
รายงานการประชุม 

คณะหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ 

วันศุกรท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล 

------------------------------------- 

ผูมาประชุม  

๑. พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ประธาน 

๒. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรี  

๓. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  

๔. นายดิสทัต โหตระกิตย เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  

๕. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  

๖. นายธีระพงษ วงศศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

๗. นายอนุกูล เจิมมงคล ผูอำนวยการสำนักขาวกรองแหงชาติ  

๘. นายเดชาภิวัฒน ณ สงขลา ผูอำนวยการสำนักงบประมาณ  

๙. พลเอก สมศักดิ์ รุงสิตา เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ  

๑๐. นายปกรณ นิลประพันธ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  

๑๑. นายทศพร ศิริสัมพันธ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ 

 

๑๒. นางสาวออนฟา เวชชาชีวะ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ 

 

๑๓. นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

๑๔. นายสมเกียรติ ประจำวงษ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ 

๑๕. พลเอก ณัฐ  อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม 

๑๖. นายประสงค พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง 

๑๗. นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการตางประเทศ 

๑๘. นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 



๒ 

 

๑๙. นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความม่ันคงของมนุษย 

 

๒๐. นายอนันต สุวรรณรัตน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

๒๑. นายชัยวัฒน ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม 

๒๒. นางสาวอัจฉรินทร พัฒนพันธชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม 

 

๒๓. นายจตุพร บุรุษพัฒน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

 

๒๔. นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน  

๒๕. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย  

๒๖. นายวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม  

๒๗. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน  

๒๘. นายกฤษศญพงษ ศิร ิ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  

๒๙. นายสรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจยัและนวัตกรรม 

 

๓๐. นายประเสรฐิ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

๓๑. นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา  

๓๒. นายอำนาจ วิชยานุวัต ิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน 

 

๓๓. นายณรงค แผวพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

๓๔. นายสุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

๓๕. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

๓๖. นายดนุชา สินธวานนท เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ 

เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ 

 

๓๗. พันตำรวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐ 

 



๓ 

 

๓๘. พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนยอำนวยการบริหารจังหวัด

ชายแดนภาคใต 

 

๓๙. นางพงษสวาท กายอรุณสุทธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  

รักษาราชการแทนผูอำนวยการสำนักงาน  

ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร

ชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง 

 

๔๐. หมอมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขานุการ 

 

ผูแทนท่ีไดรับมอบหมายใหเขาประชุมแทน  

๑. นายพิทักษ อุดมวิชัยวัฒน รองปลัดกระทรวงพาณิชย 

๒. พลตำรวจเอก มนู เมฆหมอก รองผูบัญชาการตำรวจแหงชาต ิ

๓. นางนวลจันทร โพธิ์ชวย ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

๔. นางวันทนีย วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

 

ผูเขารวมประชุม 

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

 ๑. นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายบริหาร 

 ๒. พลตรี นิธิ   จึงเจริญ คณะทำงานนายกรัฐมนตรี 

 ๓. พลตรี นิมิตต   สุวรรณรัฐ คณะทำงานนายกรัฐมนตรี 

 ๔. พลตรี ณัฐวุฒิ   ภาสุวณิชยพงศ คณะทำงานนายกรัฐมนตรี 

 ๕. ศาสตราจารยนฤมล   ภิญโญสินวัฒน โฆษกประจำสำนักนายกรฐัมนตรี 

 ๖. นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 

 ๗. นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 

 ๘. พลตรี ฐิตวัชร เสถียรทิพย หัวหนาศูนยปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี 

 ๙. นายศุภฤกษ ภูพงศศักดิ์ ผูอำนวยการกองนวัตกรรม สำนักงาน ป.ย.ป. 

คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 

๑๐. นายณัฐวุฒิ เกรียงไกรเลิศ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  

คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 



๔ 

 

๑๑. นายหลักทรัพย อภิรักษวนาลี คณะทำงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

๑๒. นายวุฒิพันธ ตันติวงศ คณะทำงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

 

สำนักงบประมาณ 

๑. นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ท่ีปรึกษาสำนักงบประมาณ 

๒. นายอภิชาต รัตนราศรี ผูอำนวยการกองงบประมาณ ๑ 

๓. นายธนิตย บุณยะวันตัง นักวิเคราะหงบประมาณชำนาญการ 
 

สำนักงาน ก.พ. 

