามารถปฏบิตังิานนอกสถานทีต่ัง้ได ้เชน่ งานใหบ้รกิารประชาชน งานรักษาพยาบาล
ในโรงพยาบาล งานในหอ้งปฏบิัตกิาร งานภัยพบิัตแิละสถานการณ์ฉุกเฉนิ งานความลับ เป็นตน้ รวมทัง้ในกรณี
สว่นราชการทีม่ทีีต่ัง้อยูใ่นสว่นภมูภิาคนัน้ มบีา้นพักขา้ราชการตัง้อยูใ่นบรเิวณสถานทีต่ัง้ของส านักงาน จงึไม่
จ าเป็นตอ้งใหข้า้ราชการปฏบิัตงิานนอกสถานทีต่ัง้ได ้
                   5. ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการปฏบิตังิานใน-นอกสถานทีต่ ัง้ของสว่นราชการ ไดแ้ก ่การจัดให ้
มอีปุกรณ์หรอืการสนับสนุนคา่ใชจ่้ายใหเ้จา้หนา้ทีท่ีป่ฏบิัตงิานทีบ่า้น เชน่ คา่อนิเทอรเ์น็ต เป็นตน้ รวมทัง้ในกรณี
การใหข้า้ราชการปฏบิตัริาชการในสถานทีต่ัง้ของสว่นราชการ สว่นราชการจะตอ้งมกีารป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยดา้นสขุภาพและชวีติใหแ้กข่า้ราชการและเจา้หนา้ทีอ่ยา่งเหมาะสม เชน่ การมจุีดคดักรองโดยมเีครือ่ง
ตรวจวดัอณุหภมูแิละเตรยีมน ้ายาลา้งมอืฆา่เชือ้โรค การเตรยีมหนา้กากอนามัย การก าหนดระยะหา่งของ
ผูป้ฏบิัตงิาน เป็นตน้ 
  
10. เรือ่ง  แนวทางการด าเนนิโครงการอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีนและการสนบัสนุนอาหารกลางวนัใน
โรงเรยีนรองรบัสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โรคโควดิ 19) 
                คณะรัฐมนตรมีมีตรัิบทราบแนวทางการด าเนนิโครงการอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีนและการสนับสนุน
อาหารกลางวันในโรงเรยีน รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควดิ 19) 
ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารเสนอ  
                    สาระส าคญั 
                    1. ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง การเปิดเรยีนของโรงเรยีนในสงักัดและในก ากับของ
กระทรวงศกึษาธกิาร ลงวันที ่9 เมษายน 2563 ไดป้ระกาศใหโ้รงเรยีนทัง้ในและนอกระบบซึง่อยูใ่นสงักดัและใน
ก ากบัของกระทรวงศกึษาธกิารเปิดเรยีนในวันที ่1 กรกฎาคม 2563 กระทรวงศกึษาธกิารจงึไดด้ าเนนิการเตรยีม
ความพรอ้มรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควดิ 19) ดังน้ี 
                              1.1 ปฏทินิการเปิดภาคเรยีน ตามกรอบโครงสรา้งเวลาเรยีนพืน้ฐานทีก่ าหนดในหลกัสตูร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ส าหรับนักเรยีนระดับประถมศกึษา จ านวน 200 วันตอ่ปี
การศกึษา จ าแนกเป็น 2 ภาคเรยีน ดังน้ี 
- ภาคเรยีนที ่1/2563 ก าหนดเปิดภาคเรยีนระหวา่งวันที ่1 กรกฎาคม  - 13 พฤศจกิายน 2563 รวมจ านวนวัน
เรยีน 93 วัน และก าหนดปิดภาคเรยีนระหวา่งวันที ่14-30 พฤศจกิายน 2563   รวมจ านวนวันปิดภาคเรยีน 17 วัน 
- ภาคเรยีนที ่2/2563 ก าหนดเปิดภาคเรยีนระหวา่งวันที ่1 ธันวาคม 2563 -  9 เมษายน 2564 รวมจ านวนวัน
เรยีน 88 วัน และก าหนดปิดภาคเรยีนระหวา่งวันที ่10 เมษายน   - 16 พฤษภาคม 2564 รวมจ านวนวันปิดภาค
เรยีน 37 วัน 
- เวลาทีข่าดหายไป 19 วัน ใหโ้รงเรยีนสอนชดเชยเพือ่ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนครบตามหลกัสตูร   
2. รองนายกรัฐมนตร ี(นายวษิณุ เครอืงาม) ไดเ้ป็นประธานการประชมุหารอืผูแ้ทนหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เมือ่วันที ่
7 พฤษภาคม 2563 เพือ่เร่งรัดตดิตามการด าเนนิโครงการอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีนและโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรยีน ใหเ้ป็นไปตามมตคิณะรัฐมนตร ีพรอ้มทัง้มอบหมายใหก้ระทรวงศกึษาธกิารเป็นหน่วยงาน
หลกัจัดประชมุหารอืเพือ่ก าหนดแนวทางการบรหิารจัดการใหนั้กเรยีนกลุม่เป้าหมายทกุคนไดรั้บสทิธติาม
โครงการอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีนและโครงการอาหารกลางวันในโรงเรยีน ทีม่คีณุภาพ ถกูหลักอนามัย อยา่ง
ตอ่เน่ืองและครบถว้น 
3. กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ได ้
จัดประชมุหารอืเมือ่วันที ่12 พฤษภาคม 2563 โดยมขีอ้สรุปแนวทางด าเนนิการทีม่คีวามเหมาะสมกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควดิ 19)   และเกดิประโยชนส์งูสดุตอ่นักเรยีน ดังน้ี 
3.1 โครงการอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีน เพือ่ใหนั้กเรยีนไดด้ืม่นม จ านวน 260 วันตอ่ปีการศกึษา ตามประกาศ
ของคณะกรรมการอาหารนมเพือ่เดก็และเยาวชน เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิงานโครงการอาหารเสรมิ 
(นม) โรงเรยีน ประจ าปีการศกึษา 2563 ประกาศ ณ วันที ่1 เมษายน  พ.ศ. 2563 และ (ฉบับที ่2) ประกาศ ณ 
วันที ่13 เมษายน พ.ศ. 2563 จงึมแีนวทางบรหิารจดัการ ดังน้ี 
- กรณีภาคเรยีนที ่1/2563 เปิดภาคเรยีนวันที ่1 กรกฎาคม 2563 ใหนั้กเรยีนบรโิภคนมชนดิ ย ูเอช ท ีตาม
โครงการอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีน ตัง้แตว่ันที ่18 พฤษภาคม  ถงึวันที ่30 มถินุายน 2563  
- กรณีภาคเรยีนที ่1/2563 เปิดภาคเรยีนหลังวันที ่1 กรกฎาคม 2563 หรอืกรณีการจัดการเรยีนการสอนแบบ
ออนไลน ์หรอืกรณีการสลับวันมาเรยีน ใหนั้กเรยีนบรโิภคนมชนดิ ย ูเอช ท ีตามโครงการอาหารเสรมิ (นม) 



โรงเรยีน จนกวา่สถานการณ์จะเขา้สูภ่าวะปกต ิ 
 
3.2 โครงการอาหารกลางวนัในโรงเรยีน เพือ่ใหนั้กเรยีนไดรั้บประทานอาหารกลางวัน จ านวน 200 วันตอ่ปี
การศกึษา ตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่11 พฤษภาคม 2553 ทีเ่ห็นชอบใหนั้กเรยีนตัง้แตเ่ด็กเลก็ และชัน้
อนุบาลถงึชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ไดรั้บการสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันทกุคน จ านวน 200 วัน และเพิม่
เงนิอดุหนุนจากอตัรา 10 บาทตอ่คนตอ่วัน เป็น 13 บาท ตอ่คนตอ่วัน และมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่22 ตลุาคม 
2556 ทีใ่หเ้พิม่เงนิอดุหนุนเป็นอัตรา 20 บาท   ตอ่คนตอ่วัน จงึมแีนวทางบรหิารจดัการ ดังน้ี 
- กรณีการจัดการเรยีนการสอนแบบออนไลน ์หรอืกรณีการสลับวันมาเรยีน ท าใหโ้รงเรยีนไมส่ามารถจัดอาหาร
กลางวันใหแ้กนั่กเรยีนทีโ่รงเรยีนได ้จงึจ าเป็นตอ้งจา่ยงบประมาณคา่อาหารกลางวันนักเรียนใหแ้กผู่ป้กครอง
นักเรยีนเพือ่น าไปจัดหาอาหารกลางวันใหนั้กเรยีนรับประทานทีบ่า้น ทัง้น้ี ใหร้วมถงึอาหารมือ้อืน่ ๆ ทีส่ว่น
ราชการหรอืหน่วยงานของรัฐเคยจัดให ้ตัง้แตว่ันเปิดภาคเรยีนวันที ่1 กรกฎาคม 2563 จนกวา่สถานการณ์จะเขา้
สูภ่าวะปกต ิ
- กรณีการจัดการเรยีนการสอนชดเชย ใหโ้รงเรยีนด าเนนิการจัดอาหารกลางวันใหแ้กนั่กเรยีนทีโ่รงเรยีนได ้
เชน่เดยีวกับวันจัดการเรยีนการสอนตามปกต ิ
ทัง้น้ี กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทยจะประสานงานกบัหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งและด าเนนิการตามขัน้ตอนของกฎหมาย ระเบยีบ                          และมตคิณะรัฐมนตรทีีเ่กีย่วขอ้ง
ตอ่ไป 
ทัง้น้ี คณะรัฐมนตร ีในคราวประชมุเมือ่วันที ่5 พฤษภาคม 2563 ไดพ้จิารณาวา่ สบืเน่ืองจากการปรับการเปิดภาค
เรยีนทีห่นึง่ ปีการศกึษา 2563 จากวันที ่16 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที ่1   กรกฎาคม 2563 ประกอบกับความ
ประสงคใ์หนั้กเรยีนไดรั้บสทิธติามโครงการอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีนและโครงการอาหารกลางวันในโรงเรยีน 
ในชว่งการปิดภาคเรยีนดังกลา่วอยา่งตอ่เน่ืองและครบถว้น  จงึมมีตมิอบหมายใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เร่งรัดตดิตามการด าเนนิโครงการดังกลา่ว 
เพือ่ใหนั้กเรยีนไดรั้บอาหารเสรมิ (นม) และอาหารกลางวันทีม่คีณุภาพ ถกูหลกัอนามัย อยา่งตอ่เน่ืองและ
ครบถว้น โดยใหพ้จิารณาแนวทางการบรหิารจัดการใหถ้กูตอ้งเหมาะสม เพือ่ใหนั้กเรยีนทีไ่มไ่ดม้าโรงเรยีนไดรั้บ
อาหารเสรมิ (นม) และอาหารกลางวันดว้ย กระทรวงศกึษาธกิาร รวมทัง้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จงึไดเ้สนอแนวทางการบรหิารจัดการใหนั้กเรยีนกลุม่เป้าหมายทกุ
คนไดรั้บสทิธติามโครงการอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีนและโครงการอาหารกลางวันในโรงเรยีนทีม่คีณุภาพถกู
หลกัอนามัย อยา่งตอ่เน่ืองและครบถว้น โดยใหส้อดคลอ้งกับปฏทินิการเปิดภาคเรยีน 
  
