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(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
วันนี้ (
25 สิงหาคม 2563) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ ชั้น 2 โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น
ตาบลท่าประดู่ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม
คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2563 สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการตรวจเรือ การกักเรือ การเสนอแผนแก้ไข และค่าใช้จ่ายใน
การตรวจสอบเรือต่างประเทศที่เข้ามาในน่านน้าไทย พ.ศ. ….
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการขยายเวลาการลดอัตรา
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3. เรื่อง การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ
หมายเลข
7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กาหนด
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เคราะห์

เศรษฐกิจ- สังคม
5. เรื่อง การต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี วงเงิน 500 ล้านบาท ของสานักงานธนานุ

6. เรื่อง ขออนุมัติใช้งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ในการ
จ่ายเงินงบอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
7. เรื่อง ขออนุมัติกรอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ตาม
แผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2564 – 2565) ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนว
พระราชดาริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนว
พระราชดาริ
8. เรื่อง โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (
Sustainable Manufacturing
Center: SMC) ในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก : เมือง
นวัตกรรม ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ (
EECi-ARIPOLIS for
BCG)
9.
เรื่อง ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแสดงพลังสร้างสรรค์ของประชาชนคนรุ่นใหม่
ณ จังหวัดระยอง เพื่อกาหนดประเด็นการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563
10.
เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายสาคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
11. เรื่อง ขออนุมัติการดาเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลาไย ปี 2563
12.
เรื่อง ขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาดาเนินการตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร
ชาวสวนปาล์มน้ามัน ปี 2562 – 2563
13. เรื่อง
รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และ
การเหลื่อมเวลาในการทางานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ 15
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14.
15. เรื่อง

16.

17.

18.
19.
20.

21.

26.
27.
28.
29.

เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ( Work from Home) และ
การเหลื่อมเวลาในการทางานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมปูองกัน
และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่
: กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019
(
COVID-19) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น รวมทั้งสิ้น 2
,771.1784
ล้านบาท ของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท
ต่างประเทศ
เรื่อง ขออนุมัติร่างความตกลงโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักร
กัมพูชา ด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย
กับกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และการกีฬาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วย
การพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีกาปงเฌอเตียลและสถาบันเทคโนโลยีกาปงสปือ
เรื่อง ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐสิงคโปร์ ว่าด้วยการเข้าร่วมการฝึกคอบร้าโกลด์ของกองทัพสิงคโปร์ใน
ราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2563-2568)
เรื่อง การประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้าโขง –ญี่ปุน ด้านเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม ครั้งที่ 12 และผลการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีและ
ภาคเอกชนกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้าโขง–ญี่ปุน ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ครั้งที่ 13
เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีนิเทศอาเซียนว่าด้วยการลด
ผลกระทบเชิงลบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

แต่งตั้ง
22. เรื่อง
ขอให้คณะรัฐมนตรีส่งรายชื่อผู้แทนคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นกรรมาธิการใน
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา และมอบหมายให้สานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ประสานงานในการเลือกสรรผู้สมควรดารงตาแหน่งที่ปรึกษา
และกรรมการในคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
23. เรื่อง
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงศึกษาธิการ)
24. เรื่อง
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม)
25. เรื่อง
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงพลังงาน)
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงยุติธรรม)
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(สานักนายกรัฐมนตรี)
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักข่าวกรองแห่งชาติ
(นักบริหารสูง)
เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
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30.
31.
32.

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ)
การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ในกระทรวง
วัฒนธรรม

*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการตรวจเรือ การกักเรือ การเสนอแผนแก้ไข และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ
เรือต่างประเทศที่เข้ามาในน่านน้้าไทย พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการตรวจเรือ การกักเรือ การเสนอแผนแก้ไข และ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเรือต่างประเทศที่เข้ามาในน่านน้าไทย พ.ศ. …. ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงฯ ที่ คค. เสนอ เป็นการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
ตรวจเรือ การกักเรือ การเสนอแผนแก้ไข และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเรือต่างประเทศที่เข้ามาในน่านน้าไทย ให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 และอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006
(Maritime Labour Convention 2006) เพื่อให้ประเทศไทยมีหลักเกณฑ์การปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่าง
ประเทศในการคุ้มครองดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการและชีวิตความเป็นอยู่ของคนประจาเรือให้ดีขึ้น ตลอดจนเป็นการวาง
หลักเกณฑ์ด้านแรงงานทางทะเลสาหรับเรือต่างชาติที่มาจอดเทียบท่าเรือในฐานะรัฐเจ้าของท่าเรือ ( Port State
Control) อันเป็นการส่งเสริมกิจการธุรกิจพานิชยนาวีของประเทศอีกทางหนึ่ง
สาระส้าคัญของร่างกฎกระทรวง
1. กาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าทาการตรวจเรือโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือมีหนังสือ
สอบถาม หรือเรียกเจ้าของเรือ คนประจาเรือ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือให้ส่งสิ่งของหรือเอกสารที่
เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
2. กาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจาตัวต่อนายเรือ หรือเจ้าของเรือในการเข้าตรวจ
เรือ และนายเรือหรือเจ้าของเรือต้องอานวยความสะดวกและไม่ขัดขวางการปฏิบัติตามหน้าที่
3. กาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจในการสอบถามข้อเท็จจริง เก็บเอกสารและข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจ และกระทาการอย่างอื่นเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแรงงาน
ทางทะเล ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบที่อาจทาให้เจ้าของเรือ นายเรือ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความเสียหาย
ห้ามพนักงานเจ้าหน้าที่เปิดเผยโดยไม่มีเหตุอันควร
4. กาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องรายงานการตรวจเรือต่างประเทศตามแบบของบันทึกข้อตกลง
ความเข้าใจว่าด้วยการควบคุมเรือของรัฐเมืองท่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ( Report of Inspection in Accordance
with the Memorandum of Understanding on Port State Control in the Asia – Pacific Region) หากมี
ข้อบกพร่อง ให้เจ้าของเรือดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง แล้วแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 1 วันทาการ เพื่อให้ไปทาการตรวจสอบการแก้ไขข้อบกพร่อง และให้พนักงานเจ้าหน้าที่สลักหลังการ
แก้ไขดังกล่าวไว้
5. กาหนดให้หากพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าข้อบกพร่องของเรือเป็นการฝุาฝืนอนุสัญญาว่าด้วย
แรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 อย่างร้ายแรง หรือเป็นการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่เกิดขึ้นซ้า ให้ดาเนินการกักเรือ
และออกคาสั่งเป็นหนังสือให้นายเรือของเรือต่างประเทศนั้นดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้ถูกต้อง พร้อมทั้งแจ้งการ
กักเรือไปยังรัฐเจ้าของธงของเรือต่างประเทศ องค์กรด้านคนประจาเรือและองค์กรเจ้าของเรือที่เกี่ยวข้องกับเรือนั้น
เฉพาะในกรณีที่มีสานักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย หรือกรณีเจ้าหน้าที่เห็นว่ามีเหตุจาเป็นที่ไม่สามารถดาเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องดังกล่าวได้ทันที อาจให้นายเรือหรือเจ้าของเรือจัดทาแผนแก้ไขข้อบกพร่องและระบุระยะเวลาการแก้ไข
ข้อบกพร่องแล้วเสร็จ โดยนายเรือหรือเจ้าของเรือจะต้องส่งแผนแก้ไขข้อบกพร่องนั้นเพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐ
เจ้าของธงของเรือ และจะได้รับการปล่อยเรือเมื่อได้แก้ไขข้อบกพร่องแล้ว
6. กาหนดอัตราค่าใช้จ่ายการตรวจสอบเรือ ดังนี้
ประเภท
อัตราค่าใช้จ่าย
ค่าเดินทางใน - กรณีไม่ค้างคืน
3,000 บาท/วัน
การ
- กรณีต้องค้างคืน
6,000 บาท/คืน
ตรวจสอบ
- กรณีวันหยุดราชการไม่ค้างคืน
6,000 บาท/คืน
- กรณีวันหยุดราชการและต้องค้างคืน
9,000 บาท/คืน
ค่าเดินทางโดยสารเครื่องบิน หรือเช่าเหมาเรือ หรือยานพาหนะอื่น ๆ นอกจาก
จ่ายตามที่จ่ายจริง
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รถยนต์
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบ
จ่ายตามที่จ่ายจริง
หมายเหตุ : การตรวจสอบที่ใช้เวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมง ให้คิดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ 1 วัน และเวลาที่เกิน
24 ชั่วโมง ให้คิดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเท่ากับ 1 วัน
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (มาตรการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ดาเนินการต่อไปได้
สาระส้าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นการกาหนดให้มีการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร โดยให้คงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 6.3 (ไม่รวมภาษีท้องถิ่น) หรือร้อยละ 7 (รวม
ภาษีท้องถิ่น) สาหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนาเข้าทุกกรณี ซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
ทั้งนี้ กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า การกาหนดให้ยังคงจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อย
ละ 6.3 (ไม่รวมภาษีท้องถิ่น) หรือร้อยละ 7 (รวมภาษีท้องถิ่น) จะช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน และสร้าง
ความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจให้กับภาคเอกชน อันจะทาให้ระบบเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวหลังการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลาย ดังนั้น เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
จึงเห็นควรกาหนดให้มีการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
ผลกระทบ
การขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรการข้างต้น คาดว่าจะก่อให้เกิดการสูญเสีย
รายได้ของรัฐ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับตามมาตรา 27 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้
1. ประมาณการการสูญเสียรายได้
(1) การปรับเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มทุก ๆ ร้อยละ 1 จะทาให้ภาครัฐมีรายได้
เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 70,000 ล้านบาท
(2) การกาหนดให้คงจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 (รวมภาษีท้องถิ่น)
จะไม่มีผลกระทบต่อการประมาณการรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากในการจัดทางบประมาณได้มีการ
คานวณประมาณการรายได้ โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานการคานวณของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ ในอัตราร้อยละ 7 (รวมภาษี
ท้องถิ่น)
2. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
(1) ในส่วนของประชาชน จะช่วยลดผลกระทบจากค่าครองชีพ ช่วยกระตุ้นการบริโภคของ
ประชาชน ภาคธุรกิจมีการลงทุนเพิ่มขึ้น และส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจฟื้นตัว
(
2) ในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจ ทาให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของอัตราภาษี ซึ่งจะมีส่วน
ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจให้แก่ภาคเอกชนและสามารถวางแผนการบริหารธุรกิจได้ต่อไป
3. เรื่อง การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ ขยายระยะเวลาการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2563
เรื่องเดิม เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ราชอาณาจักร (คราวที่ 4) ตั้งแต่วันที่
1 สิงหาคม 2563 และสิ้นสุดในวันที่ 31 สิงหาคม 2563
เพื่อขยายระยะเวลาการบังคับใช้อานาจตามพระราช

6
กาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19
ที่เกิดขึ้นในประเทศ
การด้าเนินการที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะ
สานักงานประสานงานกลาง ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศบค.) ได้เชิญหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ ตามพระราช
กาหนดฯ ในด้านต่าง ๆ ผู้แทนส่วนราชการและประชาคมข่าวกรองเข้าร่วมการประชุม โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคง
แห่งชาติ เป็นประธาน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติของส่วนราชการต่าง ๆ ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิและพิ
น จารณากาหนด
แนวทางปฏิบัติเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
1. ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด–19 ในภาพรวมทั่วโลกยังรุนแรงอยู่ในหลาย
ภูมิภาค และมีคนไทยจากต่างประเทศเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ ปัจจุบันได้มีการ
บังคับใช้มาตรการผ่อนคลายกิจกรรม/กิจการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด–19 และอนุญาต
ให้ชาวต่างชาติหลายกลุ่มสามารถเดินทางเข้ามาภายในราชอาณาจักร จึงมีความจาเป็น ต้องมีอานาจตามกฎหมายเพื่อ
กากับดูแลโดยเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเข้มงวด เป็นเอกภาพและต่อเนื่อง เพื่อควบคุมมิให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
ภายในประเทศในช่วงการวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตวัคซีน
2. ที่ประชุมเห็นพ้องกันว่ายังมีความจาเป็นจะต้องใช้อานาจตามพระราชกาหนดฯ เพื่อกากับดูแล
และบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ 1) การควบคุกมารเดินทางเข้า –
ออกราชอาณาจักรในทุกช่องทาง 2) การจัดทาระบบติดตามตัว การกักตัว และการเฝูาระวังบุคคลต้องสงสัย และ
3) การกาหนดมาตรการควบคุมโรคที่สามารถบังคับใช้ได้อย่างครอบคลุมในทุกกิจกรรม/ กิจการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
จะต้องมีระบบการบริหารจัดการวิกฤติการณ์ในลักษณะการรวมศูนย์ที่มีการบูรณาการกาลังจากพลเรือน ตารวจ และ
ทหาร เข้าร่วมปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและเพียงพอตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง
3. ที่ประชุมให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่าอานาจตามพระราชกาหนดฯ ถือเป็นเครื่องมือทางกฎหมายของ
ภาครัฐเพื่อปูองกันและควบคุมมิให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด–19 ภายในประเทศที่มีประสิทธิภาพที่สุด ในขณะ
ที่พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ยังมีข้อจากัดในการปฏิบัติงานหลายประการ โดยเฉพาะอานาจที่ไม่ครอบคลุม
การปฏิบัติงานในทุกภารกิจ และปัญหาในการบูรณาการส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ได้อย่างเป็นเอกภาพและมี
ประสิทธิภาพ
4. สมช. ได้นาผลการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด – 19) ครั้งที่ 11/2563เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม
2563 ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบผลการประชุม และมีมติให้นาเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบการขยาย
ระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรต่อไป
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวง
พิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวง
พิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กาหนด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
คมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระส้าคัญของร่างกฎกระทรวง
ให้ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข
7 และทางหลวง
พิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน – บางพลี และ
ตอนพระประแดง - บางแค ช่วงพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน ตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันที่
3 กันยายน 2563 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 8 กันยายน 2563
คค. เสนอว่า เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ให้วันที่ 4 กันยายน 2563
และวันที่ 7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจาปี พ.ศ. 2563 จานวน
2 วัน ทาให้มีวันหยุดราชการต่อเนื่อง 4 วัน ระหว่างวันที่ 4 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2563 คาดหมายได้ว่าจะมีประชาชน
จานวนมากเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครเพื่อไปท่องเที่ยว พักผ่อน และทากิจกรรมอื่น ๆ ในต่างจังหวัด การ
ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 9 ในช่วงเวลาดังกล่าวจะทาให้การจราจรมีความคล่องตัวประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
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รวมทั้งเป็นการลดการใช้พลังงานของประเทศอันเนื่องมาจากการจราจรติดขัดหน้าด่าน และเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน จึงเห็นสมควรให้ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตั้งแต่
เวลา 00.01 น. ของวันที่ 3 กันยายน 2563 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 8 กันยายน 2563
เศรษฐกิจ- สังคม
5. เรื่อง การต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี วงเงิน 500 ล้านบาท ของส้านักงานธนานุเคราะห์
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
[สานักงานธนานุเคราะห์ (สธค.)] ต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารออมสิน วงเงิน 500 ล้านบาท ออกไป
อีก 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เพื่อเป็นเงินทุนสารองสาหรับหมุนเวียนรับจานาและ
สาหรับใช้จ่ายในการบริหารการเงินให้เกิดสภาพคล่องในกิจการ ตามที่ พม. เสนอ
สาระส้าคัญของเรื่อง
พม. รายงานว่า
1. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เห็นชอบให้ พม. ต่ออายุสัญญากู้เบิกเงิน
เกินบัญชีของ สธค. จานวน 500 ล้านบาท โดยสัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2563 แต่เนื่องจาก สธค.