๑. นายชินพันธุ ฤกษจำนง ผูอำนวยการกลุมแผนงาน 

๒. นายคเณศ ศิรินภากุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

๓. นางสาวอัจฉรา สุชาติประเสริฐกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

๔. นางสาวเปมิกา รักศิริพงษ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

 ๕. นางพิภาวิน ลี้สัมพันธ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

๖. นางสาวปาณพร สมบัติเปยม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

 ๗. นายเชาวเลิศ อุนใจดี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

 ๘. นางสาวนพกร ไพศาลม่ันคง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 

นายกรัฐมนตรี กลาวเปดการประชุม และที่ประชุมไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได

ตามลำดับ ดังนี้ 

วาระท่ี ๑ เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ 

๑.๑  เลขาธิการ ก.พ. กลาวขอบคุณนายกรัฐมนตรีท่ีสละเวลาและใหเกียรติเปนประธาน 

การประชุมคณะหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา สำหรับการประชุมคณะหัวหนาสวนราชการฯ  

ในครั้งนี้เปนการประชุมครั้งท่ีสองของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผูรวมประชุมจำนวน ๔๔ ทาน ประกอบดวย 

นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ และนายวิษณุ เครืองาม) หัวหนาสวนราชการระดับ

กระทรวงหรือเทียบเทาจำนวน ๓๖ ทาน รองหัวหนาสวนราชการท่ีรักษาราชการแทนหัวหนาสวนราชการ จำนวน 

๑ ทาน และผูแทนหัวหนาสวนราชการท่ีไดรับมอบหมายใหเขาประชุมแทน จำนวน ๔ ทาน  



๕ 

 

วาระท่ี ๒  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

ผู อำนวยการสำนักงบประมาณรายงานการใชจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๒) การโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และการปรับปรุง

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) สรุปได ดังนี้ 

๒.๑ รายงานผลการใชจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสท่ี ๒) 

 ๒.๑.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เรื ่อง มาตรการเรงรัดการใชจาย

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดเปาหมายการใชจายงบประมาณประจำป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงไตรมาสท่ี ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓) ในภาพรวมไวท่ี รอยละ ๕๔ ของ

วงเงินงบประมาณท้ังหมด โดยกำหนดเปาหมายการเบิกจายของงบรายจายประจำ รอยละ ๕๘ และรายจายลงทุน 

รอยละ ๔๐ 

 ๒.๑.๒ ผลการใชจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไมรวมงบกลาง) 

ไตรมาสท่ี ๑ และไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) หนวยรับงบประมาณไดมีการใชจาย

งบประมาณในภาพรวมคิดเปนรอยละ ๓๖.๐๕ ต่ำกวาเปาหมายที่กำหนดไว รอยละ ๑๗.๙๕ สำหรับงบรายจาย

ประจำไดมีการเบิกจายไปแลวคิดเปนรอยละ ๔๒.๙๙ ต่ำกวาเปาหมายท่ีกำหนดไว รอยละ ๑๕.๐๑ สวนงบรายจาย

ลงทุนมีการเบิกจายคิดเปนรอยละ ๑๑.๓๘ ต่ำกวาเปาหมายท่ีกำหนดไว รอยละ ๒๘.๖๒ และมีการกอหนี้ผูกพันคิด

เปนรอยละ ๒๑.๒๔ ต่ำกวาเปาหมายท่ีกำหนดไว รอยละ ๑๘.๗๖  

 ๒.๑.๓ ปญหาและอุปสรรคที่ทำใหผลการใชจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ ไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนดไว สรุปได ดังนี ้

  ๑) ความลาช าของการใชบ ังค ับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำ 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ สงผลใหการจัดซื้อจัดจางและการใช

จายเงินงบประมาณของหนวยรับงบประมาณไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด 

  ๒) สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) 

ที ่ขยายวงกวางไปทั ่วโลก ประกอบกับสถานการณภัยแลงในหลายจังหวัดของประเทศสงผลกระทบตอ 

การดำเนินงานในพื้นที่ ทำใหการดำเนินงานของหนวยรับงบประมาณไมเปนไปตามเปาหมายการใหบริการ 

ที่กำหนดไว ทั้งมิติงบประมาณรายจายของหนวยรับงบประมาณ (Function) และงบประมาณรายจายบูรณาการ 

(Agenda)  

 



๖ 

 

 นอกจากนี้ สำนักงบประมาณยังไดดำเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและ 