11. เรือ่ง ภาวะเศรษฐกจิไทยไตรมาสแรกของปี 2563 และแนวโนม้ปี 2563 
                   คณะรัฐมนตรมีมีตรัิบทราบภาวะเศรษฐกจิไทยไตรมาสแรกของปี 2563 และแนวโนม้ปี 2563 
ตามทีส่ านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตเิสนอ ดังน้ี 
1. ภาวะเศรษฐกจิไทยไตรมาสแรกของปี 2563 
ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) เศรษฐกจิไทยในไตรมาสแรกของปี 2563 ปรับตัวลดลงรอ้ยละ 1.8 
เทยีบกับการขยายตวัรอ้ยละ 1.5 ในไตรมาสกอ่นหนา้ (%YoY) และเมือ่ปรับผลของฤดกูาลออกแลว้ เศรษฐกจิ
ไทยในไตรมาสแรกของปี 2563 ลดลงจากไตรมาสทีส่ีข่องปี 2562 รอ้ยละ 2.2 (%QoQ_SA) 
1.1 ดา้นการใชจ้า่ย การบรโิภคภาคเอกชนชะลอตวั การใชจ่้ายภาครัฐ การลงทนุภาครัฐและภาคเอกชนปรับตวั
ลดลง การสง่ออกรวมปรับตวัลดลงตามการสง่ออกบรกิารทีป่รับตัวลดลงมาก ในขณะทีก่ารสง่ออกสนิคา้กลับมา
ขยายตัว การบรโิภคภาคเอกชนขยายตัวรอ้ยละ 3.0 ชะลอตวัลงจากรอ้ยละ 4.1 ในไตรมาสกอ่นหนา้ ตามการ
ลดลงของการใชจ่้ายในหมวดสนิคา้คงทนและกึง่คงทน สอดคลอ้งกับการชะลอตวัของฐานรายไดท้ีส่ าคญั ๆ ใน
ระบบเศรษฐกจิและการลดลงของความเชือ่ม่ันผูบ้รโิภค ในขณะทีก่ารใชจ่้ายในหมวดสนิคา้ไมค่งทนและหมวด
บรกิารขยายตวัในเกณฑด์ ีโดยการใชจ่้ายในหมวดสนิคา้คงทนลดลงรอ้ยละ 8.8 ตามการลดลงของปรมิาณการ
จ าหน่ายรถยนตน่ั์งสว่นบคุคล หมวดสนิคา้กึง่คงทนลดลงรอ้ยละ 4.4 สอดคลอ้งกบัการลดลงของดชันีปรมิาณคา้
ปลกีสนิคา้กึง่คงทนและดชันีปรมิาณการน าเขา้สนิคา้หมวดสิง่ทอเครือ่งนุ่งหม่ ในขณะทีก่ารใชจ่้ายหมวดสนิคา้ไม่
คงทนขยายตัวรอ้ยละ 2.8 โดยไดรั้บปัจจัยสนับสนุนสว่นหนึง่จากการเตรยีมการของภาคครัวเรอืนเพือ่รองรับการ
ระบาดของโรคโควดิ 19 ซึง่สง่ผลใหก้ารใชจ่้ายสนิคา้อาหารและเครือ่งดืม่หลายรายการขยายตวั และการใชจ่้าย
ในหมวดบรกิารเพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.3 ตามการเพิม่ขึน้ของปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าภาคครัวเรอืน ดัชนีความเชือ่ม่ันของ
ผูบ้รโิภคเกีย่วกบัภาวะเศรษฐกจิโดยรวมอยูท่ีร่ะดับ 49.7 เทยีบกับระดบั 56.8 ในไตรมาสกอ่นหนา้ การใชจ้า่ย



เพือ่การอปุโภคของรฐับาลลดลงรอ้ยละ 2.7 เทยีบกบัการลดลงรอ้ยละ 0.9 ในไตรมาสกอ่นหนา้ อัตราการ
เบกิจา่ยงบประมาณรายจ่ายรวมอยูท่ีร่อ้ยละ 25.3 (สงูกวา่อัตราเบกิจ่ายรอ้ยละ 22.3 ในไตรมาสเดยีวกันของ
ปีงบประมาณกอ่น) การลงทนุรวมลดลงรอ้ยละ 6.5 เทยีบกับการขยายตัวรอ้ยละ 0.8 ในไตรมาสกอ่นหนา้ โดย
การลงทนุภาคเอกชนลดลงรอ้ยละ 5.5 เทยีบกับการขยายตัวรอ้ยละ 2.6 ในไตรมาสกอ่นหนา้ เป็นผลจากการ
ลดลงของการลงทนุในเครือ่งมอืเครือ่งจักรและการลงทนุในสิง่กอ่สรา้ง รอ้ยละ 5.7 และรอ้ยละ 4.3 ตามล าดบั 
และการลงทนุภาครฐัลดลงรอ้ยละ 9.3 ตอ่เน่ืองจากการลดลงรอ้ยละ 5.1 ในไตรมาสกอ่นหนา้ โดยการลงทนุ
ของรัฐบาลลดลงรอ้ยละ 22.1 สอดคลอ้งกบัความลา่ชา้ของการประกาศใชพ้ระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขณะทีก่ารลงทนุของรัฐวสิาหกจิขยายตวัรอ้ยละ 12.1 อตัราการเบกิจ่าย
งบประมาณรายจ่ายลงทนุอยูท่ีร่อ้ยละ 10.5 เทยีบกับอตัราเบกิจา่ยรอ้ยละ 4.3 ในไตรมาสกอ่นหนา้ และรอ้ยละ 
18.2 ในชว่งเดยีวกันของปีกอ่น 

1. .2 ดา้นภาคตา่งประเทศ 
2. มมีลูคา่ 60,867 ลา้นดอลลาร ์สรอ. ขยายตวัรอ้ยละ 1.5 เทยีบกับการลดลงรอ้ยละ 4.9 ในไตรมาสกอ่น

หนา้ โดยปรมิาณการสง่ออกเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.9 ในขณะทีร่าคาสง่ออกลดลงรอ้ยละ 0.4 กลุม่สนิคา้
สง่ออกทีม่ลูคา่ขยายตวั เชน่ น ้าตาล (รอ้ยละ 16.2) คอมพวิเตอร ์(รอ้ยละ 11.0) ชิน้สว่นและอปุกรณ์
คอมพวิเตอร ์(รอ้ยละ 15.0) เครือ่งปรับอากาศ (รอ้ยละ 14.8) ชิน้สว่นเครือ่งใชไ้ฟฟ้า (รอ้ยละ 12.4) 
และอาหารสตัว ์(รอ้ยละ 10.6) เป็นตน้ กลุม่สนิคา้สง่ออกทีม่ลูคา่ลดลง เชน่ ขา้ว (ลดลงรอ้ยละ 
25.0) ยางพารา (ลดลงรอ้ยละ 2.7) มันส าปะหลัง (ลดลงรอ้ยละ 19.0) รถยนตน่ั์ง (ลดลงรอ้ยละ 11.1) 
รถกระบะและรถบรรทกุ (ลดลงรอ้ยละ 27.4) เคมภีัณฑ ์(ลดลงรอ้ยละ 14.0) ปิโตรเคม ี(ลดลงรอ้ยละ 
10.7) และผลติภัณฑปิ์โตรเลยีม (ลดลงรอ้ยละ 4.4) เป็นตน้ การสง่ออกสนิคา้ไปยังตลาดอาเซยีน (9) 
และตะวันออกกลาง (15) ขยายตวั ขณะทีก่ารสง่ออกไปยังสหรัฐฯ จนี ญีปุ่่ น สหภาพยโุรป (15) และ
ออสเตรเลยีปรับตัวลดลง เมือ่หักการสง่ออกทองค าทียั่งไมข่ึน้รูปออกแลว้ 
มลูคา่การสง่ออกลดลงรอ้ยละ 3.1 และเมือ่คดิในรูปของเงนิบาท มลูคา่การสง่ออกสนิคา้ขยายตวัรอ้ยละ 
0.5 

3.    การน าเขา้สนิคา้ มมีลูคา่ 52,817 ลา้นดอลลาร ์สรอ. ลดลงรอ้ยละ 0.9 เทยีบกับการลดลงรอ้ยละ 
7.6 ในไตรมาสกอ่นหนา้ โดยปรมิาณการน าเขา้เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.01 ในขณะทีร่าคาน าเขา้ลดลงรอ้ยละ 
0.9 

การขยายตวัของมลูคา่การสง่ออกและเศรษฐกจิของประเทศส าคญั 

ประเทศ 

GDP (%YoY) มลูคา่การสง่ออกสนิคา้ (%YoY) 

2561 2562 2563 
ต า่สดุใน
รอบ 

2561 2562 2563 

ท ัง้ปี 
ไตร
มาส 3 

ไตร
มาส 4 

ท ัง้ปี 
ไตร
มาส 1 

(ไตร
มาส) 