ยังมีความจาเป็นที่จะต้องมีเงินทุนสารองหมุนเวียนรับจานาและสาหรับใช้จ่ายในการบริหาร เพื่อให้มีสภาพคล่องใน
กิจการฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 โดยการกู้เงินประเภทเบิกเงินเกินบัญชีนั้น หาก สธค. ไม่ได้เบิกมา
จะไม่เสียดอกเบี้ยจ่าย นอกจากนี้ สธค. มีความสามารถในการชาระหนี้เงินกู้ได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถนาส่งเงิน
รายได้แผ่นดินตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) กาหนด จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารทางการเงินการคลังของรัฐบาล
ในภาพรวม ดังนั้น คณะกรรมการอานวยการสานักงานธนานุเคราะห์ ในการประชุมครั้งที่ 11 ปีงบประมาณ 2562
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 จึงมีมติเห็นชอบการต่ออายุสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี วงเงิน 500 ล้านบาท ซึ่งจะสิ้นสุด
สัญญาในวันที่ 30 กันยายน 2563 ออกไปอีกเป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2565
2. กค. พิจารณาแล้วเห็นว่า การดาเนินงานของ สธค. มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มี
รายได้น้อยที่ประสบปัญหาเฉพาะหน้าด้านการเงิน ประกอบกับการให้บริการรับจานาไม่สามารถกาหนดระยะเวลาไถ่
ถอนได้ สธค. จึงมีความเสี่ยงในการขาดสภาพคล่องในบางช่วงเวลา อีกทั้งผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจใน
ปัจจุบันส่งผลให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยต้องการใช้เงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สธค. จึงจาเป็นต้องมีเงินกู้เบิกเงิน
เกินบัญชีเพื่อใช้เป็นเงินทุนสารองสาหรับหมุนเวียนรับจานาและรองรับการดาเนินงานในการให้บริการแก่ประชาชนได้
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงให้ความเห็นชอบให้ พม. ต่ออายุสัญญากู้
เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารออมสิน เพื่อใช้ในกิจการของ สธค. วงเงิน 500 ล้านบาท ออกไปอีก 2 ปี นับตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 โดย กค. ไม่ค้าประกัน ทั้งนี้ พม. (สธค.) ต้องพิจารณาดาเนินการกู้เงินให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดาเนินการให้สอดคล้องกับมาตรา 49 แห่ง
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยต้องกระทาด้วยความรอบคอบ และคานึงถึงความคุ้มค่า
ความสามารถในการชาระหนี้ รวมทั้งการกระจายภาระการชาระหนี้
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เห็นชอบการต่ออายุ
สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารออมสิน วงเงิน 500 ล้านบาทของ สธค. แล้ว
6. เรื่อง ขออนุมัติใช้งบกลาง รายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น ในการจ่ายเงินงบอุดหนุนเฉพาะ
กิจโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จาเป็น ในการจ่ายเงินงบอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จานวน 2,899,649,900
บาท ให้กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) (กรมกิจการเด็กและเยาวชน) เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่จะได้รับเงินต่อเนื่อง 4 เดือน (เดือนมิถุนายน – กันยายน 2563) จานวน
1,745,207 คน ตามที่ พม. เสนอ
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เรื่องเดิมและสาระส้าคัญ
พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต เพื่อดาเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งเป็นนโยบายที่สาคัญของรัฐบาลโดย
อุดหนุนให้กับเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี ที่อยู่ในครัวเรือนยากจนหรือเสี่ยงต่อความยากจน เดือนละ 400 บาท ต่อคน
ในปีงบประมาณ 2559 และขยายอายุเป็น 0 - 3 ปี เดือนละ 600 บาท ต่อคน ในปีงบประมาณ 2560 ถึง
ปีงบประมาณ 2562 ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เห็นชอบขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพื่อ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอายุ 0 – 6 ปี และขยายฐานรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยของกลุ่มเปูาหมายไม่เกิน 100,000 บาท
ต่อคน ต่อปี ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 ให้กลุ่มเปูาหมายเด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558
กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้รับงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินอุดหนุนเพื่อ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด) เพื่อเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิฯ จานวน 1,745,207 ราย จานวนเงิน 10,875,914,400 บาท เงิน
กันเหลื่อมปี งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2561 ของโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จานวนเงิน
973,258,500 บาท และเงินเหลือจ่ายที่สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนาส่งคืน จานวน
215,400 บาท รวมเป็นเงิน 11,849,388,300 บาท
กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับผู้มีสิทธิฯ ตามที่ได้รับงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จานวน 10,095,615,800 บาท คงเหลือเงินจานวน 1,753,772,500 บาท และกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน ได้ประมาณการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับผู้มีสิทธิตามโครงการฯ ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน 2563
จานวน 1,745,207 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,653,422,400 บาท
ดังนั้น เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนอย่างต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กแรกเกิดใน
โครงการฯ จึงจาเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นในการจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม เป็นเงิน 2 ,899,649,900 บาท เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนฯ ตั้งแต่
เดือนมิถุนายน - กันยายน 2563 อย่างต่อเนื่อง
7. เรื่อง ขออนุมัติกรอบงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ตามแผนปฏิบัติการบูรณา
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2564 – 2565) ของมูลนิธิปิดทอง
หลังพระ สืบสานแนวพระราชด้าริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนว
พระราชด้าริ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
1. รับทราบผลการดาเนินงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ และสถาบัน
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ ในช่วงแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 1 – 2 (พ.ศ. 2554 – 2562) และแผนปฏิบัติการบูร
ณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2564 – 2565) ของมูลนิธิปิดทอง
หลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริและสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ
2. เห็นชอบสนับสนุนการดาเนินงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ และ
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ ตามแผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อน
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2564 – 2565) โดยมอบหมายให้สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรีเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีในหมวดเงินอุดหนุนตามแผนดังกล่าว ภายในกรอบวงเงิน
