ครม. อนุมัติ หยุดชดเชยวันสงกรานต์ 4 และ 7 กันยายน 2563
ส่งผลหยุดยาว 4 วัน
14 ส.ค. 2563

วันนี้ (13 สิงหาคม 2563) เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสำคัญ
เกี่ยวกับ การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563
(เพิ่มเติม) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ดังนี้
1. กำหนดให้วันศุกร์ที่ 4 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563
เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นจำนวน 2
วัน
2.
ในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชนหรือมีความจำเป็นหรือราชการสำคัญในวันหยุดดังก
ล่าวที่ได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว
ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน
ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
และกระทบต่อการให้บริการประชาชน
3. ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย
และกระทรวงแรงงาน
พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดเป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีต่อไป
สาระสำคัญของเรื่อง
1.
โดยที่วันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประเพณีที่ถือเป็นสิทธิตามกฎห
มายของทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และลูกจ้างในภาคเอกชน
รวมทั้งในขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้เริ่มคลี่คลายลง
โดยไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศติดต่อกันในระยะเวลาหนึ่งแล้วและผู้ที่หายจากการติดเชื้อมีจำนวนเพิ่มขึ้
นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับที่ผ่านมาได้มีการกำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563
เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2563
เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 30
มิถุนายน 2563)
ทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องและส่งผลกระทบเชิงบวกต่อภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในภาพรวมของป
ระเทศอีกด้วย ดังนั้น ในครั้งนี้ จากการหารือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว เช่น
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม รวมทั้งคำนึงถึงสภาพการจราจรที่จะเกิดขึ้น
จึงเห็นสมควรกำหนดวันหยุดราชการในเดือนกันยายน 2563 เพิ่มขึ้น 2 วัน คือ วันศุกร์ที่ 4
และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 เพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2563
2. การกำหนดให้วันวันศุกร์ที่ 4 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563
เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ดังกล่าวจะทำให้มีวันหยุดต่อเ

นื่องกันในสัปดาห์ดังกล่าวเป็น 4 วัน คือ วันศุกร์ที่ 4 - วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563
และทำให้ในภาพรวมจะมีวันหยุดราชการประจำปี 2563 รวมทั้งสิ้น 19 วัน ดังนี้
1. วันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 1 วัน
2. วันมาฆบูชา 19 กุมภาพันธ์ 1 วัน
1 วัน

3. วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน
4. วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 1 วัน
5. วันวิสาขบูชา 6 พฤษภาคม 1 วัน
6. วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 11 พฤษภาคม 1 วัน
7. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 1 วัน
8. วันอาสาฬหบูชา 5 กรกฎาคม 1 วัน
9. วันเข้าพรรษา 6 กรกฎาคม 1 วัน
10. วันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ 27 กรกฎาคม 1 วัน

11. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 1 วัน
12. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 1 วัน
13. วันหยุดชดเชยสงกรานต์ (เสนอครั้งนี้) 4 และ 7 กันยายน 2 วัน
14. วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 1 วัน
15. วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 1 วัน
16. วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 1 วัน
17. วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 1 วัน
18. วันสิ้นปี 31 ธันวาคม 1 วัน

ที่มา สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 13 สิงหาคม 2563

เตรียมเที่ยว! ครม.ให้หยุดชดเชยสงกรานต์ 4 และ 7 ก.ย.นี้
มติ ครม.เห็นชอบวันหยุดชดเชยสงกรานต์ ที่เหลืออีก 2 วัน คือวันศุกร์ที่ 4 ก.ย.และจันทร์ที่ 7 ก.ย.นี้
รวมหยุดยาวต่อเนื่อง 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 4-7 ก.ย.นี้ หนุนประชาชนเดินทางท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันนี้ (13 ส.ค.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ข่าวจากที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ
ให้กำหนดวันหยุดราชการ ในเดือน ก.ย.นี้ เพิ่มอีก 2 วันเพื่อชดเชยวันหยุดสงกรานต์ โดยกำหนดในวันศุกร์ที่ 4
ก.ย. และวันจันทร์ที่ 7 ก.ย.นี้ เพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2563 ทำให้ หยุดรวม 4
วันคือวันที่ 4-7 ก.ย.นี้
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การอนุมัติวันหยุดชดเชยสงกรานต์
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลัก เพราะในเดือนก.ย.ไม่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์
จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมให้หยุดยาวในช่วงเวลานี้
อีกทั้งเห็นว่าช่วงหยุดยาวที่ผ่านมาคึกคักดีทั้งเมืองหลักและเมืองรอง ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ยังมอบหมายให้หาวิธีกระตุ้นให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดามากขึ้น
“ส่วนกระทรวงการคลัง ก็กำลังปรับหลักเกณฑ์โครงการเราเที่ยวด้วยกัน แต่ยังไม่ได้เสนอมา
เป็นเพียงการอนุมัติในหลักการเดิม”
น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.เห็นชอบให้วันที่ 4 และ 7
ก.ย.เป็นวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ ที่ยังค้างอยู่อีก 2 วัน
และหวังว่าการหยุดยาวนี้จะมีประชาชนออกไปท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ที่มา ข่าว ThaiPBS วันที่ 13 สิงหาคม 2563