ท ัง้ปี 
ไตร
มาส 3 

ไตร
มาส 4 

ท ัง้ปี 
ไตร
มาส 1 

สหรัฐฯ 2.9 2.1 2.3 2.3 0.3 41 7.8 -1.7 -1.4 -1.3 -3.3 

ยโูรโซน 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 

ออสเตรเลยี 2.7 1.8 2.2 1.8 - - 11.3 7.8 -0.8 5.3 -6.4 

ญีปุ่่ น 0.3 1.7 -0.7 0.7 - - 5.7 -1.3 -4.4 -4.4 -4.4 

จนี 6.7 6.0 6.0 6.1 -6.8 113 9.9 -0.3 2.0 0.5 -13.3 

อนิเดยี 6.8 5.1 4.7 5.3 - - 8.7 -3.8 -1.0 0.1 -12.8 

เกาหลใีต ้ 2.7 2.0 2.3 2.0 1.3 42 5.4 -12.3 -11.8 -10.4 -1.7 

ไตห้วัน 2.7 3.0 3.3 2.7 1.5 16 5.9 -0.9 1.8 -1.4 3.7 

ฮอ่งกง 2.8 -2.8 -3.0 -1.2 -8.9 185 6.8 -6.3 -2.6 -4.1 -8.8 

สงิคโปร ์ 3.5 0.7 1.0 0.7 -2.2 44 10.3 -7.8 -3.5 -5.2 -3.6 

อนิโดนีเซยี 5.2 5.0 5.0 5.0 3.0 73 6.6 -6.9 -3.8 -7.0 2.8 



มาเลเซยี 4.8 4.4 3.6 4.3 0.7 42 14.2 -3.5 -3.2 -4.3 -0.9 

ฟิลปิปินส ์ 6.3 6.3 6.7 6.0 -0.2 85 0.9 2.2 6.2 2.3 -5.2 

เวยีดนาม 7.1 7.5 7.0 7.0 3.8 44 13.3 10.5 8.5 8.4 7.6 

  
    
  ทีม่า: CEIC รวบรวมโดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
1.3 ดา้นการผลติ การผลติสาขาทีพ่กัแรมและบรกิารดา้นอาหาร สาขาอตุสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม สาขาการ
ขนสง่ และสาขากอ่สรา้งปรับตัวลดลง ขณะทีก่ารผลติสาขาการขายสง่และ 
การขายปลกี สาขาไฟฟ้าและกา๊ซ สาขาการเงนิและการประกันภัย และสาขาขอ้มลูขา่วสารขยายตวั โดยสาขา
เกษตรกรรม ลดลงรอ้ยละ 5.7 ตอ่เน่ืองจากการลดลงรอ้ยละ 2.5 ในไตรมาสกอ่นหนา้ เน่ืองจากการลดลงของ
ผลผลติพชืเกษตรส าคญัซึง่ไดรั้บผลกระทบจากภัยแลง้ ผลผลติพชืผลส าคญัทีล่ดลง ไดแ้ก ่ขา้วเปลอืก (ลดลง
รอ้ยละ 29.4) ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์(ลดลงรอ้ยละ 29.2) ออ้ย (ลดลงรอ้ยละ 12.7) ปาลม์น ้ามัน (ลดลงรอ้ยละ 
19.1) มันส าปะหลัง (ลดลงรอ้ยละ 5.4) และกลุม่ไมผ้ล (ลดลงรอ้ยละ 0.4) เป็นตน้ ผลผลติพชืผลส าคัญที่
ขยายตัว ไดแ้ก ่ยางพารา (รอ้ยละ 1.1) ดา้นผลผลติหมวดประมงลดลงรอ้ยละ 8.3 ขณะทีผ่ลผลติหมวดปศสุตัว์
ขยายตัวตอ่เน่ืองในเกณฑด์รีอ้ยละ 3.6 ดัชนีราคาสนิคา้เกษตรเพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.8 เร่งขึน้จากการขยายตวัรอ้ยละ 
3.5 ในไตรมาสกอ่นหนา้ และเป็นการเพิม่ขึน้เป็นไตรมาสที ่4 ตดิตอ่กัน โดยดชันีราคาสนิคา้เกษตรทีเ่พิม่ขึน้ 
ไดแ้ก ่ปาลม์น ้ามัน (รอ้ยละ 123.2) กลุม่ไมผ้ล (รอ้ยละ 23.4) ขา้วเปลอืก (รอ้ยละ 6.7) และออ้ย (รอ้ยละ 17.3) 
อยา่งไรกต็าม ดชันีราคาสนิคา้เกษตรส าคัญบางรายการปรับตัวลดลง เชน่ ยางพารา (ลดลงรอ้ยละ 9.0) มัน
ส าปะหลัง (ลดลงรอ้ยละ 11.8) และขา้วโพดเลีย้งสตัว ์(ลดลงรอ้ยละ 10.0) เป็นตน้ การเพิม่ขึน้ของดัชนีราคา
สนิคา้เกษตร สง่ผลให ้ดชันีรายไดเ้กษตรกรโดยรวมกลบัมาขยายตัวรอ้ยละ 2.0 สาขาการผลติอตุสาหกรรม 
ลดลงรอ้ยละ 2.7 ตอ่เน่ืองจากรอ้ยละ 2.2 ในไตรมาสกอ่นหนา้ ดชันีผลผลติอตุสาหกรรมทีม่สีดัสว่นการสง่ออก
ในชว่งรอ้ยละ 30 – 60 ลดลงรอ้ยละ 19.0 ดัชนีผลผลติอตุสาหกรรมกลุม่การผลติเพือ่บรโิภคภายในประเทศ 
(สดัสว่นสง่ออกนอ้ยกวา่รอ้ยละ 30) ลดลงรอ้ยละ 2.2 ในขณะทีด่ัชนีผลผลติอตุสาหกรรมการผลติเพือ่การ
สง่ออก (สดัสว่นสง่ออกมากกวา่รอ้ยละ 60) ขยายตวัรอ้ยละ 0.8 ดัชนีผลผลติอตุสาหกรรมส าคญั ๆ ทีล่ดลง เชน่ 
การผลติยานยนต ์(ลดลงรอ้ยละ 18.8) การผลติน ้าตาล (ลดลงรอ้ยละ 37.7) และการผลติผลติภัณฑปิ์โตรเลยีม 
(ลดลงรอ้ยละ 4.3) เป็นตน้ ดัชนีผลผลติอตุสาหกรรมส าคัญ ๆ ทีเ่พิม่ขึน้ เชน่ การผลติเครือ่งจักรอืน่ ๆ ทีใ่ชง้าน
ทั่วไป (รอ้ยละ 13.0) การผลติคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ตอ่พว่ง (รอ้ยละ 6.9) และการผลติสตัวน์ ้าและผลติภัณฑ์
สตัวน์ ้าสด แชเ่ย็นหรอืแชแ่ข็ง (รอ้ยละ 12.7) เป็นตน้ อตัราการใชก้ าลังการผลติเฉลีย่อยูท่ีร่อ้ยละ 66.7 ลดลง
จากรอ้ยละ 70.8 ในไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น สาขาทีพ่ักแรมและบรกิารดา้นอาหาร ลดลงรอ้ยละ 24.1 เทยีบ
กับการขยายตวัรอ้ยละ 6.8 ในไตรมาสกอ่นหนา้ เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 สง่ผลใหจ้ านวน
นักทอ่งเทีย่วตา่งประเทศและรายรับจากนักทอ่งเทีย่วลดลงมาก โดยในไตรมาสนี้มจี านวนนักทอ่งเทีย่ว
ตา่งประเทศ 6.69 ลา้นคน ลดลงรอ้ยละ 38.0 ซึง่เป็นการลดลงครัง้แรกในรอบ 13 ไตรมาส (นับตัง้แตไ่ตรมาสที่
สีข่องปี 2559) เมือ่รวมกับการลดลงของนักทอ่งเทีย่วชาวไทย สง่ผลใหใ้นไตรมาสน้ีมรีายรับรวมจากการ
ทอ่งเทีย่ว 0.515 ลา้นลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 38.2 ประกอบดว้ย (1) รายรับจากนักทอ่งเทีย่วตา่งประเทศ 0.332 
ลา้นลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 40.4 โดยรายรับจากนักทอ่งเทีย่วจากประเทศส าคญัทีล่ดลง ประกอบดว้ย รายรับ
จากนักทอ่งเทีย่วจนี มาเลเซยี อนิเดยี และเกาหลใีต ้ตามล าดบั และ (2) รายรับจากนักทอ่งเทีย่วชาวไทย 
0.183 ลา้นลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 33.6 อตัราการเขา้พกัเฉลีย่อยูท่ีร่อ้ยละ 51.50 ลดลงจากรอ้ยละ 71.26 ใน
ไตรมาสกอ่นหนา้ และลดลงจากรอ้ยละ 78.62 ในไตรมาสเดยีวกันของปีกอ่น สาขาการขนสง่และสถานทีเ่ก็บ
สนิคา้ ลดลงรอ้ยละ 6.0 เทยีบกับการขยายตวัรอ้ยละ 3.9 ในไตรมาสกอ่นหนา้ ตามการลดลงของบรกิารขนสง่
ผูโ้ดยสารเป็นส าคญั โดยบรกิารขนสง่ทางอากาศลดลงรอ้ยละ 20.8 บรกิารขนสง่ทางบกและทอ่ล าเลยีงลดลง
รอ้ยละ 4.2 และบรกิารสนับสนุนการขนสง่ลดลงรอ้ยละ 2.4 อยา่งไรก็ตาม บรกิารขนสง่ทางน ้าขยายตวัรอ้ยละ 
2.2 และบรกิารไปรษณียป์รับตัวเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.7 สาขาขอ้มลูขา่วสารและการสือ่สาร ขยายตวัรอ้ยละ 4.4 
ชะลอลงจากขยายตัวรอ้ยละ 10.6 ในไตรมาสกอ่นหนา้ ตามการชะลอตัวของบรกิารโทรคมนาคมและบรกิารการ
จัดท าโปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละการใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์เป็นส าคัญ และสาขาการเงนิและการ
ประกันภัย ขยายตวัรอ้ยละ 4.5 เร่งขึน้จากการขยายตัวรอ้ยละ 3.4 ในไตรมาสกอ่นหนา้ เป็นผลมาจากการ
ขยายตัวในเกณฑส์งูจากสนิเชือ่บัตรเครดติและสนิเชือ่อปุโภคบรโิภคของบรษัิทผูป้ระกอบธรุกจิบัตรเครดติทีม่ใิช่

สถาบันการเงนิ และผลประกอบการของกลุม่ธนาคารพาณชิยป์รับตัวดขีึน้ สว่นดา้นการประกันภัยโดยรวม



ขยายตัวเร่งขึน้ 
  
1.4 เสถยีรภาพทางเศรษฐกจิยังอยูใ่นเกณฑด์ ีโดยอตัราการวา่งงานยังอยูใ่นระดับต า่ทีร่อ้ยละ 1.0 อัตราเงนิเฟ้อ
ทั่วไปเฉลีย่อยูท่ีร่อ้ยละ 0.4 บัญชเีดนิสะพัดเกนิดลุ 9.5 พันลา้นดอลลาร ์สรอ. (295.8 พันลา้นบาท) หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 7.1 ของ GDP เงนิทนุส ารองระหวา่งประเทศ ณ สิน้เดอืนมนีาคม 2563 อยูท่ี ่226.5 พันลา้นดอลลาร ์
สรอ. และหน้ีสาธารณะ ณ สิน้เดอืนมนีาคม 2563 มมีลูคา่ทัง้ส ิน้ 7,018.7 พันลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 44.0 ของ 
GDP 
  