572.58 ล้านบาท
สาระส้าคัญของเรื่อง
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลัง
พระ สืบสานแนวพระราชดาริ ได้เสนอร่างแผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2564 – 2565) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. นโยบายหลัก
1) พัฒนาพื้นที่ต้นแบบของสถาบันฯ ทั้งหมด ด้วยการเสริมประสิทธิภาพและยกระดับสู่
ความยั่งยืน สามารถเชื่อมโยงกับภายนอกได้ และให้ความสาคัญกับการเป็นห้องปฏิบัติการทางสังคม ( Social Lab)
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เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า หารูปแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดาริ ที่เหมาะสม รวมทั้งเป็นสถานที่เรียนรู้ระบบการ
พัฒนาที่จะนาไปสู่การขยายผล และเป็นทิศทางหลักในการพัฒนาประเทศ
2) เน้นการขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดาริโดยใช้รูปแบบ แนวทางกระบวนการ
องค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริง และประยุกต์ใช้แนวพระราชดาริในพื้นที่ที่มีปัญหาความมั่นคงของประเทศ
ทั้งจังหวัดชายแดนภาคเหนือและจังหวัดชายแดนภาคใต้ นาไปสู่การขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ
3) ส่งเสริมการขยายผลและเผยแพร่รูปแบบการพัฒนาที่เกิดขึ้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา เข้ามาเรียนรู้รูปแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดาริที่มีความ
หลากหลายเหมาะสมกับภูมิสังคม โดยจัดกระบวนการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ ควบคู่กับการขยายผลรูปแบบการ
พัฒนาตามแนวพระราชดาริสู่ระบบราชการ อันจะนาไปสู่การเป็นทิศทางหลักในการพัฒนาประเทศระยะต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อประยุกต์ใช้แนวพระราชดาริให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยอย่างกว้างขวาง
มากขึ้น
2) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาในพื้นที่ต้นแบบเดิมให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
3) เพื่อขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดาริไปยังพื้นที่ที่เป็นนโยบายของรัฐบาล
4) เพื่อสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ และสร้างนักพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดาริให้มาก
ยิ่งขึ้น
3. เปูาหมายการพัฒนา เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงได้กาหนดเปูาหมายของ
แผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2564 – 2565) ดังนี้
1) พัฒนาพื้นที่ต้นแบบทั้ง 9 จังหวัด (น่าน อุดรธานี กาฬสินธุ์ อุทัยธานี เพชรบุรี ขอนแก่น
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ให้พึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักทฤษฎี
ใหม่
2) ขยายพื้นที่การปฏิบัติงานเพื่อประยุกต์ใช้แนวพระราชดาริไปในพื้นที่ความมั่นคงตาม
แนวชายแดนภาคเหนือและชายแดนภาคใต้
3) สร้างนักพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดาริ เพื่อเป็นวิทยากร/พี่เลี้ยง และผู้ประสานงาน
การพัฒนาที่ยั่งยืน
4. ประเด็นแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2564 – 2565) ของมูลนิธิฯ และสถาบันฯ เปูาหมาย
ตัวชี้วัด และแผนงาน
ประเด็นแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่
3 ประกอบด้วย 3 แนวทางคือ แนวทางการพัฒนาที่ 1
การสร้างเสริมความเข้มแข็งของพื้นที่ต้นแบบเดิมให้ไปสู่ความยั่งยืน สามารถรองรับสถานการณ์ภายนอกที่
เปลี่ยนแปลง แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการประยุกต์ใช้แนวพระราชดาริในพื้นที่ที่มีปัญหาความมั่นคงของ
ประเทศ และ แนวทางการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการเพื่อขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดาริให้สอดคล้อง
กับภูมิสังคมและสภาพแวดล้อม โดยมีเปูาหมาย ตัวชี้วัด แผนงาน และโครงการ รวมปีละ 10 แผนงาน 40 โครงการ
ที่ดาเนินงานในระยะเวลา 2 ปี
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ได้โมเดลการพัฒนาที่ยั่งยืน อันจะเป็นแบบแผนในการพัฒนาประเทศในอนาคต
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ 20 ปี คือ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) ได้แนวทางการประยุกต์ใช้แนวพระราชดาริในมิติที่เป็นความสาคัญของประเทศ
โดยเฉพาะในมิติความมั่นคง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงในเรื่องการปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น การค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติด
3) ได้แนวทางการขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดาริไปในพื้นที่ที่หลากหลาย
ภูมิสังคม สอดคล้องกับหลักการสาคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
12 ที่ยึดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืน และคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
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4) ประโยชน์ที่ประชาชนในพื้นที่ต้นแบบจะได้รับในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ถือเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน จะเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนในพื้นที่อื่นเห็นประโยชน์และนาไปปรับใช้มากขึ้น ตามพันธกิจ
ขององค์กรกล่าวคือ
4.1) ร้อยละ 80 ของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการในหมู่บ้านต้นแบบ ที่ประยุกต์ใช้
ทฤษฎีใหม่ มีรายได้สูงกว่าการพัฒนาในระยะที่ผ่านมา (ปี 2563)
4.2) ชุมชนมีผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าให้พื้นที่ต้นแบบ 5 ผลิตภัณฑ์ ภายในระยะ
2 ปี (พ.ศ. 2564 – 2565)
4.3) เกิดความสามัคคีในชุมชน มีการทางานร่วมกัน แบ่งปันทรัพยากร โดยมีการ
รวมกลุ่มอาชีพและกองทุน ที่บริหารจัดการโดยชุมชน ได้รับมาตรฐานตามหลักเกณฑ์จากหน่วยงาน เช่น กลุ่มเกษตร
วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และมีการดาเนินกิจกรรมต่อเนื่อง
4.4) พื้นที่ปุาไม้ เช่น ปุาเศรษฐกิจ ปุาใช้สอย ปุาชุมชนฯ ในโครงกร ที่ได้รับ
อนุญาตตามกฎหมาย ได้รับการดูแลรักษา และอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ มีสัดส่วนร้อยละ 55 ของพื้นที่โครงการ
8. เรื่อง โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน ( Sustainable Manufacturing Center: SMC) ในเขต
นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก : เมืองนวัตกรรม ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ
(EECi-ARIPOLIS for BCG)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการให้ดาเนินโครงการศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (
Sustainable
Manufacturing Center: SMC) ในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก : เมืองนวัตกรรม ระบบ
อัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ (EECi-ARIPOLIS for BCG) ระยะเวลาดาเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568)
2. อนุมัติกรอบวงเงินในการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อดาเนินโครงการศูนย์นวัตกรรมการผลิต
ยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center: SMC) ในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก : เมือง
