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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 21/2563 วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
190563 
 
เรื่อง : ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้้าช้ันที่ 1 บี เพื่อท้าเหมืองแร่ของห้างหุ้นส่วนจ้ากัด  พลัดแอกอุตสาหกรรม

เหมืองแร่ ท่ีจังหวัดสระบุรี 
 
สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีลุ่มน้้าช้ันท่ี 1 บี ตามค้าขอประทานบัตรที่ 
4/2558 ของห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พลัดแอกอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2533 
และวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538 อน่ึง เมื่อมติคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้้าช้ันที่ 1 บี 
ส้าหรับโครงการดังกล่าว และหน่วยงานเจ้าของพื้นที่อนุญาตให้เข้าท้าประโยชน์ในพื้นที่แล้ว อก. โดยกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่จะได้ด้าเนินการให้ครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
ก่อนการพิจารณาอนุญาตประทานบบัตรต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พลัดแอกอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ได้ยื่นค้าขอประทานบัตรใหม่ทับพื้นที่ประทานบัตรเดิม 

ของห้างฯ เอง ซึ่งจะครบก้าหนดสิ้นอายุในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 เป็นค้าขอที่ 4/2558 ชนิดแร่หินอุตสาหกรรม
ชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่ต้าบลหน้าพระลาน อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เนื้อที่  267 ไร่  
94 ตารางวา 

2. พื้นที่ค้าขอประทานบัตรแปลงนี้เป็นที่ป่าตามมาตรา 4 (1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  
ซึ่งห้างฯ ได้ยื่นค้าขออนุญาตเข้าท้าประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้เพื่อท้าเหมืองแล้ว อยู่ ในพื้นที่ลุ่มน้้าช้ันที่  1 บี  
ของลุ่มน้้าป่าสัก ตามมติคณะรัฐมนตรีในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538 ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
13 มิถุนายน 2538 เห็นชอบแนวทางการด้าเนินงานและแผนปฏิบัติการเพื่อเปลี่ยนแปลงการระเบิดและย่อยหินไปเป็น
เทคโนโลยีการท้าเหมืองหิน ส้าหรับพื้นที่ทั่วไปและพื้นที่ทดลอง บริเวณต้าบลหน้าพระลาน อ้าเภอเมืองสระบุรี  
จังหวัดสระบุรี และอยู่ในเขตนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้อนุญาต
ให้เข้าท้าประโยชน์ในพื้นที่แล้ว ไม่เป็นแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ไม่เป็นพื้นที่ต้องห้ามส้าหรับการท้า เหมือง 
ตามระเบียบและกฎหมายของส่วนราชการต่างๆ การปิดประกาศการขอประทานบัตรไม่มีผู้ร้องเรียนคัดค้าน 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : อก./กษ. (สกม.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อท้าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมก่อสร้าง และพื้นที่ดังกล่าว 
ไม่เป็นพื้นที่ต้องห้ามส้าหรับการท้าเหมืองตามระเบียบและกฎหมายต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. ส้านักงานเทศบาลต้าบลหน้าพระลานได้ให้ความเห็นชอบในการขอประทานบัตรและคณะกรรมการ
ผู้ช้านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ได้ให้ความเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกะทบ
สิ่งแวดล้อมส้าหรับค้าขอประทานบัตรแปลงนี้ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับหลักการของการขอผ่อนผันการใช้พื้นท่ีลุ่มน้้าช้ันท่ี 1 บี 