2. แนวโนม้เศรษฐกจิไทย ปี 2563 
เศรษฐกจิไทยปี 2563 คาดวา่จะปรับตัวลดลงในชว่งรอ้ยละ (-6.0) - (-5.0) เน่ืองจาก (1) การปรับตัวลดลง
รุนแรงของเศรษฐกจิและปรมิาณการคา้โลก (2) การลดลงรุนแรงของจ านวนและรายไดจ้ากนักทอ่งเทีย่ว
ตา่งประเทศ (3) เงือ่นไขและขอ้จ ากัดทีเ่กดิจากการระบาดของโรคโควดิ 19 ในประเทศ และ (4) ปัญหาภัยแลง้
โดยคาดวา่มลูคา่การสง่ออกสนิคา้จะปรับตวัลดลงรอ้ยละ 8.0 การบรโิภคภาคเอกชน และการลงทนุรวมปรับตัว
ลดลงรอ้ยละ 1.7 และรอ้ยละ 2.1 ตามล าดับ อัตราเงนิเฟ้อทั่วไปเฉลีย่อยูใ่นชว่งรอ้ยละ (-1.5) - (-0.5) และ
บัญชเีดนิสะพัดเกนิดลุรอ้ยละ 4.9 ของ GDP 
2.1 การใชจ่้ายเพือ่การอปุโภคบรโิภค การใชจ่้ายเพือ่การอปุโภคและบรโิภคภาคเอกชน คาดวา่จะลดลงรอ้ยละ 
1.7 เทยีบกับการขยายตัวรอ้ยละ 4.5 ในปี 2562 และการขยายตัวรอ้ยละ 3.5 ในการประมาณการเดมิ ตาม
แนวโนม้การลดลงของฐานรายไดท้ีส่ าคญั ๆ ในระบบเศรษฐกจิ โดยเฉพาะในดา้นการสง่ออกและการทอ่งเทีย่ว 
ซึง่สง่ผลกระทบตอ่การจา้งงาน และความเชือ่ม่ันผูบ้รโิภค รวมทัง้การปรับเปลีย่นพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคและ
มาตรการควบคมุและป้องกันการระบาดของภาครัฐ อยา่งไรก็ตาม การบรโิภคภาคเอกชนมแีนวโนม้ทีจ่ะเริม่
ปรับตัวดขีึน้อยา่งชา้ ๆ ในชว่งทีเ่หลอืของปี ตามแนวโนม้การลดลงของจ านวนผูต้ดิเชือ้รายใหม ่รวมทัง้การผอ่น
คลายมาตรการปิดสถานทีแ่ละจ ากดัการเดนิทางของภาครัฐ และปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการชว่ยเหลอืเยยีวยา
ของภาครัฐ การใชจ่้ายเพือ่การอปุโภคภาครัฐบาล คาดวา่จะขยายตวัรอ้ยละ 3.6 เร่งขึน้จากการขยายตวัรอ้ยละ 
1.4 ในปี 2562 และเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 2.6 ในการประมาณการครัง้กอ่น สอดคลอ้งกับการปรับเพิม่อัตราเบกิจ่าย
งบรายจ่ายประจ าภายใตง้บประมาณประจ าปี 2563 รวมทัง้แรงขับเคลือ่นเพิม่เตมิจากการใชจ่้ายภายใตพ้ระราช
ก าหนดใหอ้ านาจกระทรวงการคลังกูเ้งนิเพือ่แกไ้ขปัญหา เยยีวยา และฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและสงัคม ทีไ่ดรั้บ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ทัง้ในสว่นของแผนงานดา้นสาธารณสขุ
เพือ่แกไ้ขปัญหาการระบาดของโรค และแผนงานเพือ่ฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและสงัคม 
  
2.2 การลงทนุรวมคาดวา่จะลดลงรอ้ยละ 2.1 เทยีบกบัการขยายตวัรอ้ยละ 2.1 ในปี 2562 และการขยายตัวรอ้ย
ละ 3.6 ในการประมาณการครัง้กอ่น โดยการลงทนุภาครัฐ คาดวา่จะขยายตัวรอ้ยละ 5.6 เร่งขึน้จากรอ้ยละ 0.2 
ในปี 2562 และเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 4.8 ในการประมาณการครัง้กอ่น โดยเป็นผลจากการเบกิจ่ายงบลงทนุภายใต ้
งบเหลือ่มปีทีม่แีนวโนม้สงูกวา่สมมตฐิานการประมาณการครัง้กอ่น และการเพิม่ขึน้ของวงเงนิภายใตพ้ระราช
ก าหนดเงนิกูฯ้ ในสว่นของแผนงานเพือ่ฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและสงัคม สว่นการลงทนุภาคเอกชน คาดวา่จะลดลงรอ้ย
ละ 4.2 ปรับลดลงจากการขยายตวัรอ้ยละ 2.8 ในปี 2562 และการขยายตัวรอ้ยละ 3.2 ในการประมาณการครัง้
กอ่น สอดคลอ้งกบัการปรับตัวลดลงของอตัราการใชก้ าลังการผลติในภาคอตุสาหกรรม การสง่ออก การบรโิภค
ภายในประเทศ และความเชือ่ม่ันภาคธรุกจิ 
  
2.3 มลูคา่การสง่ออกสนิคา้ในรูปเงนิดอลลาร ์สรอ. คาดวา่จะลดลงรอ้ยละ 8.0 เทยีบกับการลดลงรอ้ยละ 3.2 ใน
ปี 2562 และเป็นการปรับลดจากการขยายตวัรอ้ยละ 1.4 ในการประมาณการครัง้ทีผ่า่นมา โดยเป็นผลจากการ
ปรับลดประมาณการปรมิาณการสง่ออกสนิคา้จากเดมิทีค่าดวา่จะขยายตัวรอ้ยละ 1.5 เป็นการลดลงรอ้ยละ 6.0 
สอดคลอ้งกับการปรับลดสมมตฐิานเศรษฐกจิและปรมิาณการคา้โลกจากการขยายตัวรอ้ยละ 3.2 และรอ้ยละ 2.4 
เป็นการลดลงรอ้ยละ 2.8 และรอ้ยละ 10.0 ตามล าดับ และการปรับลดสมมตฐิานราคาสนิคา้สง่ออกซึง่คาดวา่จะ
ลดลงเล็กนอ้ยรอ้ยละ 0.1 เป็นการลดลงรอ้ยละ 2.0 ตามการปรับลดสมมตฐิานราคาน ้ามันดบิดไูบ เมือ่รวมกบัการ
สง่ออกบรกิารทีค่าดวา่จะปรับตัวลดลงตามการปรับลดสมมตฐิานจ านวนนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตจิาก 39.8 ลา้นคน 
เป็น 12.7 ลา้นคน คาดวา่จะสง่ผลใหป้รมิาณการสง่ออกสนิคา้และบรกิารลดลงรอ้ยละ 17.3 เทยีบกบัการ
ขยายตัวรอ้ยละ 0.9 ในการประมาณการครัง้กอ่นหนา้ และการลดลงรอ้ยละ 2.6 ในปี 2562 
3. ประเด็นการบรหิารเศรษฐกจิในปี 2562 



การบรหิารนโยบายเศรษฐกจิมหภาคในชว่งทีเ่หลอืของปี 2563 ควรใหค้วามส าคญักับ (1) การประสานนโยบาย
การเงนิการคลังเพือ่ประคับประคองเศรษฐกจิในชว่งการลดลงอยา่งรุนแรงของรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว และ
เศรษฐกจิและปรมิาณการคา้โลก รวมทัง้เพือ่ชว่ยเหลอืเยยีวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการลดลงของกจิกรรมทาง
เศรษฐกจิ และเพือ่สรา้งความมั่นใจวา่ภาคธรุกจิมคีวามพรอ้มในการกลับมาด าเนนิกจิกรรมทางเศรษฐกจิหลังการ
ระบาดของโรคโควดิ 19 และเงือ่นไขขอ้จ ากดัตอ่การขยายตวัทางเศรษฐกจิผอ่นคลายลง (2) การผอ่นคลาย
มาตรการปิดสถานทีแ่ละขอ้จ ากดัการเดนิทางควบคูไ่ปกบัการด าเนนิมาตรการป้องกนัและควบคมุการระบาดของ
โรคโควดิ 19 อยา่งรัดกมุ และด าเนนิมาตรการเพิม่เตมิเพือ่สนับสนุนใหพ้ฤตกิรรมในการประกอบกจิกรรมทาง
เศรษฐกจิของประชาชนและภาคธรุกจิสามารถปรับตวัเขา้สูร่ะดับใกลเ้คยีงภาวะปกต ิรวมทัง้สามารถปรับตัว
สอดคลอ้งกับมาตรการควบคมุและป้องกันการระบาดของภาครัฐ และการเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรมผูบ้รโิภค
และรูปแบบการประกอบธรุกจิทีเ่กดิจากการระบาดของโรคโควดิ 19 (3) การใหค้วามส าคญักับการขับเคลือ่นภาค
การสง่ออกสนิคา้เพือ่ไมใ่หก้ารสง่ออกและการผลติภาคอตุสาหกรรมปรับตวัลดลงรุนแรงมากเกนิไป รวมทัง้เพือ่
ชว่ยลดผลกระทบจากการลดลงของรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว โดยใหค้วามส าคญักบักลุม่สนิคา้ทีไ่ดรั้บประโยชน์
จากมาตรการกดีกันทางการคา้ในชว่งทีผ่า่นมาและไดรั้บประโยชนเ์พิม่เตมิจากการระบาดของโรคโควดิ 19 ใน
ตา่งประเทศ ซึง่ท าใหค้วามตอ้งการสนิคา้บางรายการปรับตัวเพิม่ขึน้ (4) การเบกิจ่ายงบประมาณภายใตก้รอบ
ตา่ง ๆ ของภาครัฐ ประกอบดว้ย (i) การเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ใหไ้ดไ้มต่ ่ากวา่
รอ้ยละ 90.2 ของวงเงนิงบประมาณ โดยเบกิจา่ยรายจ่ายประจ าและรายจ่ายลงทนุไดไ้มต่ ่ากวา่รอ้ยละ 99.0 และ
รอ้ยละ 55.0 ตามล าดับ (ii) การเบกิจ่ายงบประมาณเหลือ่มปีไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 90.0 (iii) การเบกิจา่ยงบลงทนุ
รัฐวสิาหกจิไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 75.0 และ (iv) การเร่งรัดการเบกิจ่ายงบประมาณภายใตก้รอบพระราชก าหนดให ้
อ านาจกระทรวงการคลังกูเ้งนิเพือ่แกไ้ขปัญหา เยยีวยา และฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและสงัคมฯ (5) การขับเคลือ่นการ
ฟ้ืนฟเูศรษฐกจิภายใตพ้ระราชก าหนดเงนิกู ้เพือ่เยยีวยาและฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและสงัคมทีไ่ดรั้บผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคโควดิ 19 ควบคูไ่ปกับการขับเคลือ่นการสรา้งศักยภาพการขยายตวัทางเศรษฐกจิระยะยาวภายใต ้
กรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและกรอบงบลงทนุรัฐวสิาหกจิอยา่งตอ่เน่ือง และ (6) การเตรยีมการรองรับ
ความเสีย่งส าคญั ๆ ทีอ่าจจะสง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกจิไทยเพิม่เตมิในชว่งทีเ่หลอืของปีและในระยะปานกลาง 
  