นวัตกรรม ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ (EECi-ARIPOLIS for BCG) จานวน 5,408.77 ล้านบาท
สาระส้าคัญของโครงการศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (
Sustainable Manufacturing
Center: SMC) ในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก : เมืองนวัตกรรม ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์
และระบบอัจฉริยะ ( EECi-ARIPOLIS for BCG) มีระยะเวลาดาเนินงาน 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568)
วงเงินลงทุนรวม 5,408.77 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มที่ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมการผลิต ผู้พัฒนาระบบ ( SI) นักนวัตกร ตลอดจนนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องให้สามารถเข้ามาใช้
ประโยชน์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบการสาธิต การเรียนรู้ และการทดลองปฏิบัติจริง ซึ่งครอบคลุม Industry
Assessment Tools, Learning Station/Line และ testbed/sandbox และรวมไปถึงกิจกรรมวิจัยเพื่อการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ โดยมีสถานที่ตั้งโครงการ บน
พื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ( EEci) วังจันทร์วัลเลย์โซน E (ARIPOLIS Pilot Plant)
อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
แนวทางการด้าเนินงานที่ส้าคัญ
กรอบกิจกรรมการดาเนินงานและเปูาหมายในการจัดตั้ง
SMC เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ภาคอุตสาหกรรม โดยกลยุทธ์การดาเนินงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
EECi ผสมผสานกับแนวคิดการพัฒนา
อุตสาหกรรม 4.0 ที่เกี่ยวข้อง จัดกลุ่มเป็น 2 ส่วนงานหลักคือ
1. ส่วนงานด้านพัฒนาผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบการผลิต ( Manufacturing
Management and Process Development) เพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี วิจัย พัฒนาและทดสอบในด้าน
กระบวนการพัฒนาต้นแบบการผลิตให้กับผู้ประกอบการ
2. ส่วนงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการ (
Manufacturing Product
Development) เพื่อรองรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และทดสอบศักยภาพ ในด้านกระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ตลาดให้กับผู้ประกอบการ
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โดยกิจกรรมย่อยทั้งหมดของโครงการ
SMC ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่
(
1) Reference Architecture and Standards หมายถึง งานบริการทดสอบและจัดทามาตรฐาน
(
2) Service & Industry Promotion หมายถึง งานบริการและสนับสนุนอุตสาหกรรม : สร้าง
ผู้ประกอบการเทคโนโลยีใหม่และสนับสนุนการประกอบธุรกิจเทคโนโลยีด้วยบริการครบวงจร
(
3) Workforce Development หมายถึง งานด้านการพัฒนาคน : เตรียมความพร้อมและยกระดับ
ทักษะแรงงาน สร้างและพัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากรในภาคเอกชน
(
4) Pilot Line หมายถึง ศูนย์สาธิต ด้านอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ได้แก่ 1) Re-Manufacturing
2) Warehouse 3) Smart Energy & utility 4) Command unit 5) Maintenance
(5) Industry 4.0 Testlabs/Tested bed and R&I หมายถึง งานบริการทดสอบต้นแบบและ
ผลิตภัณฑ์ งานวิจัยพัฒนาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการร่วมวิจัยและนวัตกรรมกับภาคอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ในการ
ดาเนินงานจาเป็นต้องมีกลุ่มพันธมิตรสาคัญในการขับเคลื่อน SMC ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก 3 กลุ่มสมาชิก ซึ่งแต่ละ
กลุ่มจะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงข้อมูลและบริการลดหลั่นกันไปตามลาดับ ได้แก่
Tier 1 ได้แก่ กลุ่มร่วมทุน ( Anchor) โดยมีเปูาหมายสาคัญในการก่อตั้งศูนย์ฯ เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยตลอดห่วงโซ่ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ผลิตบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ผู้พัฒนา
ซอฟต์แวร์ ตลอดจนผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องทั่วไป
Tier 2 ได้แก่ กลุ่มสมาชิก (member) ผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
ได้แก่
(
1) ผู้ประกอบการที่นาผลิตภัณฑ์มาร่วมวาง/สาธิต/ทดสอบ ในศูนย์
(
2) ผู้ประกอบการที่ใช้บริการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
โดยกลุ่มนี้มีบทบาทสาคัญ คือ การพัฒนาต่อยอดผลงานบนฐานนวัตกรรมสู่การสร้างโอกาส
ทางธุรกิจรวมถึงการเผยแพร่ผลงาน เพื่อให้บริการในเชิงธุรกิจแก่กลุ่มอุตสาหกรรมและการบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Tier 3 ได้แก่ กลุ่มเครือข่าย ( Partners) เช่น กลุ่มเมกเกอร์ นักศึกษา บุคคลทั่วไป โดยมี
บทบาทสาคัญ คือ การร่วมส่งเสริมให้มีการขยายผลการใช้งานและแลกเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นไปอย่างแพร่หลาย ซึ่งจะ
ทาให้เกิดการส่วนร่วมในระบบนิเวศนวัตกรรมอุตสาหกรรม
ขั้นตอนและแผนการด้าเนินงาน โครงการ SMC ได้แบ่งการดาเนินงานออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
1. ระยะที่ 1 เริ่มปีงบประมาณ 2564 กลุ่มปฏิบัติการมุ่งเน้นด้านกระบวนการวางพื้นฐานองค์ความรู้
และองค์ประกอบสาหรับกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมอัจฉริยะ
2. ระยะที่ 2 เริ่มปีงบประมาณ 2565 – 2567 กลุ่มปฏิบัติการมุ่งเน้นด้านยกระดับกระบวนการการ
วางพื้นฐานทดสอบต้นแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวการผลิตของภาคอุตสาหกรรมอัจฉริยะ
3. ระยะที่ 3 เริ่มปีงบประมาณ 2568 กลุ่มปฏิบัติการมุ่งเน้นด้านการพัฒนากระบวนการผลิต
ก้าวหน้า สู่การวางพื้นฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตขั้นสูงของภาคอุตสาหกรรมอัจฉริยะ
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ
1. โครงสร้างพื้นฐานและกาลังคนเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่อุตสาหกรรม
อัจฉริยะ พร้อมให้บริการแก่หน่วยงานภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยตลอดห่วงโซ่การผลิต ( Value
chain)
2. ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ รวมถึงหน่วยงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องสามารถ
ทดสอบการขยายผลการวิจัยพัฒนาไปสู่การลงทุนต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ด้วยความพร้อมทั้งทางเทคนิคและ
ศักยภาพการแข่งขัน
3. ศูนย์กลางเครือข่ายองค์ความรู้และโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีเพื่อการยกระดับการผลิตสินค้า
และบริการของเขตนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกิดใหม่แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทยและพร้อมสู่ระดับสากล
ซึ่งจะเป็นปัจจัยดึงดูดนักวิจัยรุ่นใหม่ นักวิจัยต่างชาติ และนักลงทุน
ประมาณการรายได้รวมของโครงการและผลตอบแทนจากการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาใน
EECi
ในระยะ 10 ปี
1. เกิดรายได้สาหรับการพึ่งพาตนเองลดภาระรายจ่ายงบประมาณภาครัฐของโครงการ SMC
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จะมุ่งเน้นการบริการในกลุ่มเปูาหมาย กลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่และกลุ่มผู้ประกอบการ SME ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่