ผลการใชจายงบประมาณผานระบบฐานขอมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณ (BB EvMIS) 

พบวา หนวยรับงบประมาณบางสวนยังดำเนินการไมครบถวน จึงเห็นสมควรกำชับใหรัฐมนตรีเจาสังกัดหรือ

รัฐมนตรีซ่ึงกฎหมายกำหนดใหมีหนาท่ีกำกับหรือควบคุมกิจการของหนวยรับงบประมาณ หรือผูมีอำนาจกำกับแผนงาน

บูรณาการกำกับดูแลใหหนวยรับงบประมาณรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณ ปญหา และ

แนวทางแกไข รวมท้ังเรงรัดการดำเนินการใชจายงบประมาณในไตรมาสท่ี ๓ และ ไตรมาสท่ี ๔ ใหเปนไปตามเปาหมาย

ท่ีกำหนดตอไป 

๒.๒ การโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ๒.๒.๑ คณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมเม่ือวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๓ มีมตเิห็นชอบหลักเกณฑ

และแนวทางการโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และปฏิทินการโอนงบประมาณรายจาย

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามท่ีสำนักงบประมาณเสนอ เพื่อนำไปใชบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ

กรณีการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) และสถานการณภัยแลง ประกอบกับ

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง และรายการเงินสำรองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ

จำเปนที่ตั้งงบประมาณรองรับไวตั้งแตแรกไมเพียงพอในการแกปญหาและเยียวยาผูไดรับผลกระทบดังกลาวตอ

คณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที ่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓  เพื ่อใหหนวยรับงบประมาณพิจารณาโอนหรือเปลี ่ยนแปลง

งบประมาณเพื่อไปดำเนินการปองกัน ควบคุม แกไข และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID - 19) หรือสถานการณภัยแลงตามภารกิจและอำนาจหนาท่ีท่ีสามารถดำเนินการได 

 ๒.๒.๒ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑและแนวทาง 

การโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และปฏิทินการโอนงบประมาณรายจายประจำ 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ โดยใหสำนักงบประมาณดำเนินการโอนงบประมาณ

รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหนวยรับงบประมาณในรายการรายจายประจำบางรายการ อาทิ 

คาใชจายในการสัมมนา การฝกอบรม การประชาสัมพันธ การจางที่ปรึกษา การเดินทางไปราชการตางประเทศ  

และที่เก่ียวเนื่อง เชน คาเบี้ยเลี ้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ และการดำเนินกิจกรรม (Event) ที่มีการจางผูจัด

กิจกรรม (Organizer) หรือดำเนินการเอง รายการรายจายลงทุนที่ยังมิไดเบิกจาย และงบประมาณในลักษณะเงิน

อุดหนุนที่เบิกจายเปนรายไดของหนวยรับงบประมาณบางประเภท แลวไปตั้งไวเปนงบประมาณรายจายงบกลาง 

รายการเง ินสำรองจายเพื ่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน รวมงบประมาณที ่นำมาจัดทำรางพระราชบัญญัติ 

โอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. … จำนวนท้ังสิ้น ๑๐๐,๓๙๕ ลานบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้  



๗ 

 

  ๑) งบประมาณรายจายของหนวยรับงบประมาณ (Function) จำนวน ๔๖,๙๒๓.๙๑๑๘  

ลานบาท  แบงเปนงบรายจายประจำ จำนวน ๑๒,๕๒๑.๙๙๗๔ ลานบาท และเปนงบลงทุน จำนวน ๓๔,๔๐๑.๙๑๔๔ 

ลานบาท  

  ๒) งบประมาณรายจายบูรณาการ (Agenda) จำนวน ๑๔,๒๓๖.๘๐๑๑ ลานบาท 

เปนงบรายจายประจำ จำนวน ๒,๕๔๔.๕๕๐๕ ลานบาท เปนงบลงทุน จำนวน ๑๑,๖๙๒.๒๕๐๖ ลานบาท 

  ๓) งบประมาณรายจายหมุนเวียน จำนวน ๒,๖๒๒.๐๕๔๒ ลานบาท เปนงบรายจาย

ประจำท้ังหมด  

  ๔) งบประมาณรายจายเพื ่อการชำระหนี ้ จำนวน ๓๖,๖๑๒.๒๓๒๙ ลานบาท 

เปนงบรายจายประจำท้ังหมด  

 ๒.๒.๓ สำนักงบประมาณจะดำเนินการเปดรับฟงความคิดเห็น และจัดทำรางพระราชบัญญัติ

โอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. .... พรอมกับประสานสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื ่อใหความเห็นทาง