12. เรือ่ง ปญัหาการเบกิคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการทีเ่ก ีย่วกบัการกกักนัผูเ้ดนิทางทีม่าจาก
ตา่งประเทศ 
                   คณะรัฐมนตรมีมีตเิห็นชอบในหลักการตามนโยบายของรัฐบาลและศนูยบ์รหิารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ทีใ่หส้ว่นราชการทีรั่บผดิชอบการแยกกัก กกักัน หรอืคมุไวส้งัเกต
อาการของบคุคลโดยเฉพาะผูเ้ดนิทางมาจากตา่งประเทศสามารถเบกิคา่ใชจ่้ายจากงบกลางไดต้ามหลักเกณฑ์
และวธิกีารทีก่ระทรวงการคลังและส านักงบประมาณก าหนด ทัง้น้ีตัง้แตว่ันที ่1 มนีาคม 2563 อันเป็นเวลาทีเ่ริม่
บังคับใชม้าตรการตา่ง ๆ จนกวา่คณะรัฐมนตรจีะมมีตปิระการอืน่ตามทีร่องนายกรัฐมนตร ี(นายวษิณุ เครอืงาม) 
เสนอ 
                   สาระส าคญัของเรือ่ง 
                   ตามทีน่ายกรัฐมนตรมีบีัญชามอบหมายใหร้องนายกรัฐมนตร ี(นายวษิณุ เครอืงาม) พจิารณา
ปัญหาการเบกิคา่ใชจ่้ายในการด าเนนิการทีเ่กีย่วกับการกกักัน (Quarantine) ผูเ้ดนิทางทีม่าจากตา่งประเทศซึง่
สว่นราชการตา่ง ๆ เชน่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ กระทรวงสาธารณสขุ
ไดรั้บมอบหมายจากทางราชการใหรั้บผดิชอบการจัดสถานทีแ่ยกกัก กักกัน หรอืคมุไวส้งัเกตตามพระราชบญัญัติ
โรคตดิตอ่ พ.ศ. 2558 และตามขอ้ก าหนดออกตามความในพระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉนิ พ.ศ. 2548 นัน้ รองนายกรัฐมนตร ี(นายวษิณุ เครอืงาม) ไดป้ระชมุหารอืเรือ่งดังกลา่วร่วมกับ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธบิดกีรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ รองปลดักระทรวงกลาโหม รองผูอ้ านวยการ
ส านักงบประมาณ รองอธบิดกีรมควบคมุโรค และผูแ้ทนกรมบัญชกีลางแลว้เมือ่วันที ่15 พฤษภาคม 2563 เพือ่
ท าความเขา้ใจถงึแนวปฏบิตัขิองแตล่ะหน่วยงานและแนวทางการแกปั้ญหา ปรากฏผลดังน้ี 
                   1. ปญัหา 
                       เมือ่เกดิการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ขึน้รัฐบาลไดม้นีโยบายใหผู้ท้ีเ่ดนิทางมาจาก
ตา่งประเทศไมว่า่จะเป็นทางบก ทางน ้า หรอืทางอากาศกักกันตัวเป็นเวลาประมาณ 14 วัน ณ สถานทีท่ีรั่ฐจัดไว ้
ให ้(State Quarantine) ซึง่เป็นมาตรการทีใ่ชก้ันทัว่โลก โดยการด าเนนิการในเรือ่งน้ีรัฐเป็นผูรั้บผดิชอบ
คา่ใชจ่้ายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ เพราะเป็นเรือ่งทีไ่มไ่ดอ้าศัยความสมัครใจของผูถ้กูกกักนัและเป็นไปเพือ่ผลประโยชน์
แกก่ารป้องกันการตดิตอ่และแพร่ระบาดของโรค หน่วยงานทีรั่บมอบหมายใหรั้บผดิชอบคอื กระทรวงกลาโหม 



กระทรวงมหาดไทย องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ กระทรวงสาธารณสขุ และกระทรวงคมนาคม หน่วยงานดังกลา่ว
จงึไดด้ าเนนิการตามนโยบายของรัฐบาลและศนูยบ์รหิารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 
2019 ดว้ยการจัดหาทีพ่กั อาหาร และยานพาหนะ รวมทัง้อปุกรณ์ทีจ่ าเป็นในการป้องกันและควบคมุโรคใหแ้กผู่ ้
ทีเ่ดนิทางมาจากตา่งประเทศตัง้แตก่อ่นทีจ่ะมกีารประกาศสถานการณ์ฉุกเฉนิ (26 มนีาคม 2563) จนถงึปัจจุบัน 
โดยทกุสว่นราชการไดด้ าเนนิการเบกิคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิหรอืทดลองจ่ายไปบา้งแลว้บางสว่น เบือ้งตน้
กระทรวงกลาโหมไดด้ าเนนิการท าความตกลงกับกระทรวงการคลังเพือ่เบกิจ่ายในเรือ่งดังกลา่ว สว่นองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดใ้ชง้บประมาณในสว่นของตนตามระเบยีบของกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ่้ายเพือ่
ชว่ยเหลอืประชาชนตามอ านาจหนา้ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ่งถิน่ พ.ศ. 2560 และอ านาจหนา้ทีต่าม
กฎหมายจัดตัง้ของแตล่ะทอ้งถิน่ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จงึด าเนนิการไปตามความฉุกเฉนิเร่งดว่นเฉพาะ
หนา้ตามนโยบายของรัฐบาล แตท่กุสว่นราชการยังมคีวามกังวลใจวา่การด าเนนิการดังกลา่วชอบดว้ย
พระราชบัญญตัโิรคตดิตอ่ พ.ศ. 2558 มาตรา 41 และมาตรา 42 หรอืไม ่เพราะบทบญัญตัดิังกลา่วบญัญตัใิห ้
เจา้ของพาหนะ หรอืผูค้วบคมุพาหนะ หรอืผูเ้ดนิทางรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จากการด าเนนิการป้องกันและ
ควบคมุโรคตดิตอ่ระหวา่งประเทศทีเ่กดิขึน้เอง 
                   2. ผลการหารอื 
                       ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้เห็นวา่ การเกดิโรคระบาดโควดิ-19 เป็นกรณีอบุัตใิหมไ่มเ่คยเกดิ
ขึน้มากอ่นในประเทศไทย ดงันัน้จงึไมไ่ดม้กีารวางแผนหรอืเตรยีมตวัลว่งหนา้ในระบบบรหิารจดัการปกตแิละการ
ตรากฎระเบยีบไวร้องรับ จงึจ าเป็นตอ้งใชว้ธิกีารเทยีบเคยีงกับการปฏบิัตทิีเ่คยด าเนนิการมาร่วมกับแนวปฏบิตั ิ
ใหมท่ีเ่กดิขึน้ตามวธิปีฏบิัตใินนานาประเทศเพือ่ใหส้ามารถด าเนนิการในเรือ่งตา่ง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมและ
ทันทว่งท ีและเมือ่พจิารณามาตรา 41 และมาตรา 42 ของพระราชบญัญตัโิรคตดิตอ่ พ.ศ. 2558 แลว้เห็นวา่เป็น
บทบญัญตัทิีก่ าหนดใหเ้ป็นสทิธขิองรัฐในการเรยีกเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จากเจา้ของพาหนะหรอืผูค้วบคมุ
พาหนะ หรอืผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศ หากเกดิโรคระบาดระหวา่งประเทศขึน้ ดังนัน้รัฐจงึมสีทิธทิีจ่ะเรยีกเก็บ
คา่ใชจ่้ายหรอืไมก่็ได ้ซึง่รัฐบาลเคยด าเนนิการรับผดิชอบเสยีเองในท านองเดยีวกันน้ีในการจัดสง่เครือ่งบนิไปรับ
คนไทยในตา่งประเทศเพือ่อพยพหลบภัยธรรมชาต ิหรอืภัยสงครามหรอืจากการกอ่ความไมส่งบ ตลอดจนภัยอืน่ 
ๆ เพือ่เดนิทางกลับประเทศไทยโดยรัฐเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ่้ายมาแลว้ ดังนัน้ ในกรณีน้ีซึง่เป็นการเกดิโรค
ระบาดทีเ่กดิขึน้ทัว่โลกไมไ่ดจ้ ากัดบรเิวณและมรีะยะเวลาการฟักตัวอยา่งนอ้ย 14 วนั เพือ่ป้องกันและควบคมุ
โรคตดิตอ่อันตราย ประกอบกับรัฐไมเ่คยเจรจากับสายการบนิหรอืผูถ้กูกกักันตัวไวก้อ่นใหรั้บผดิชอบคา่ใชจ่้าย 
ในทางตรงกันขา้มหลายคนขอกลับไปกกัตวัเองทีภ่มูลิ าเนาโดยจะรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายเอง แตรั่ฐเห็นวา่บคุคล
บางกลุม่มคีวามเสีย่งสงูเพราะเดนิทางมาจากประเทศทีเ่ป็นเขตตดิโรค มปีระวตักิารใกลช้ดิผูต้ดิเชือ้ สมควร
ควบคมุใหอ้ยูใ่นทีเ่ดยีวกันภายใตก้ารดแูลของรัฐ เพือ่สะดวกแกก่ารเฝ้าระวังระยะฟักตัวและแกไ้ขหากปรากฏ
อาการ อกีทัง้รัฐธรรมนูญมาตรา 47 บัญญตัใิหบ้คุคลมสีทิธไิดรั้บการป้องกันและขจัดโรคตดิตอ่อันตรายจากรัฐ
โดยไมเ่สยีคา่ใชจ่้ายซึง่มาตรการกักกันตวัถอืวา่เป็นมาตรการป้องกันโรคตดิตอ่เพือ่ประโยชนข์องผูนั้น้เองและ
การแพร่ระบาดไปยังประชาชนทั่วไปทีรั่ฐพงึจัดใหม้ขีึน้ตามรัฐธรรมนูญ ดังนัน้รัฐจงึไมค่วรตอ้งเรยีกเกบ็คา่ใชจ่้าย
ดังกลา่ว 
                   จากการหารอืดังกลา่ว ทีป่ระชมุเห็นวา่คณะรัฐมนตรไีดเ้คยมมีตเิมอืว่นัที ่7 เมษายน 2563 ให ้
กระทรวงสาธารณสขุ คณะกรรมการโรคตดิตอ่แหง่ชาต ิและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งพจิารณาก าหนดแนวทางการ
ใชจ่้ายงบประมาณภาครัฐในการบรหิารจัดการเกีย่วกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิตอ่ไวรัสโคโรนา 
2019 ใหเ้กดิความชดัเจน เชน่ในประเด็นการด าเนนิการตามมาตรา 41 แหง่พระราชบัญญัตโิรคตดิตอ่แหง่ขาต ิ
พ.ศ. 2558 โดยใหม้ผีลยอ้นหลังไปตัง้แตช่ว่งเริม่ตน้ของการแพร่ระบาด จงึเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรใีหค้วาม
เห็นชอบในหลักการตามนโยบายของรัฐบาลและศนูยบ์รหิารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโร
นา 2019 ทีใ่หส้ว่นราชการทีรั่บผดิชอบการแยกกกั กักกัน หรอืคมุไวส้งัเกตอาการของบคุคลโดยเฉพาะผู ้
เดนิทางมาจากตา่งประเทศสามารถเบกิคา่ใชจ่้ายจากงบกลางไดต้ามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ระทรวงการคลัง
และส านักงบประมาณก าหนด ทัง้น้ีตัง้แตว่ันที ่1 มนีาคม 2563 อันเป็นเวลาทีเ่ริม่บังคับใชม้าตรการตา่ง ๆ จนกวา่
คณะรัฐมนตรจีะมมีตปิระการอืน่ 
  