เพื่อท้าเหมืองแร่ของห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พลัดแอกอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ที่จังหวัดสระบุ รี เนื่องจากห้างฯ ได้ยื่นค้าขอ
ประทานบัตรที่  4/2558 ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่ต้าบลหน้าพระลาน  
อ้าเภอเฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีประทานบัตรเดิมที่ 28608/15360 ของห้างฯ ซึ่งจะครบก้าหนดสิ้นอายุ
ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 โดยพื้นที่แปลงนี้ มีเนื้อที่ 267 ไร่ 94 ตารางวา และห้างฯ ได้ด้าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2538 และวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 เพื่อขออนุมัติผ่อนผันการใช้ประโยชน์
พื้นที่ลุ่มน้้าช้ันที่ 1 บี เพื่อท้าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมก่อสร้าง และพื้นที่ดังกล่าวไม่เป็นพื้นที่ต้องห้ามส้าหรับการท้า
เหมืองตามระเบียบและกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบกับคณะกรรมการผู้ช้านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการเหมืองแร่ และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติส้าหรับใช้ประกอบการขอผ่อนผัน
การใช้พื้นที่ลุ่มน้้าช้ันท่ี 1 บี ได้ให้ความเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมก้าหนดมาตรการและเง่ือนไขในการอนุญาต
ประทานบัตรให้รัดกุม เข้มงวด เพ่ือป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งก้ากับและติดตามการด้าเนินการให้ผู้ที่
ได้รับประทานบัตรด้าเนินการให้ถูกตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขในการอนุญาต
ประทานบัตรอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การท้าเหมืองเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมและสามารถลดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม รวมทั้งมีการฟื้นฟูป่าต้นน้้าและการปลกูป่าทดแทนเพ่ือให้พื้นที่ท้าเหมอืงฟื้นคืนสภาพ
ป่าในระยะต่อไปด้วย 

2. ให้กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 0220.2/282 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข 
ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติไปพิจารณา
ด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 21/2563 วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
190563 
 
เรื่อง : ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานท่ีควบคุมงานก่อสร้างเรือนจ้าจังหวัดนครนายก 1 แห่ง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ด้วยวิธีคัดเลือก 
 
สารัตถะ : ยธ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีควบคุมงานก่อสร้างเรือนจ้าจังหวัดนครนายก 1 แห่ง 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีคัดเลือก จากเดิม ต้าบลเขาพระ อ้าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เป็น 
ต้าบลทรายมูล อ้าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงยุติธรรมได้เสนอคณะรัฐมนตรี ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงสถานที่ควบคุมงานก่อสร้างเรือนจ้าจังหวัด

นครนายก 1 แห่ง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีคัดเลือก จากเดิม ต้าบลเขาพระ อ้าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก เป็น ต้าบลทรายมูล อ้าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เนื่องจากสถานที่ควบคุมงานก่อสร้างเรือนจ้า
จังหวัดนครนายก ซึ่งเดิมตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมราชทัณฑ์ได้รับ
อนุมัติให้ใช้พื้นที่เรือนจ้าช่ัวคราวเขาไม้พลวง ต้าบลเขาพระ อ้าเภอเมืองนครนายก จั งหวัดนครนายก แต่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครนายก นายรัฐพงศ์ ศิริชนะ เห็นว่าบริเวณที่จะด้าเนินการก่อสร้างเป็นพ้ืนที่ท่ีมีป่าไม้สมบูรณ์ เห็นควรจะสงวน
และอนุรักษ์ไว้ เพื่อประโยชน์ในการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังด้านเกษตรกรรม จึงได้เสนอให้ไปใช้พื้นที่ดินสาธารณประโยชน์ 
“บ้านทุ่งคลอง 2” หมู่ที่ 3 ต้าบลทรายมูล อ้าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จ้านวนเนื้อที่ประมาณ 120 ไร่ ซึ่งไม่
กระทบต่อการด้าเนินการควบคุมงานก่อสร้างเรือนจ้าจังหวัดนครนายกแห่งใหม่ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างเรือนจ้า จังหวัดนครนายก 

เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อ 7 (3) จึงเห็นด้วยกับ
ข้อเสนอดังกล่าวตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามความเห็นของส้านักงบประมาณ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ยธ./กษ. (กค.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างเรือนจ้า จังหวัดนครนายก 
เป็ น ไปด้ วยความถู กต้ อ งตามระ เบี ยบว่ าด้ วยการก่ อหนี้ ผู กพั น 
ข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. การด้าเนินการแผนงาน/โครงการต่างๆ ในครั้งต่อๆ ไป ให้กระทรวงยุติธรรมถือปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 21 มีนาคม 2560 (เรื่อง การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการด้าเนินการตามแผนงาน/
โครงการของส่วนราชการและการตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้งงานราชการ) ที่ก้าหนดให้ในขั้ นตอนการริเริ่มโครงการ  
ให้ส่วนราชการตรวจสอบความพร้อมในการด้าเนินการตามแผนงาน/โครงการนั้นๆ อย่างละเอียดรอบคอบให้ถูกต้อง 
ครบถ้วนในทุกมิติก่อนอย่างเคร่งครัดด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 21/2563 วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
190563 
 