กฎหมายเกี่ยวกับการโอนงบประมาณของหนวยงานของรัฐสภา หนวยงานของศาล องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

องคกรอัยการ องคการมหาชน หนวยงานของรัฐ ทุนหมุนเวียน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจึงประสาน

หนวยรับงบประมาณดำเนินการนำเงินจัดสรรที่ผานการพิจารณามาสงคืนในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ตอไป 

 ๒.๒.๔ สำหรับปฏิทินการโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เม่ือ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแลวก็จะดำเนินการเสนอตอสภาผู แทนราษฎรเพื ่อพิจารณาตอไป โดยคาดวา 

จะดำเนินการแลวเสร็จภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ จากนั้น สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะดำเนินการ 

นำรางพระราชบัญญัติดังกลาวทูลเกลาฯ ถวาย เพ่ือประกาศใชบังคับเปนกฎหมายตอไป  

๒.๓  การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือรองรับ

สถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) 

 เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ประกอบ

กับการประมวลผลประเด็นขอสังเกตจากการรับฟงความคิดเห็นการจัดทํางบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ เกี่ยวกับการแกไขปญหาหรือบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID - 19) สำนักงบประมาณพิจารณาแลวเห็นสมควรใหมีการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจาย

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน โดยจะดำเนินการทบทวนหรือปรับลด

งบประมาณรายจายตามที่คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไวแลวบางสวนเพื่อตั้งเปนรายการบรรเทาหรือแกไข

ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) พรอมทั ้งปรับปรุงระยะเวลา

ดำเนินการตามปฏิทินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  



๘ 

 

 สำนักงบประมาณไดกำหนดแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ใหหนวยรับงบประมาณดำเนินการ ดังนี้ 

 ๑) รายจายประจำ ในทุกงบรายจายที ่ไม ม ีข อผูกพันหรือสามารถชะลอขอผูกพันได 

ประกอบดวย คาใชจายในการสัมมนา การฝกอบรม การประชาสัมพันธ การจางที่ปรึกษา และคาใชจายใน 

การเดินทางไปราชการตางประเทศ รวมทั้งคาใชจายที่เกี ่ยวเนื่องตาง ๆ อาทิ คาเบี้ยเลี ้ยง คาเชาที่พัก และ 

การดำเนินกิจกรรม (Event) ที่มีการแจงผูจัดกิจกรรม (Organizer) หรือดำเนินการเอง ใหหนวยรับงบประมาณ

พิจารณาทบทวนลดวงเงินงบประมาณลง รอยละ ๒๕ 

 ๒) รายจายลงทุน ในทุกงบรายจายที่ไมมีขอผูกพัน (รายการปเดียว) ที่เปนครุภัณฑทดแทน

หรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีสามารถชะลอการดำเนินงานได ใหหนวยรับงบประมาณพิจารณาทบทวน

ลดวงเงินงบประมาณลง รอยละ ๕๐ 

 ๓) รายการและงบประมาณที ่หนวยรับงบประมาณพิจารณาแลวเห็นวาสามารถชะลอ 

การดำเนินการได โดยไมกอใหเกิดความเสียหายตอราชการ ใหหนวยรับงบประมาณชะลอการขอตั้งงบประมาณไปกอน  

 ทั้งนี ้ สำนักงบประมาณจะดำเนินการนำวงเงินงบประมาณที่หนวยรับงบประมาณเสนอ

ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดตั้งเปนงบประมาณรายจายงบกลาง 

รายการบรรเทาหรือแกไขผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) เสนอตอ

คณะรัฐมนตรีตอไป เพื ่อรองรับสถานการณการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)  

โดยคาดวาจะสามารถดำเนินการและประกาศใชพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ ไดทันภายในวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

๒.๔ ขอส่ังการของนายกรัฐมนตร ี

 นายกรัฐมนตรีมีขอสั่งการเพิ่มเติมแกคณะหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา

เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ ดังนี้  

 ๒.๔.๑ ใหทุกสวนราชการใหความสำคัญกับการบริหารราชการและการบริหารงบประมาณ  

ตามแนวทาง ดังนี ้

  ๑) เรงรัด ขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการและการใชจายงบประมาณในชวงไตรมาส 

ที่ ๓ และ ๔ ใหเปนไปตามเปาหมายที่กำหนดตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายงบประมาณรายจาย

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  ๒) ใหสำนักงบประมาณและสวนราชการพิจารณาทบทวนรายละเอียดคำขอ

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ใหสอดคลองกับสถานการณ โดยใหคำนึงถึงกรณี



๙ 

 

สถานการณท่ีเลวรายท่ีสุด (Worst Case Scenario) ซ่ึงอาจทำใหตองมีการปรับปรุงรายละเอียดวงเงินงบประมาณ

ลงเพ่ิมเติมอีก 

  ๓) ใหทุกสวนราชการพิจารณากำหนดแผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจ าย

งบประมาณใหสามารถขับเคลื่อนงานใหบรรลุเปาหมาย และสามารถเบิกจายงบประมาณตามแผนการใชจาย

งบประมาณตามที ่กำหนดได โดยขอใหน อมนำหลักปร ัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปร ับใช เป นหลักคิด 

ในการกำหนดแผนงาน/โครงการดวย 

 ๒.๔.๒ ใหทุกสวนราชการใหความสำคัญกับการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและ

เจาหนาท่ี เพ่ือใหพรอมตอการทำงานท่ีตองอาศัยการใชประโยชนจากขอมูลขนาดใหญ (Big Data) 

 ๒.๔.๓ ใหทุกสวนราชการที ่เกี ่ยวของกับอุตสาหกรรมการทองเที ่ยวและการใหบริการ

พิจารณาจัดเตรียมมาตรการหรือแนวทางการดำเนินการเพื่อรองรับการเปดประเทศ อาทิ มาตรการดานภาษี 

การตรวจลงตรา ณ ชองทางอนุญาตของดานตรวจคนเขาเมือง (VISA on Arrival) การขนสงสินคา (Logistics) 

การยกระดับผลิตภัณฑชุมชน การสรางแพลตฟอรมรองรับการใหบริการจองท่ีพัก 

 ๒.๔.๔ ใหทุกสวนราชการเตรียมจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศ

ตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีจะกำหนดออกมาในภายหลัง โดยขอใหมุงเนนการดำเนินโครงการขนาดเล็กท่ีสามารถ

เห็นผลไดอยางรวดเร็ว นำไปสูการสรางงานและสรางรายไดใหกับประชาชนในระดับทองถ่ินไดอยางแทจริง 

 ๒.๔.๕ ใหกระทรวงการคลังปรับปรุงหลักเกณฑที ่เกี ่ยวของกับการจัดซื ้อจัดจางภาครัฐ 

ใหกระบวนการมีความยืดหยุนและคลองตัวมากยิ่งขึ ้น เพื่อใหเปนกลไกในการชวยกระตุนเศรษฐกิจไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

 ๒.๔.๖  ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม และกระทรวงมหาดไทยพิจารณา

การปรับปรุงแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานตาง ๆ อาทิ การคมนาคมขนสงทางบก 

การชลประทาน การสรางบอน้ำบาดาล โดยใหความสำคัญกับการพัฒนาโครงการขนาดเล็ก ที่สามารถขยายผล 

ตอยอด หรือเชื่อมโยงกับโครงการขนาดใหญที่มีอยูเดิม เพื่อใหการดำเนินการเปนไปดวยความรวดเร็ว และเขาถึง

ความจำเปนของประชาชนและชุมชนไดมากข้ึน อาทิ การสรางถนนขนาดเล็กเพ่ือเชื่อมโยงหมูบานท่ีหางไกลเขากับ

พ้ืนท่ีเมือง 

 ๒.๔.๗ ใหสำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการมอบหมาย

ใหขาราชการและเจาหนาที่สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ (Work from Home) อยางตอเนื่อง โดยพิจารณาให

เหมาะสมกับลักษณะงาน ทั้งนี้ ใหมีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินการตามนโยบาย

ดังกลาวดวย 

 



๑๐ 

 

วาระท่ี ๓  เรื่องอ่ืน ๆ 

๓.๑ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) ไดชี้แจงแนวทางการจัดทำและการพิจารณา

แผนงานหรือโครงการที ่มีวัตถุประสงคเพื ่อฟ นฟูเศรษฐกิจและสังคมที ่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในวงเงินงบประมาณจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ ลานบาท จากพระราชกำหนดใหอำนาจ

กระทรวงการคลังกูเงินเพื่อแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ไดรับผลกระทบจากการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