ตา่งประเทศ 

13. เรือ่ง รา่งบนัทกึความรว่มมอืดา้นไปรษณียร์ะหวา่งกระทรวงกจิการภายในและการสือ่สารแหง่
ประเทศญีปุ่่ นและกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ราชอาณาจกัรไทย ฉบบัใหม ่
                    คณะรัฐมนตรมีมีตเิห็นชอบและอนุมตัใิหม้กีารลงนามในร่างบันทกึความร่วมมอืดา้นไปรษณีย์



ระหวา่งกระทรวงกจิการภายในและการสือ่สารแหง่ประเทศญีปุ่่ นและกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแหง่
ราชอาณาจกัรไทย (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) ทัง้น้ี ในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งปรับปรุงถอ้ยค าทีม่ใิชส่าระส าคญัและไมขั่ดกบั
หลกัการทีค่ณะรัฐมนตรไีดอ้นุมัตหิรอืใหค้วามเห็นชอบไว ้ใหก้ระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมด าเนนิการ
ไดโ้ดยใหเ้สนอคณะรัฐมนตรทีราบภายหลัง พรอ้มทัง้ชีแ้จงเหตผุลและผลประโยชนท์ีไ่ทยไดรั้บจากการ
ปรับเปลีย่นดังกลา่ว และอนุมัตใิหรั้ฐมนตรวีา่การกระทรวงดจิทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมหรอืผูท้ีรั่ฐมนตรวีา่การ
กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมมอบหมายเป็นผูล้งนามในร่างบันทกึความร่วมมอืฉบับดังกลา่ว ตามที่
กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมเสนอ 
                   สาระส าคญั 
                    ร่างบันทกึความร่วมมอืดา้นไปรษณียร์ะหวา่งกระทรวงกจิการภายในและการสือ่สารแหง่ประเทศ
ญีปุ่่ น และกระทรวงดจิทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ราชอาณาจักรไทย ฉบบัใหม ่เป็นการจัดท าร่างบันทกึ
ความร่วมมอืฯ เพือ่ใชบ้ังคบัแทนบันทกึความร่วมมอืฯ ฉบับเดมิ ทีส่ ิน้สดุการใชบ้ังคบัเมือ่เดอืนพฤศจกิายน 2562 
โดยคงหลักการและทศิทางในแนวทางเดมิ แตป่รับรายละเอยีดเน้ือหาและเพิม่กจิกรรมใหส้อดคลอ้งกับ
สภาพการณ์และการด าเนนิงานในปัจจุบัน เชน่ การแปลงทีท่ าการไปรษณียใ์นประเทศไทยใหป้ระชาชนไดน้ า
ผลติภัณฑท์อ้งถิน่หรอืผลติภัณฑเ์กษตรมาขายในชอ่งทางออนไลน ์และก าหนดใหก้ารสิน้สดุของบันทกึความ
ร่วมมอืฯ จะไมม่ผีลตอ่กจิกรรมความร่วมมอืขา้งตน้ทียั่งอยูร่ะหวา่งการด าเนนิการในชว่งทีบ่ันทกึความร่วมมอืฯ 
หมดอายลุง รวมทัง้เปลีย่นการลงนามเป็นรัฐมนตรวีา่การของทัง้สองฝ่ายเพือ่ยกระดบัความร่วมมอืดา้นไปรษณีย ์
                   สาระส าคญัรา่งบนัทกึความรว่มมอืฯ ฉบบัใหม ่ดังน้ี 
                   วตัถปุระสงค ์เพือ่สง่เสรมิความร่วมมอืดา้นไปรษณียร์ะหวา่งไทยกบัญีปุ่่ นตามกฎหมายและ
นโยบายภายในประเทศของแตล่ะประเทศและขอ้ผกูพันระหวา่งประเทศ 
                   ขอบเขตความรว่มมอื ประกอบดว้ย 1. การแบง่ปันขอ้มลูและการแลกเปลีย่นความคดิเห็น
เกีย่วกับนโยบายดา้นไปรษณียข์องทัง้สองฝ่าย 2. สง่เสรมิใหเ้กดิความร่วมมอืระหวา่งไปรษณียญ์ีปุ่่ นและ
ไปรษณียไ์ทย 3. สง่เสรมิความร่วมมอืระหวา่งหน่วยงานเอกชน/รัฐของญีปุ่่ น (Japanese private/public 
agencies) และไปรษณียไ์ทย ทัง้ร่วมกันท าโครงการผลติภัณฑ ์และการใหบ้รกิาร เพือ่พัฒนาการบรกิารให ้
ทันสมัย และปรับปรุงประสทิธภิาพการด าเนนิงานของไปรษณียไ์ทย รวมถงึดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศที่
เกีย่วขอ้งกับการใหบ้รกิารไปรษณียแ์ละทีท่ าการไปรษณีย ์การเชือ่มโยงระหวา่ง Platform e-commerce ของ
ญีปุ่่ น และของไปรษณียไ์ทยในการเอาสนิคา้ทอ้งถิน่มาเชือ่มกันใหม้กีารซือ้ขายแลกเปลีย่นสนิคา้ของสอง
ประเทศ 4. สนับสนุนใหม้กีารด าเนนิงานตามขอ้เสนอเกีย่วกับโครงการความร่วมมอืตา่งๆ 5. คงความรูก้าร
ถา่ยทอดจากฝ่ายญีปุ่่ นภายใตค้วามร่วมมอืฯ ไวเ้ป็นการเฉพาะภายในภาครัฐและไปรษณียไ์ทย 
                   ร่างบันทกึความร่วมมอืฯ มรีะยะเวลา 3 ปี แตท่ัง้น้ีฝ่ายใดฝ่ายหนึง่สามารถขอสิน้สดุไดก้อ่นก าหนด
โดยการท าหนังสอืเป็นลายลักษณ์อักษรแจง้อกีฝ่ายลว่งหนา้เป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน การสิน้สดุของ
บันทกึความร่วมมอืฯ จะไมม่ผีลตอ่กจิกรรมความร่วมมอืขา้งตน้ทียั่งอยูร่ะหวา่งการด าเนนิการในชว่งทีบ่ันทกึความ
ร่วมมอืฯ หมดอายลุง และร่างบันทกึความร่วมมอืฉบับนี้ไมก่อ่ใหเ้กดิขอ้ผกูพันทางกฎหมาย 
  
14. เรือ่ง รา่งบนัทกึความเขา้ใจระหวา่งอาเซยีนกบัสหพนัธรฐัรสัเซยีวา่ดว้ยความรว่มมอืดา้นการ
จดัการภยัพบิตั ิ
                   คณะรัฐมนตรมีมีตเิห็นชอบตอ่ร่างบันทกึความเขา้ใจระหวา่งอาเซยีนและสหพันธรัฐรัสเซยี 
(รัสเซยี) วา่ดว้ยความร่วมมอืดา้นการจัดการภัยพบิัต ิและเห็นชอบใหเ้ลขาธกิารอาเซยีนหรอืผูแ้ทนเป็นผูล้งนาม
ร่วมกับสหพันธรัฐรัสเซยี เน่ืองจากเป็นการด าเนนิงานตามความตกลงอาเซยีนวา่ดว้ยการจัดการภัยพบิตัแิละการ
ตอบโตส้ถานการณ์ฉุกเฉนิ ซึง่เป็นพันธกรณีทีป่ระเทศไทยไดล้งนามรับรองไวแ้ลว้เมือ่ปี พ.ศ. 2548 ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
                   สาระส าคญั       
                   ร่างบันทกึความเขา้ใจฯ มวีัตถปุระสงคเ์พือ่สง่เสรมิความร่วมมอืระหวา่งอาเซยีนกับรัสเซยีในการ
พัฒนา จัดโครงการเฉพาะ หรอืกจิกรรมดา้นการจัดการภัยพบิัตโิดยอาศัยทรัพยากรและสิง่อ านวยความสะดวก
ของคูภ่าคทีีห่ามาได ้โดยขึน้อยูก่ับกฎหมายภายในประเทศ กฎ ระเบยีบ และนโยบายแหง่ชาตซิึง่ใชบ้ังคบัในแต่
ละประเทศสมาชกิอาเซยีนและรัสเซยี โดยมเีป้าหมายของโครงการความร่วมมอืดา้นการจัดการภัยพบิตัริะหวา่ง 2 
ฝ่าย คอื มุง่เนน้การสง่เสรมิและสนับสนุนการแจง้เตอืนภัยลว่งหนา้ อ านวยความสะดวกในการแลกเปลีย่นขอ้มลู