เรื่อง : แนวทางการด้าเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียน รองรับสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) 
 
สารัตถะ : ศธ. เสนอ ครม. รับทราบแนวทางการด้าเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและการสนับสนุนอาหาร
กลางวันในโรงเรียน รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ได้พิจารณาว่า สืบเนื่องจากการปรับการเปิด 

ภาคเรียนท่ีหนึ่ง ปีการศึกษา 2563 จากวันท่ี 16 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ประกอบกับความ
ประสงค์ให้นักเรียนได้รับสิทธิตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน  
ในช่วงการปิดภาคเรียนดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและครบถ้วน จึงมีมติมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ย วข้อง เร่งรัดติดตามการด้าเนินโครงการดังกล่าว  
เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ถูกหลักอนามัย อย่างต่อเนื่องและครบถ้วน  
โดยให้พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการให้ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้นักเรียนที่ไม่ได้มาโรงเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) 
และอาหารกลางวันด้วย 

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียนของโรงเรียนในสังกัดและในก้ากับของกระทรวงศึกษาธิการ 
ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 ได้ประกาศให้โรงเรียนทั้งในและนอกระบบซึ่งอยู่ในสังกัดและในก้ากับของกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ด้าเนินการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ดังนี้ 

2.1 ปฏิทินการเปิดภาคเรียน ตามกรอบโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐานท่ีก้าหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ส้าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จ้านวน 200 วันต่อปีการศึกษา จ้าแนกเป็น  
2 ภาคเรียน ดังนี้ 

- ภาคเรียนที่ 1/2563 ก้าหนดเปิดภาคเรียนระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศธ./กษ. (อ.ส.ค.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเร่งรัดด้าเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการให้นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายทุกคนได้รับสิทธิตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
และโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ที่มีคุณภาพถูกหลักอนามัย  
อย่างต่อเนื่องและครบถ้วน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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รวมจ้านวนวันเรียน 93 วัน และก้าหนดปิดภาคเรียนระหว่างวันที่ 14 - 30 พฤศจิกายน 2563 รวมจ้านวนวันปิด 
ภาคเรียน 17 วัน 

- ภาคเรียนที่ 2/2563 ก้าหนดเปิดภาคเรียนระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 9 เมษายน 2564 
รวมจ้านวนวันเรียน 88 วัน และก้าหนดปิดภาคเรียนระหว่างวันที่ 10 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2564 รวมจ้านวน 
วันปิดภาคเรียน 37 วัน 

- เวลาที่ขาดหายไป 19 วัน ให้โรงเรียนสอนชดเชยเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนครบตามหลักสูตร 
3. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้เป็นประธานการประชุมหารือผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 

7 พฤษภาคม 2563 เพื่อเร่งรัดติดตามการด้าเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและโครงการอาหารกลางวัน  
ในโรงเรียน ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี พร้อมท้ังมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลกัจัดประชุมหารอื
เพื่อก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกคนได้รับสิทธิตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
และโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ท่ีมีคุณภาพ ถูกหลักอนามัย อย่างต่อเนื่องและครบถ้วน 

4. กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ได้จัดประชุมหารือเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 โดยมีข้อสรุปแนวทางด้าเนินการที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน ดังนี้ 

4.1 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ดื่มนม จ้านวน 260 วันต่อปีการศึกษา ตามประกาศ
ของคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด้าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน ประจ้าปีการศึกษา 2563 ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน  พ.ศ. 2563 และ (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่  
13 เมษายน พ.ศ. 2563 จึงมีแนวทางบริหารจัดการ ดังนี้ 

- กรณีภาคเรียนที่ 1/2563 เปิดภาคเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ให้นักเรียนบริโภคนมชนิด  
ยู เอช ที ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตั้งแต่วันท่ี 18 พฤษภาคม  ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