จะช่วยให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนรวม 2,349.25 ล้านบาท
2. เกิดโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรมที่จะมีผลต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจ BCG
โดยคาดว่าจะเป็นส่วนสาคัญในการสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม เสริมมศักยภาพความเข้มแข็งทางการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมให้สามารถใช้ทรัพยากรที่มีเชื่อมต่อกับห่วงโซ่อุปทานการผลิต รวมถึง
ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและพัฒนาคุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการด้วย
เทคโนโลยีนวัตกรรมอัจฉริยะทั้งการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต รวมถึงการผลิตสินค้าและบริการใหม่ให้เกิด
มูลค่าเพิ่มมากขึ้น โดยคาดว่าการลงทุนดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 จึงนับได้ว่าเป็นโครงการที่มี
ความคุ้มค่าในการลงทุน
3. เกิดมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มเติมของผู้ประกอบการที่เข้ารับบริการจากโครงการ ศูนย์ฯ คาดว่าจะมี
การปรับปรุงพัฒนากระบวนการ ผลิตอัจฉริยะเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นรวม 26,136.84
ล้านบาท
9. เรื่อง ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแสดงพลังสร้างสรรค์ของประชาชนคนรุ่นใหม่ ณ จังหวัดระยอง เพื่อ
ก้าหนดประเด็นการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชเมืาติ่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เสนอ ดังนี้
1. รับทราบผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแสดงพลังสร้างสรรค์ของประชาชนคนรุ่นใหม่ ณ จังหวัด
ระยองเพื่อกาหนดประเด็นการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563
ตามที่เสนอ
2. เห็นชอบตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนต่อไป
ตามที่ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้
ดาเนินการจัดเวทีสร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการในด้านต่าง ๆ
ของรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยการรับฟังความคิดเห็นและคัดเลือกตัวแทน
นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในพื้นที่จังหวัดระยอง
และเสนอแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับจังหวัดของตนต่อคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 และ สศช. ได้
ดาเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ภายใต้ชื่อ“การประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแสดงพลังสร้างสรรค์ของประชาชนคนรุ่น
ใหม่ ณ จังหวัดระยอง เพื่อกาหนดประเด็นการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ” ขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่
20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเสม็ด โรงแรม คามิโอ แกรนด์ ระยอง จังหวัดระยอง นั้น
ในการนี้ สศช. ขอเสนอผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแสดงพลังสร้างสรรค์ของประชาชนคนรุ่นใหม่
ณ จังหวัดระยองฯ ดังกล่าว มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
1. เรื่องเดิม
1.1
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้ สศช. เป็นหน่วยงานหลัก
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีเวทีสร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อเป็น
การส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดาเนินการในด้านต่าง ๆ ของรัฐบาล รวมทั้งสร้างความรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ทุกภาคส่วนและประชาชน
ทั่วไป โดยให้พิจารณากาหนดประเด็นการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน และกาหนดหน่วยงานหลัก
รับผิดชอบในแต่ละประเด็นให้ชัดเจน
1.2
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีข้อเสนอแนวทางในการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนคนรุ่นใหม่ในจังหวัดที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นของ นักเรียน นิสิต นักศึกษาในประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับจังหวัดของ
ตน โดยให้มี นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการประชุมคณะรัฐมนตรี และให้มีตัวแทนนาเสนอผลสรุป
ความเห็นและข้อเสนอจากการระดมสมองต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยตนเอง
2. การด้าเนินงาน
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2.1 สศช. ได้จัดเวทีการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนคนรุ่นใหม่
ที่จังหวัด
ระยองเป็นพื้นที่แรก ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 8.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมคามิโอ แกรนด์
จังหวัดระยอง ภายใต้ชื่อ“เวทีพลังสร้างสรรค์ของประชาชนคนรุ่นใหม่ ณ จังหวัดระยอง เพื่อกาหนดประเด็นการพัฒนา
พื้นที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ”
2.2
กลุ่มเปูาหมาย ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย ผู้แทนนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จากสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดระยอง จานวน
99 คน จาก 37 สถาบัน พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ สศช. รวมจานวน
ทั้งสิ้น 130 คน
2.3 กระบวนการ รับฟังความคิดเห็น ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
1) การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของประชาชนคนรุ่นใหม่กับการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ โดยการบรรยายของวิทยากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2) กิจกรรมการระดมสมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวางในกลุ่มย่อย
ตามหัวข้อความสนใจ 7 ประเด็น ได้แก่ (1) การศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร (2)
EEC และเศรษฐกิจระยอง
(3) คุณภาพสิ่งแวดล้อมและแนวทางการแก้ไขปัญหา (4) E-Sport กับการพัฒนาคนรุ่นใหม่ (5) จังหวัดระยอง
ในอนาคต (2025) (6) มุมมองคนรุ่นใหม่ต่อโรคโควิด-19 และ (7) การมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ในการพัฒนา เพื่อให้
แต่ละกลุ่มจัดทาสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มนาเสนอต่อผู้เข้าร่วมการประชุม
เชิงปฏิบัติการฯ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบรวมทั้งให้ความเห็นและข้อมูลประกอบเพิ่มเติม
3) สมาชิกแต่ละกลุ่มคัดเลือกและเสนอชื่อตัวแทน นักเรียน และนักศึกษา กลุ่มละ 1 คน
เพื่อเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมรับฟังการประชุมและนาเสนอสรุปประเด็นความเห็นและข้อเสนอจากประชาชนคนรุ่น
ใหม่จังหวัดระยองต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดระยอง ในวันอังคารที่
25 สิงหาคม 2563
3. สาระส้าคัญ
3.1
ด้านการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
1) สภาพปัญหา
ประกอบด้วย (1) ชั่วโมงเรียนยาวนานและมีเนื้อหาทางทฤษฎี
มากเกินไป (2) ปัญหาจากบุคลากรทางการศึกษา ขาดการรับฟังความเห็น การเลือกปฏิบัติ (3) หลักสูตรไม่ตรงกับ
ความสนใจ และไม่ครอบคลุมเนื้อหาสาหรับการสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา และ (4) ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ทาง