ดา้นการจัดการภัยพบิตัแิละการตอบโตส้ถานการณ์ฉุกเฉนิ สง่เสรมิการแลกเปลีย่นเทคโนโลยทีีท่ันสมัยส าหรับ
การบรรเทาความเสีย่งจากภัยพบิัต ิรวมถงึสนับสนุนการปฏบิัตงิานของ AHA Centre และศนูยภ์าวะวกิฤตของ
รัสเซยี โดยสาระส าคญัของร่างบันทกึความเขา้ใจฯ มรีายละเอยีดสรุปได ้ดังน้ี 
                   1 ขอบเขตความร่วมมอื 
                              (1) สนับสนุนการเตอืนภัยลว่งหนา้ และการตดิตามการประเมนิความเสีย่งอันตรายจาก
ผลกระทบดังกลา่ว 
                              (2) อ านวยความสะดวกในการแลกเปลีย่นขอ้มลูดา้นการจัดการภัยพบิตัแิละการตอบโต ้
สถานการณ์ฉุกเฉนิ 
                              (3) สง่เสรมิการแลกเปลีย่นเทคโนโลยทีีท่ันสมัยส าหรับการบรรเทาความเสีย่งจากภัย
พบิัต ิ
                              (4) สง่เสรมิการฝึกอบรมความเชีย่วชาญในเรือ่งการจัดการภัยพบิัต ิ
                              (5) สนับสนุนการแลกเปลีย่นขอ้มลูระหวา่ง AHA Centre  และศนูยภ์าวะวกิฤตของ
รัสเซยี 
2. กลไกการด าเนนิการและโครงการความร่วมมอื ทัง้ 2 ฝ่ายจะพัฒนาความร่วมมอืหรอืร่วมกันจัดโครงการ
โดยเฉพาะหรอืกจิกรรมดา้นการจัดการภัยพบิตั ิโดยอาศยัทรัพยากรและสิง่อ านวยความสะดวกของทัง้ 2 ฝ่าย 
โดยขึน้อยูก่ับกฎหมาย กฎ ระเบยีบภายในของแตล่ะประเทศสมาชกิอาเซยีนและรัสเซยี 
3. ผลของบันทกึความเขา้ใจ  บันทกึความเขา้ใจเป็นเพยีงการบันทกึความตัง้ใจของคูภ่าค ีและไมก่อ่ใหเ้กดิการ
สรา้งภาระผกูพันภายใตก้ฎหมายภายในประเทศ หรอืกฎหมายระหวา่งประเทศ หรอืกอ่ใหเ้กดิกระบวนการทาง
กฎหมายใดๆ หรอืกอ่ใหเ้กดิภาระหนา้ทีท่ีม่ผีลผกูพันตามกฎหมาย 
4. การเริม่มผีลบังคับใชแ้ละระยะเวลา บันทกึความเขา้ใจจะมผีลบังคบัใชใ้นวันทีไ่ดม้กีารลงนาม โดยมผีลบังคับ
ใชช้ว่งระยะเวลา 3 ปี และจะมผีลบังคบัใชใ้หมโ่ดยอัตโนมัตใินอกี 3 ปีถดัไป หลังจากนัน้ทัง้ 2 ฝ่ายอาจขยาย
ระยะเวลาตามทีไ่ดต้กลงร่วมกัน 
  
15. เรือ่ง รา่งเอกสารผลลพัธข์องการประชุมทางไกลเจา้หนา้ทีอ่าวโุสของประเทศสมาชกิและคูเ่จรจา
สมาคมแหง่มหาสมทุรอนิเดยีวา่ดว้ยโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) การรบัมอื ความ
รว่มมอื และความเป็นหุน้สว่น 
                   คณะรัฐมนตรมีมีตเิห็นชอบตอ่ร่างถอ้ยแถลงเจา้หนา้ทีอ่าวโุสสมาคมแหง่มหาสมทุรอนิเดยี วา่ดว้ย
ความร่วมมอืและเป็นน ้าหนึง่ใจเดยีวในการรับมอืกับโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ทัง้น้ี หากมคีวามจ าเป็นตอ้ง
ปรับปรุงแกไ้ขร่างเอกสารดังกลา่วในสว่นทีไ่มใ่ชส่าระส าคัญหรอืไมขั่ดตอ่ผลประโยชนข์องไทย ใหก้ระทรวงการ
ตา่งประเทศด าเนนิการไดโ้ดยไมต่อ้งน าเสนอคณะรัฐมนตรเีพือ่พจิารณาอกีครัง้ โดยใหอ้ธบิดกีรมเศรษฐกจิ
ระหวา่งประเทศ กระทรวงการตา่งประเทศ ในฐานะเจา้หนา้ทีอ่าวุโส IORA ของไทย หรอืผูไ้ดรั้บมอบหมาย ร่วม
ใหก้ารรับรองเอกสารดังกลา่ว ตามทีก่ระทรวงการตา่งประเทศเสนอ 
                   สาระส าคญั 
                   ร่างถอ้ยแถลงฯ เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ของเจา้หนา้ทีอ่าวโุสของประเทศสมาชกิในการ
แสดงความมุง่ม่ันร่วมกันในการรับมอืกับการระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 โดยมสีาระส าคญั ดังน้ี 
                   1. แสดงความเสยีใจตอ่ความสญูเสยีและผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 
2019 และรับทราบความพยายามและความทา้ทายของแตล่ะประเทศสมาชกิในการรับมอืกับโรคตดิเชือ้ไวรัสโค
โรนา 2019 พรอ้มทัง้สนับสนุนบทบาทและการด าเนนิการขององคก์ารอนามัยโลกในการควบคมุและจ ากัดการ
แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
                   2. แสดงความมุง่ม่ันทีจ่ะสง่เสรมิความร่วมมอืในการแลกเปลีย่นขอ้มลู มาตรการและแนวปฏบิตัอินั
เป็นเลศิ การจัดตัง้ชอ่งทางการแลกเปลีย่นขอ้มลู การเปิดตลาดการคา้การลงทนุ ความร่วมมอืพหภุาค ีการมสีว่น
ร่วมของทกุภาคสว่นร่วม การใหค้วามชว่ยเหลอืแกป่ระเทศสมาชกิทีไ่ดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิ
เชือ้ไวรัส โคโรนา 2019 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเทศสมาชกิทีเ่ปราะบาง และประเทศทีพั่ฒนานอ้ยทีส่ดุ 
  
16. เรือ่ง  รา่งแถลงการณ์รว่มเนือ่งในโอกาสครบรอบ 50 ปี สนธสิญัญาไมแ่พรข่ยายอาวธุนวิเคลยีร ์
                   คณะรัฐมนตรมีมีตเิห็นชอบการร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมเน่ืองในโอกาสครบรอบ 50 ปี 
สนธสิญัญาไมแ่พร่ขยายอาวธุนวิเคลยีร ์โดยหากมคีวามจ าเป็นตอ้งแกไ้ขปรับปรุงร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในสว่นที่
ไมใ่ชส่าระส าคญักอ่นการรับรอง ใหก้ระทรวงการตา่งประเทศสามารถด าเนนิการไดโ้ดยไมต่อ้งน าเสนอ



คณะรัฐมนตรพีจิารณาอกีครัง้ ตามทีก่ระทรวงการตา่งประเทศเสนอ 
                   สาระส าคญัของรา่งแถลงการณ์รว่มฯ เพือ่ย ้าเจตนารมณ์ร่วมกันของรัฐภาคสีนธสิญัญาฯ ตอ่
การอนุวัตพัินธกรณีของสนธสิญัญาฯ ในมติติา่ง ๆ อยา่งครบถว้นและมปีระสทิธภิาพ โดยไดใ้หค้วามส าคญัใน
ประเด็นตา่ง ๆ ไดแ้ก ่(1) การสง่เสรมิความเป็นสากลของสนธสิญัญาฯ (2) การตระหนักถงึความลา่ชา้ของการ
ด าเนนิงานดา้นการลดอาวธุนวิเคลยีรแ์ละเรยีกรอ้งใหป้ระเทศทีค่รอบครองอาวธุนวิเคลยีร ์(nuclear-weapon 
State) เร่งรัดการด าเนนิการทีเ่กีย่วขอ้ง (3) การตระหนักถงึผลกระทบทางมนุษยธรรมรา้ยแรงอันเกดิจากใชอ้าวธุ
นวิเคลยีร ์(4) การย ้าความส าคญัของการจัดตัง้เขตปลอดอาวธุนวิเคลยีรใ์นทกุภมูภิาค ซึง่จะเป็นสิง่ส าคญัตอ่การ
ป้องกันการแพร่ขยายอาวธุนวิเคลยีร ์และ (5) การเรยีกรอ้งใหรั้ฐภาคร่ีวมกันหารอือยา่งเปิดเผย โปร่งใสและ
สรา้งสรรค ์เพือ่ผลักดันใหส้นธสิญัญาฯ มคีวามกา้วหนา้ 
                   ทัง้น้ี การร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ถอืเป็นการย ้าถงึเจตนารมณ์และความมุง่ม่ันของไทยใน
ฐานะรัฐภาคสีนธสิญัญาฯ และประเทศทีไ่มม่อีาวธุนวิเคลยีรใ์นครอบครอง (non-nuclear-weapon State) ทีจ่ะ
ร่วมกับรัฐภาคสีนธสิญัญาฯ ในการผลักดันใหก้ารด าเนนิการของสนธสิญัญาฯ มคีวามคบืหนา้และเป็นรูปธรรม 
เพือ่ทีจ่ะสามารถบรรลตุามความมุง่หมายของการมโีลกทีป่ราศจากอาวธุนวิเคลยีร ์นอกจากนี้ ยังเป็นการย ้า
บทบาททีส่ าคัญของไทยในกรอบการลดและไมแ่พร่ขยายอาวธุทีม่อีานุภาพท าลายลา้งสงู ซึง่ไทยไดม้บีทบาท
ร่วมกับประชาคมระหวา่งประเทศในการผลกัดันการด าเนนิการทีเ่กีย่วขอ้งมาอยา่งตอ่เน่ือง 
  

แตง่ต ัง้ 

17. เรือ่ง การแตง่ต ัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหนง่ประเภทวชิาการระดบั