- กรณีภาคเรียนที่ 1/2563 เปิดภาคเรียนหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 หรือกรณีการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ หรือกรณีการสลับวันมาเรียน ให้นักเรียนบริโภคนมชนิด ยู เอช ที ตามโครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ 

4.2 โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน จ้านวน 200 วันต่อปี
การศึกษา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 ที่เห็นชอบให้นักเรียนตั้งแต่เด็กเล็ก และช้ันอนุบาล 
ถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันทุกคน จ้านวน 200 วัน และเพิ่มเงินอุดหนุน
จากอัตรา 10 บาทต่อคนต่อวัน เป็น 13 บาท ต่อคนต่อวัน และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 ที่ให้เพิ่ม
เงินอุดหนุนเป็นอัตรา 20 บาท ต่อคนต่อวัน จึงมีแนวทางบริหารจัดการ ดังนี้ 

- กรณีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือกรณีการสลับวันมาเรียน ท้าให้โรงเรียนไม่สามารถ  
จัดอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนที่โรงเรียนได้ จึงจ้าเป็นต้องจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียนให้แก่ผู้ปกครอง
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นักเรียนเพื่อน้าไปจัดหาอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทานที่บ้าน ทั้งนี้ ให้รวมถึงอาหารมื้ออื่นๆ ที่ส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานของรัฐเคยจัดให้ ตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ 

- กรณีการจัดการเรียนการสอนชดเชย ให้โรงเรียนด้าเนินการจัดอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนที่โรงเรียน
ได้เช่นเดียวกับวันจัดการเรียนการสอนตามปกติ 

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย จะประสานงานกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและด้าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป 

มติ ครม. : 1. รับทราบแนวทางการดา้เนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียน รองรับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ 

2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง พิจารณาก้าหนดชนิดของนม (นมพาสเจอร์ไรส์และนมยูเอชที) ในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  
ให้เหมาะสม โดยค้านึงถึงการขนส่ง การเก็บรักษา และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนในแต่ละพื้นท่ีเพื่อให้นักเรียนได้รับนม
ที่มีคุณภาพไม่เกิดปัญหาการบูดเสียด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 21/2563 วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
190563 
 
เรื่อง : แนวทางการแก้ไขปัญหาบริษัท การบินไทย จ้ากัด (มหาชน) 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. เห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 16 กันยายน 2546 เรื่องผลการประชุมคณะกรรมการก้ากับ
นโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 3/2546 เกี่ยวกับการจ้าหน่ายหุ้นเพิ่มทุนของ บริษัท การบินไทย จ้ากัด (มหาชน)  
ในส่วนท่ีเห็นชอบให้ภาครัฐคงสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท การบินไทย จ้ากัด (มหาชน) เกินกว่าร้อยละ 50 โดยเห็นชอบ
การก้าหนดสัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลังในบริษัท การบินไทย จ้ากัด (มหาชน) ต่้ากว่าร้อยละ 50 ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 

2. เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาบริษัท การบินไทย จ้ากัด (มหาชน) โดยให้ บริษัท การบินไทย จ้ากัด 
(มหาชน) เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ภายใต้ค้าสั่งศาลทันทีและให้บริษัท 
การบินไทย จ้ากัด (มหาชน) หลุดพ้นจากสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจโดยเด็ดขาด 

3. มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์สื่อสารและบริหารจัดการไม่ให้เกิดผล
กระทบต่อสภาพคล่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ และสหกรณ์ออมทรัพย์ที่อาจได้รับผลกระทบจากการลงทุนในหุ้น 
โดยให้ความส้าคัญกับการคุ้มครองผลประโยชน์ของนักลงทุนรายย่อยและสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ลงทุนในหุ้นสามัญและหุ้นกู้
ของบริษัท การบินไทย จ้ากัด (มหาชน) 

ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และบริษัท การบินไทย จ้ากัด (มหาชน) รับความเห็นของ
กระทรวงการคลังและคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ได้มีมติ