การศึกษาแพง การขาดทุนทรัพย์ ทาให้เกิดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2) ข้อเสนอแนะ
ประกอบด้วย (1) เพิ่มพื้นที่และเวลาให้ทากิจกรรมนอกหลักสูตร
สนับสนุนการเรียนรู้อย่างรอบด้าน ลดกิจกรรมเข้าแถว (2) ลดจานวนนักเรียนต่อห้อง รวมทั้งให้มีการอบรมครูด้านการ
ปฏิบัติและการใช้คาพูดต่อนักเรียน (3) ปรับปรุงหลักสูตร สนับสนุนการพัฒนาทักษะที่หลากหลายและสามารถใช้ใน
การดารงชีวิตได้จริง และ (4) ขยายโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงได้ง่าย จัดให้มีอุปกรณ์การเรียนอย่างทั่วถึงและเท่า
เทียมกันระหว่างโรงเรียน ลดการบังคับให้ใส่เครื่องแบบหรืออุปกรณ์เสริม เพื่อลดค่าใช้จ่าย
3.2 ด้านการพัฒนา
EEC และเศรษฐกิจระยอง
1) สภาพปัญหา ประกอบด้วย (1) ปัญหาสภาพแวดล้อมและมลพิษจากอุตสาหกรรม
(2) การจราจรแออัด ระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะไม่เพียงพอ (3) บริการด้านสาธารณสุขล่าช้าไม่เพียงพอ
(4) ประชากรแฝงจานวนมาก ทาให้งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และ (4) การท่องเที่ยวซบ
เซา แหล่งท่องเที่ยวน้อย ชุมชนขาดรายได้
2) ข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย (1) บังคับใช้มาตรการกากับการปล่อยสารพิษอย่างจริงจัง
(2) เพิ่มระบบขนส่งมวลชน มีการพัฒนาผังเมืองโดยคานึงถึงสภาพแวดล้อมและการดารงชีวิตของประชาชน (3) เพิ่มการ
เข้าถึงบริการสาธารณสุข จัดให้มีการตรวจสุขภาพประชาชนปีละ 2 ครั้ง และ (4) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ พร้อมทั้ง
ดาเนินนโยบายสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน เพื่อให้เกิดรายได้และอาชีพภายในชุมชนของตนเอง
3.3 ด้านการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแนวทางการแก้ไขปัญหา
1) สภาพปัญหา ประกอบด้วย (1) อุตสาหกรรมก่อให้เกิดมลพิษ ส่งผลกระทบต่อคนใน
พื้นที่ และทาให้ระบบนิเวศเสียสมดุล ทะเลระยองเที่ยวไม่ได้ เสียโอกาสท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (2) การขนส่ง
ภาคอุตสาหกรรม และการสร้างถนนหลายแห่งพร้อม ๆ กัน ทาให้การจราจรติดขัด และ (3) การสัญจรทางเท้าไม่
สะดวก ขนส่งสาธารณะไม่น่าใช้
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2) ข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย (1) รัฐควรคานึงถึงประชาชนเป็นหลัก กากับเอกชนให้มี
ความรับผิดชอบอย่างจริงจัง ให้ความรู้สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นรวมทั้ง
การเรียกร้องสิทธิที่พึงได้ (2) สร้างและซ่อมถนนเท่าที่จาเป็น โดยคานึงถึงความปลอดภัยและผลกระทบที่ตามมาเป็น
หลัก และ (3) ให้ความสาคัญกับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ มากกว่าเน้นรองรับการใช้รถส่วนบุคคล
3.4 ด้าน
E-Sport กับการพัฒนาคนรุ่นใหม่
1) สภาพปัญหา
ประกอบด้วย (1) ทัศนคติในเชิงลบและขาดความเข้าใจใน E-Sport
(2) ขาดการสนับสนุนทั้งด้านค่าใช้จ่าย (3) ขาดพื้นที่และโอกาสในการแข่งขัน และ (4) ขาดทักษะด้านภาษา
2) ข้อเสนอแนะ
ประกอบด้วย (1) ให้ความรู้ความเข้าใจต่อสังคม พร้อมทั้งปรับปรุง
ภาพลักษณ์ของ E-Sport ในเชิงอาชีพ (2) ภาครัฐให้การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในลักษณะเดียวกับ
การประกอบอาชีพอื่น ๆ (3) ให้การสนับสนุนพื้นที่จัดการแข่งขันเพื่อโอกาสในการพัฒนาทักษะขั้นสูงขึ้น และ
(4) ให้การสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
3.5 ด้านการพัฒนาจังหวัดระยองในอนาคต (2025)
1) ความคาดหวัง
ประกอบด้วย (1) เดินทางปลอดภัยสะดวกสบาย คุณภาพชีวิตดี
(2) เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนมีรายได้ ค้าขายดี เพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร (3) สิ่งแวดล้อมสะอาด ปราศจากมลภาวะ (4)
สังคมสงบสุข ปลอดคอร์รัปชั่น ลดความเหลื่อมล้า และ (5) บริการสาธารณะเหมาะสมและทั่วถึง
2) ข้อเสนอแนะ
ประกอบด้วย (1) พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ (2) สนับสนุน OTOP
เชื่อมโยงเกษตร สร้างงานในพื้นที่ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (3) กากับโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบ ส่งเสริม
การเปิดเยี่ยมชมโรงงาน (4) ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม ให้มีจิตสานึกที่ดีโดยผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างที่ดีให้เยาวชน
และ (5) จัดสรรทรัพยากรและบริการสาธารณะให้สอดคล้องกับจานวนคนในพื้นที่จริง
3.6 ด้านมุมมองคนรุ่นใหม่ต่อโรคโควิด-19
1) ความคาดหวัง ประกอบด้วย (1) พื้นที่ระยองปราศจากปัญหาโควิด (2) เศรษฐกิจฟื้น
ตัวและพัฒนา และ (3) รัฐบาลมีความพร้อมรับมือโรคระบาดในอนาคต
2) ข้อเสนอแนะ
ประกอบด้วย (1) มีมาตรการที่เข้มข้น โดยควบคุมดูแลให้มาตรการ
ต่าง ๆ ไม่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและประชาชนมากนัก (2) เมื่อเข้าสู่ภาวะปกติควรสนับสนุนการท่องเที่ยว และ
(3) มีช่องทางการสื่อสารระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน ที่มีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์
3.7 ด้านการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ในการพัฒนา
1) สรุปความเห็น ประกอบด้วย (1) ภาครัฐขาดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจาก
เยาวชน (2) ประชาชนคนรุ่นใหม่ต้องการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ สังคม และการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น และ (3) ประชาชนคนรุ่นใหม่ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2) ข้อเสนอแนะ
ประกอบด้วย (1) หน่วยงานภาครัฐควรมีระบบรับฟังความเห็นของ
เยาวชนจากแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อนาไปประกอบการพิจารณาแก้ปัญหาต่าง ๆ (2) ให้โอกาสคนรุ่นใหม่ในการใช้สื่อ
ออนไลน์สนับสนุนเศรษฐกิจในท้องถิ่น เช่น แนะนาแหล่งท่องเที่ยว เชิญชวนให้คนมาเที่ยวระยอง เป็นต้น และ
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนา เช่น ระบบรับฟังความคิดเห็นและการแจ้งเหตุจากประชาชนเพื่อ
การปรับปรุงบริการสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบขนส่งสาธารณะและระบบเตือนภัยพิบัติ
มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รับไปพิจารณา
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนต่อไป
10. เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายส้าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมสัมมนา “การขับเคลื่อนนโยบายสาคัญเร่งด่วนของรัฐบาล
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามา
การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และมอบหมาย
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดาเนินการตามข้อสั่งการของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรี ในการประชุมสัมมนาดังกล่าว
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานผลการประชุมสัมมนา “การขับเคลื่อน
นโยบายสาคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมสัมมนาฯ และมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ
ผู้อานวยการศูนย์อานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายรอยล จิตรดอน ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุทัศน์ วีสกุล ผู้อานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน)
ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งส่วนกลาง ส่วนพื้นที่ และส่วนภูมิภาค จานวนรวมทั้งสิ้น 500 ท่าน โดยสรุป