ทรงคณุวฒุ ิ (กระทรวงยตุธิรรม) 

                   คณะรัฐมนตรมีมีตเิห็นชอบตามทีรั่ฐมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรมเสนอแตง่ตัง้ นายอภชิาต จารุ

ศริ ิรองอธบิดกีรมพนิจิและคุม้ครองเดก็และเยาวชน ใหด้ ารงต าแหน่ง ทีป่รกึษาเฉพาะดา้นนโยบายและการ

บรหิารงานยตุธิรรม (นักวเิคราะหน์โยบายและแผนทรงคณุวฒุ)ิ ส านักงานปลดักระทรวง กระทรวงยตุธิรรม ตัง้แต่

วันที ่3 ตลุาคม 2562 ซึง่เป็นวันทีม่คีณุสมบัตคิรบถว้นสมบรูณ์ ทัง้น้ี ตัง้แตว่ันทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรด

กระหมอ่มแตง่ตัง้เป็นตน้ไป 

  

18. เรือ่ง การแตง่ต ัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหนง่ประเภทวชิาการระดบัทรงคณุวฒุ ิ

(ส านกังานสภาความม ัน่คงแหง่ชาต)ิ 

                   คณะรัฐมนตรมีมีตอินุมัตติามทีส่ านักงานสภาความม่ันคงแหง่ชาตเิสนอแตง่ตัง้ นายเกษม 

ทวปีญัญสกลุ ผูอ้ านวยการส านักยทุธศาสตรค์วามม่ันคงกจิการชายแดนและประเทศรอบบา้นใหด้ ารงต าแหน่ง 

ทีป่รกึษาดา้นการประสานกจิการความม่ันคง (นักวเิคราะหน์โยบายและแผนทรงคณุวฒุ)ิ ส านักงานสภาความ

ม่ันคงแหง่ชาต ิส านักนายกรัฐมนตร ีตัง้แตว่ันที ่27 กมุภาพันธ ์2563  ซึง่เป็นวันทีม่คีณุสมบตัคิรบถว้นสมบรูณ์ 

ทัง้น้ี ตัง้แตว่ันทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแตง่ตัง้เป็นตน้ไป 

  

  

19. เรือ่ง แจง้รายชือ่โฆษกกระทรวงพาณิชยแ์ละรองโฆษกกระทรวงพาณิชย ์

                   คณะรัฐมนตรมีมีตรัิบทราบการแตง่ตัง้โฆษกกระทรวงพาณชิยแ์ละรองโฆษกกระทรวงพาณชิยช์ดุ

ใหม ่ตามทีก่ระทรวงพาณชิยเ์สนอ ดังน้ี  

                   1. นายสพุพตั ออ่งแสงคณุ รองปลดักระทรวงพาณชิย ์เป็นโฆษกกระทรวงพาณชิย ์  

                   2. นางลลดิา จวิะนนัทประวตั ิผูต้รวจราชการกระทรวงพาณชิย ์เป็นรองโฆษกกระทรวง

พาณชิย ์ 

                   3. นายวฒันศกัย ์เสอืเอีย่ม รองอธบิดกีรมการคา้ภายใน เป็นรองโฆษกกระทรวงพาณชิย ์ 

          

20. เรือ่ง การแตง่ต ัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหนง่ประเภทบรหิารระดบัสงู  (กระทรวง

การตา่งประเทศ) 

                   คณะรัฐมนตรมีมีตอินุมตัติามทีรั่ฐมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศเสนอแตง่ตัง้ นางสาวศศิ

รทิธิ ์ตนักลุรตัน ์กงสลุใหญ ่สถานกงสลุใหญ ่ณ นครเซีย่งไฮ ้สาธารณรัฐประชาชนจนี ใหด้ ารงต าแหน่ง 



เอกอัครราชทตู สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงไนโรบ ีสาธารณรัฐเคนยา ตัง้แตว่ันทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรด

กระหมอ่มแตง่ตัง้เป็นตน้ไป เพือ่ทดแทนต าแหน่งทีว่า่ง ซึง่การแตง่ตัง้ขา้ราชการใหไ้ปด ารงต าแหน่ง

เอกอัครราชทตูประจ าตา่งประเทศดังกลา่วไดรั้บความเห็นชอบจากประเทศผูรั้บ 

  

21. เรือ่ง การแตง่ต ัง้ประธานกรรมการ กรรมการผูแ้ทนสมาคม และกรรมการผูท้รงคณุวฒุใิน

คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง 

                   คณะรัฐมนตรมีมีตอินุมัตติามทีรั่ฐมนตรปีระจ าส านักนายกรัฐมนตร ี(นายเทวญั ลปิตพัลลภ) เสนอ

แตง่ตัง้ประธานกรรมการ กรรมการผูแ้ทนสมาคม และกรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการขายตรงและตลาด

แบบตรง รวม 9 คน แทนประธานกรรมการ กรรมการผูแ้ทนสมาคม และกรรมการผูท้รงคณุวฒุเิดมิทีด่ ารง

ต าแหน่งครบวาระสามปี ดังน้ี  

                   ประธานกรรมการ  

                   1. นางสรอ้ยทพิย ์ไตรสทุธิ ์  

                   กรรมการผูแ้ทนสมาคม 

                   2. นายนพปฎล เมฆเมฆา (ผูแ้ทนสมาคมทีม่วีตัถปุระสงคเ์กีย่วกับธรุกจิขายตรง)  

                   3. นายนคร เสรรัีกษ์ (ผูแ้ทนสมาคมทีม่วีตัถปุระสงคเ์กีย่วกบัธรุกจิตลาดแบบตรง) 

                   4. นายทว ีกาญจนภ ู(ผูแ้ทนสมาคมทีม่วีตัถปุระสงคเ์กีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค)   

                   5. นายบรรจง บญุรัตน ์(ผูแ้ทนสมาคมทีม่วีัตถปุระสงคเ์กีย่วกับการคุม้ครองผูบ้รโิภค)   

                   กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ 

                   6. พลต ารวจโท ปัญญา เอง่ฉว้น  

                   7. นายวฑิรูย ์สมิะโชคด ี(ผูท้รงคณุวฒุภิาคเอกชน) 

                   8. นายจุลพงษ์ ทวศีร ี 

                   9. พันเอก ปิยะวัฒก ์กิง่เกต ุ(ผูท้รงคณุวฒุภิาคเอกชน) 

                    ทัง้น้ี ตัง้แตว่ันที ่19 พฤษภาคม 2563 เป็นตน้ไป 

22. เรือ่ง การแตง่ต ัง้ประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่น

บคุคล 

                   คณะรัฐมนตรมีมีตอินุมัตติามทีก่ระทรวงดจิทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมเสนอแตง่ตัง้ประธาน

กรรมการและกรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ดังน้ี  

                   1. นายเธยีรชยั ณ นคร เป็นประธานกรรมการ  

                   2. นายนวนรรน ธรีะอัมพรพันธุ ์เป็นกรรมการผูท้รงคณุวฒุดิา้นการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล  

                   3. พันต ารวจโท เธยีรรัตน ์วเิชยีรสรรค ์เป็นกรรมการผูท้รงคณุวฒุดิา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภค  

                   4. นายพันธศ์ักดิ ์ศริรัิชตพงษ์ เป็นกรรมการผูท้รงคณุวฒุดิา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สือ่สาร  

                   5. ผูช้ว่ยศาสตราจารยท์ศพล ทรรศนกลุพันธ ์เป็นกรรมการผูท้รงคณุวฒุดิา้นสงัคมศาสตร ์  

                   6. นางสาวฐติรัิตน ์ทพิยส์มัฤทธิก์ลุ เป็นกรรมการผูท้รงคณุวฒุดิา้นกฎหมาย  

                   7. ศาสตราจารยศ์ภุลกัษณ์ พนิจิภวูดล เป็นกรรมการผูท้รงคณุวฒุดิา้นกฎหมาย   

                   8. ศาสตราจารยป์ระสทิธิ ์วัฒนาภา เป็นกรรมการผูท้รงคณุวฒุดิา้นสขุภาพ 

                   9. นางสาวรืน่วด ีสวุรรณมงคล เป็นกรรมการผูท้รงคณุวฒุดิา้นการเงนิ           

                   10. นางเมธนีิ เทพมณี เป็นกรรมการผูท้รงคณุวฒุดิา้นอืน่ (การบรหิารจัดการขอ้มลูภาครัฐ) 

  

23. เรือ่ง การแตง่ต ัง้ขา้ราชการใหด้ ารงต าแหนง่ประเภทบรหิาร ระดบัสงู ในกระทรวงการทอ่งเทีย่ว

และกฬีา 

                   คณะรัฐมนตรมีมีตอินุมตัติามทีก่ระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีาเสนอใหโ้อนขา้ราชการพลเรอืน

สามัญในสงักัดไปแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิาร ระดับสงู จ านวน 4 ราย ดังน้ี  

                   1. โอน นายทวศีกัดิ ์วาณิชยเ์จรญิ อธบิด ี(นักบรหิารสงู) กรมการทอ่งเทีย่ว กระทรวงการ

ทอ่งเทีย่วและกฬีา ไปด ารงต าแหน่งรองปลดักระทรวง (นักบรหิารสงู) ส านักงานปลดักระทรวง กระทรวงการ



ทอ่งเทีย่วและกฬีา   

                   2. โอน นายอนนัต ์วงศเ์บญจรตัน ์รองปลัดกระทรวง (นักบรหิารสงู) ส านักงานปลัดกระทรวง 

กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา ไปด ารงต าแหน่งอธบิด ี(นักบรหิารสงู) กรมการทอ่งเทีย่ว กระทรวงการ

ทอ่งเทีย่วและกฬีา  

                   3. โอน นายสนัต ิป่าหวาย อธบิด ี(นักบรหิารสงู) กรมพลศกึษา กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 

ไปด ารงต าแหน่งผูต้รวจราชการกระทรวง (นักบรหิารสงู) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการทอ่งเทีย่วและ

กฬีา   

                   4. โอน นายนวิฒัน ์ลิม้สขุนรินัดร ์ผูต้รวจราชการกระทรวง (นักบรหิารสงู) ส านักงาน

ปลัดกระทรวง กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา ไปด ารงต าแหน่ง อธบิด ี(นักบรหิารสงู) กรมพลศกึษา กระทรวง

การทอ่งเทีย่วและกฬีา 

                   ทัง้น้ี ตัง้แตว่นัทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแตง่ตัง้เป็นตน้ไป 

  