รับทราบและเห็นชอบในหลักการแนวทางการแก้ไขปัญหาของบริษัท การบินไทย จ้ากัด (มหาชน) ท่ีผ่านการพิจารณา  
ของกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังแล้ว รวมทั้งเห็นชอบก้าหนดสัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลังใน
บริษัท การบินไทย จ้ากัด (มหาชน) ต่้ากว่าร้อยละ 50 และให้กระทรวงคมนาคมน้าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คค./กษ. (กสส.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการพัฒนาการก้ากับดูแล
และบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 มาตรา 10 (4) ที่ก้าหนดให้
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ มีหน้าที่และอ้านาจก้าหนดสัดส่วน 
การถือหุ้นของกระทรวงการคลังในรัฐวิสาหกิจที่ เป็นบริษัทจ้ากัด  
หรือบริษัทมหาชนจ้ากัด 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ตามมาตรา 10 (4) แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาการก้ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 
2. กระทรวงคมนาคมได้เสนอเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาบริษัท การบินไทย จ้ากัด (มหาชน) ให้คณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจพิจารณาในการประชุมครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 โดยมีสาระส้าคัญสรุปได้ดังนี้ 
2.1 กระทรวงคมนาคมได้พิจารณาสถานะการเงินปัจจุบันของ บริษัท การบินไทย จ้ากัด (มหาชน) พบว่า 

ฐานะการเงินของ บริษัท การบินไทย จ้ากัด (มหาชน) อยู่ในขั้นวิกฤติท้าให้ต้องพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาสภาพ
คล่องในระยะสั้นและฟื้นฟูกิจการในระยะยาวของ บริษัท การบินไทย จ้ากัด (มหาชน) โดยปัจจุบันอยู่ในสภาพอัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) สูง และมีโอกาสสูงที่จะเข้าสู่สภาพหนี้สินล้นพ้นตัว 

2.2 กระทรวงคมนาคมได้พิจารณาทางเลอืกที่เป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาบริษัท การบินไทย จ้ากัด (มหาชน) 
3 ทางเลือก คือ 

1) ทางเลือกที่ 1 ด้าเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  
29 เมษายน 2563 ซึ่งเห็นว่า การด้าเนินการตามทางเลือกที่ 1 หากบริษัท การบินไทย จ้ากัด (มหาชน) ด้าเนินการ 
ตามแผนที่บริษัท การบินไทย จ้ากัด (มหาชน) เสนอไม่ส้าเร็จ ก็ต้องเข้าสู่ขั้นตอนฟ้ืนฟูภายใต้ค้าสั่งศาลอยู่ดี 

2) ทางเลือกท่ี 2 ให้ บริษัท การบินไทย จ้ากัด (มหาชน) เข้าสู่การล้มละลาย ซึ่งเห็นว่า การด้าเนินการ
ตามทางเลือกที่ 2 หากเจ้าหน้าที่บริษัท การบินไทย จ้ากัด (มหาชน) ยื่นฟ้องล้มละลายต่อศาลจะมีผลท้าให้บริษัท  
การบินไทย จ้ากัด (มหาชน) ถูกพิทักษ์ทรัพย์ ท้าให้บริษัท การบินไทย จ้ากัด (มหาชน) ยุติการด้าเนินการทันที และเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีสิทธิ์เข้าควบคุมยึดและอายัดทรัพย์สินของบริษัท การบินไทย จ้ากัด (มหาชน) ทั้งหมด เพื่อขาย
ทอดตลาดน้าเงินมาช้าระหนี้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพนักงาน การให้บริการทางการบินทั้ งหมด ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ รวมถึง
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท การบินไทย จ้ากัด (มหาชน) 

3) ทางเลือกท่ี 3 ให้ บริษัท การบินไทย จ้ากัด (มหาชน) เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูภายใต้ค้าสั่งศาลทันที 
ซึ่งเห็นว่า การด้าเนินการตามทางเลือกที่ 3 จะช่วยลดหย่อนหรือแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของบริษัท การบินไทย จ้ากัด 
(มหาชน) ได้ เนื่องจากหนี้ของบริษัท การบินไทย จ้ากัด (มหาชน) จะถูกพักช้าระช่ัวคราวโดยผลของกฎหมาย 
(Automatic Stay) ซึ่งจะท้าให้บริษัท การบินไทย จ้ากัด (มหาชน) สามารถด้าเนินธุรกิจต่อไปได้ และมีโอกาสในการปรับ
โครงสร้างหนี้ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้ 
1.1 เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาบริษัท การบินไทย จ้ากัด (มหาชน) โดยให้บริษัท การบินไทย 