 ๑) แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที ่สามารถพลิกฟ นกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ เพิ ่มศักยภาพ และยกระดับการคา การผลิต และบริการในสาขาเศรษฐกิจที ่สำคัญของประเทศ  

โดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การคาและการลงทุน ทองเท่ียวและบริการ 

 ๒) แผนงานฟนฟูเศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชน ผานการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือ 

สรางงาน สรางอาชีพ โดยการสงเสริมตลาดสำหรับผลผลิต และผลิตภัณฑของธุรกิจชุมชนที่เช ื ่อมโยงกับ 

การทองเที่ยวหรือภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปจจัยการผลิตและสิ่งอำนวย

ความสะดวกที่จำเปนสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑทองถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสรางการเขาถึงชองทางการตลาด 

พรอมท้ังยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลคาเพ่ิมของสินคาและผลิตภัณฑทองถ่ินและชุมชน 

 ๓) แผนงานหรือโครงการเพ่ือสงเสริมและกระตุนการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน รวมถึง

การลงทุนตาง ๆ ของภาคเอกชน เพ่ือใหสภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเขาสูระดับปกติไดโดยเร็ว 

 ๔) แผนงานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานผานการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสรางความม่ันคง

ทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิตเพ่ือการพัฒนาประเทศในระยะตอไป  

 ทั้งนี้ ขอใหสวนราชการเรงดำเนินการจัดทำแผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อฟนฟู 

เศรษฐกิจและสังคมที ่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ นำสงสำนักงาน 

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อพิจารณาอนุมัติใหสามารถดำเนินแผนงาน/โครงการไดทันตอ 

การเบิกจายในไตรมาสที ่ ๔ ทั้งนี ้ แผนงาน/โครงการที ่จะดำเนินการควรเปนแผนงาน/โครงการขนาดเล็ก  

และระยะสั้นแตมีจำนวนหลายโครงการ เพ่ือใหเกิดการจางงานในชุมชน และขอใหสวนราชการรับฟงความคิดเห็น

จากประชาชนและผูที่เกี่ยวของในชุมชนนั้น ๆ กอน เพื่อทำใหเกิดผลประโยชนสูงสุดและสรางความเขมแข็งใหกับ

ชุมชนอยางแทจริง รวมทั้งขอใหสวนราชการตระหนักและวางแผนเพื่อรองรับการแกไขสถานการณ/ปญหาที่อาจ

เกิดข้ึนในอนาคตดวย 

 นอกจากนี้ สวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรคิดริเริ่มการพัฒนาแพลตฟอรมออนไลน 

เพ่ือกระจายสินคาเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนซ่ึงจะชวยใชกษตรกรณและผูผลิตสามารถขายสินคาไปยังประชาชน

ไดโดยตรง ทำใหลดปญหาผลผลิตตกคางและพอคาคนกลาง ทั้งยังเปนการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ดำเนินการใหเกิดผลเปนรูปธรรมไดอีกดวย 



๑๑ 

 

๓.๒ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใหขอมูลเพิ่มเติมวา ขณะนี้ สำนักงาน

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกำลังดำเนินการรางกรอบนโยบายจัดทำหลักเกณฑ แนวทาง และ

ตัวชี้วัด เพื่อใชประกอบการพิจารณาแผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับ

ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อใหการใชเงินงบประมาณตามพระราชกำหนด

ดังกลาวมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศ และคาดวาหลักเกณฑและแนวทางการพิจารณา

แผนงาน/โครงการตาง ๆ จะแลวเสร็จประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ จึงขอความรวมมือจากสวนราชการ

ในการเรงดำเนินการศึกษา พิจารณา และจัดทำแผนงาน/โครงการตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับที ่ไดกำหนดไวใน 

บัญชีทายพระราชกำหนดดังกลาวใหพรอมที ่จะเสนอคณะกรรมการกลั ่นกรองการใชจายเงินกูพิจารณา 

เพื่อความรวดเร็วในพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในเรื่องดังกลาวกับสวนราชการโดยเร็วตอไป 

๓.๓ เลขาธิการ ก.พ. แจงวาในการประชุมคณะหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา 

ครั้งตอไป กระทรวงการตางประเทศยินดีรับเปนเจาภาพในการจัดการประชุม สำหรับกำหนดวัน เวลา และสถานท่ี

ประชุม ฝายเลขานุการจะแจงใหทราบในภายหลัง 

 นายกรัฐมนตรีกลาวปดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
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