จ้ากัด (มหาชน) เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ภายใต้ค้าสั่งศาลทันที  
และให้บริษัท การบินไทย จ้ากัด (มหาชน) หลุดพ้นจากสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจโดยเด็ดขาด โดยให้กระทรวงการคลัง  
ลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การบินไทย จ้ากัด (มหาชน) ให้ต่้ากว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที่ช้าระแล้ว ท้ังนี้ 
การด้าเนินการตามแนวทางดังกล่าวอาจท้าให้ราคาหุ้นบริษัท การบินไทย จ้ากัด (มหาชน) ลดลงจากเดิม และในส่วน  
ของกระทรวงการคลังที่มีต้นทุนเฉลี่ยในหุ้นบริษัท การบินไทย จ้ากัด (มหาชน) เท่ากับ 14.85 บาทต่อหุ้น  
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เมื่อมีการจ้าหน่ายหุ้นออกไป จะท้าให้เกิดผลขาดทุนและความเสียหายเกิดขึ้นกับกระทรวงการคลัง ส้าหรับการซื้อหุ้น
บริษัท การบินไทย จ้ากัด (มหาชน) ของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายด้วยเช่นกัน 
อย่างไรก็ตาม การจ้าหน่ายหุ้นบริษัท การบินไทย จ้ากัด (มหาชน) ของกระทรวงการคลังดังกล่าวเป็นการด้าเนินการ  
เพื่อแก้ไขปัญหาของบริษัท การบินไทย จ้ากัด (มหาชน) มิฉะนั้นอาจเกิดความเสียหายในวงกว้างได้ 

1.2 เห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  16 กันยายน 2546 [เรื่อง ผลการประชุม
คณะกรรมการก้ากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 3/2546 เกี่ยวกับการจ้าหน่ายหุ้มเพิ่มทุนของบริษัท การบินไทย 
จ้ากัด (มหาชน)] ในส่วนที่เห็นชอบให้ภาครัฐคงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การบินไทย จ้ากัด (มหาชน) เกินกว่าร้อยละ 
50 และเห็นชอบให้กระทรวงการคลังลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การบินไทย จ้ากัด (มหาชน) ให้ต่้ากว่าร้อยละ 50 
ของทุนจดทะเบียนที่ช้าระแล้ว โดยให้กระทรวงการคลังจ้าหน่ายหุ้นบริษัท การบินไทย จ้ากัด (มหาชน) จ้านวนร้อยละ 
3 .17 ให้กองทุนรวมวายุภักษ์  หนึ่ ง รวมทั้ งก้าหนดราคา วิธีการ และเง่ือนไขในการจ้าหน่ายหุ้นดั งกล่าว  
และให้กระทรวงการคลังน้าเงินที่ได้จากการจ้าหน่ายหุ้นดังกล่าวฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการซื้อหุ้นเพื่อรองรับการลงทุน
ตามนโยบายกระทรวงการคลังต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้าหน่ายและซื้อหุ้นของ
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 9 (1) ประกอบข้อ 14 (3) ตามมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 
2/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 

1.3 มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์สื่อสารและบริหารจัดการไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดคล่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ และสหกรณ์ออมทรัพย์ที่อาจได้รับผลกระทบจาก  
การลงทุนในหุ้น โดยให้ความส้าคัญกับการคุ้มครองผลประโยชน์ของนักลงทุนรายย่อยและสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ลงทุน  
ในหุ้นสามัญและหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จ้ากัด (มหาชน) 

1.4 ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และบริษัท การบินไทย จ้ากัด (มหาชน) รับความเห็นของ
กระทรวงการคลังและคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ไปพิจารณา
ด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

2. ให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส้านักงบประมาณ  
ไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

3. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) รับไปจัดตั้งคณะท้างานขึ้นเพื่อติดตามผล 
การด้าเนินการแก้ไขปัญหาบริษัท การบินไทย จ้ากัด (มหาชน) ตามแนวทางข้างต้น และให้รายงานผลต่อคณะรัฐมนตรี
เป็นระยะๆ ต่อไป 

4. ให้กระทรวงคมนาคมได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558  
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 