สาระสาคัญจากการประชุมสัมมนา ดังนี้
1. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมและ
มอบนโยบายประกอบการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
มอบหมายกระทรวงมหาดไทย โดยมอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด แต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อน
นโยบายสาคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัด
ทั้ง 76 จังหวัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการในแต่ละนโยบาย
ดังนี้
1.1
โครงการปลูกปุา และปูองกันไฟปุา
(1) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบหลักในพื้นที่ โดยปลูกปุาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในชุมชน ร่วมกับศูนย์อานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจิต
อาสาพระราชทาน
(2) สร้างกลไกการรับรู้ โดยใช้เครือข่ายจิตอาสาพระราชทาน เป็นช่องทางสื่อสารและสร้าง
ความร่วมมือกับประชาชน
(3) ใช้การเจรจาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมให้ราษฎรที่อยู่ใน
เขตปุา ลดการใช้พื้นที่ ไม่บุกรุกปุาเพิ่ม ไม่เผาปุา และร่วมกันดูแลรักษาปุา
(4) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดเตรียมกล้าไม้ที่แข็งแรง สมบูรณ์เพื่อ
สนับสนุนการปลูกปุาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
1.2 ปุาชุมชน
(1) ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะคณะกรรมการปุาชุมชนระดับจังหวัด เป็นกลไกหลัก
ในการบริหารจัดการและกากับการดาเนินงานของคณะกรรมการปุาชุมชนในแต่ละพื้นที่
(2) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผู้ว่าราชการจังหวัดส่งเสริม
การจัดตั้ง ฟื้นฟูและขยายปุาชุมชน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรที่อยู่อาศัยและทากินในปุาชุมชน
1.3 โครงการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
(1) เร่งรัดการสารวจการถือครองและจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ปุา โดยเฉพาะพื้นที่
ต้นน้าหรือพื้นที่ชั้นคุณภาพน้า 1 และ 2 เพื่อจัดสรรที่ดินอยู่อาศัยและทากินให้ราษฎร ตามกลไก คทช. รวมทั้งเร่งรัด
ฟื้นฟูสภาพปุาในพื้นที่ดังกล่าว
(2) ผู้ว่าราชการจังหวัด สอบถามความต้องการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของราษฎรที่ได้รับ
อนุญาตให้อยู่ในพื้นที่ตามกลไก คทช. ที่ผ่านมา และเร่งรัดหน่วยงานต่าง ๆ ให้ดาเนินการตามความต้องการ
ของราษฎร
1.4
การแก้ปัญหาหมอกควัน และ PM 2.5
(1) ผู้ว่าราชการจังหวัด และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเครือข่าย
จิตอาสา แก้ไขปัญหาไฟปุาโดยกลไกภายใต้โครงการปลูกปุา และปูองกันไฟปุา
(2) การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ (
War Room) ระดับชาติ ระดับภาค ระดับจังหวัด
ระดับอาเภอ และระดับท้องถิ่น ในพื้นที่เสี่ยงไฟปุา รวมทั้งจัดชุดพิทักษ์ปุาประจาหมู่บ้านโดยร่วมกันระหว่าง
ฝุายปกครอง ฝุายความมั่นคง และเจ้าหน้าที่ปุาไม้
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(3) นาเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่เพียงพอสาหรับ
การปฏิบัติงานในพื้นที่
1.5
การบริหารจัดการน้าและการเติมน้าลงดิน
(1) ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะทางานกาหนดและกลั่นกรอง แผนงานโครงการบริหาร
จัดการน้า รวมทั้งเก็บกักน้าบนดินและใต้ดิน เพื่อส่งข้อมูลให้สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ ประสานกับหน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ เสนอจัดตั้งงบประมาณ
(2) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้า และกรมทรัพยากร
น้าบาดาล จัดหาแหล่งน้าพร้อมระบบกระจายน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้ประชาชนทาการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ทุกอาเภอทั่วประเทศ
(3) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผู้ว่าราชการจังหวัด นาองค์ความรู้
เรื่องการเติมน้าใต้ดินไปปฏิบัติจริงในพื้นที่ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน สภาพพื้นที่
รูปแบบทางวิชาการ แหล่งน้าที่จะใช้เติม และคุณภาพน้าทั้งก่อนเติมและหลังการเติม
2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งมอบคู่มือการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญ
เร่งด่วนของรัฐบาล ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัด
ทั้ง 76 จังหวัด ใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายสาคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ดังนี้
2.1 คู่มือปฏิบัติงานการจัดที่ดินทากินให้ชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
2.2 คู่มือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติปุาชุมชน พ.ศ. 2562 ระดับจังหวัด
2.3 คู่มือปฏิบัติการในการปูองกันและแก้ไขปัญหาฝุุนละออง PM 2.5 ระดับจังหวัด
2.4 คู่มือเติมน้าใต้ดิน ระดับตื้น คู่มือเกณฑ์กาหนดสาหรับการออกแบบ ก่อสร้าง และ
การบารุงรักษาอาคารประกอบในโครงสร้างพื้นฐาน และคู่มือปฏิบัติงานโครงการปลูกปุา และปูองกันไฟปุา ระดับ
จังหวัด
11. เรื่อง ขออนุมัติการด้าเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนล้าไย ปี 2563
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ดาเนินการตามความเห็นของสานักงบประมาณด้วย ดังนี้
1. อนุมัติการดาเนิงานโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลาไย ปี 2563
2. อนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลาไย ปี 2563
วงเงินทั้งสิ้น 3,440,049,735 บาท ดังต่อไปนี้
(1) ใช้เงินทุนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แบ่งเป็น
(1.1) เงินเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลาไย อัตราไร่ละ 2
,000 บาท ครัวเรือนละ
ไม่เกิน 25 ไร่ จานวน 3,355,181,560 บาท
(1.2) ค่าบริหารจัดการโครงการ สาหรับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ครัวเรือนละ 7 บาท จานวน 1,376,585 บาท
(1.
3) ค่าชดเชยต้นทุนให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ร้อยละ 2.25 ของวงเงินเยียวยาที่ต้องจ่าย จานวน 75,491,590 บาท
(2) ค่าบริหารจัดการโครงการของกรมส่งเสริมการเกษตร 8
,000,000 บาท โดยใช้
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทาโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลาไยปี 2563 เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนลาไยที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ทาให้ผลผลิตลาไยไม่มี
คุณภาพตามที่ตลาดต้องการ ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโรค COVID – 19 ส่งผลกระทบหลายด้าน
โดยเฉพาะตลาดหลักที่รับซื้อผลผลิต คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ไม่สามารถเข้ามารับซื้อผลผลิตลาไยได้
สาระส้าคัญ
โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลาไย ปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวน
ลาไย ให้สามารถฟื้นฟูการผลิตลาไยที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านการผลิตและการตลาดและส่งเสริมและสนับสนุนให้
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เกษตรกรมีแนวทางปฏิบัติต่อสวนลาไยเพื่อประกอบอาชีพชาวสวนลาไยได้อย่างยั่งยืน เกษตรกร จานวน 200 ,000
ครัวเรือน ภายใต้กรอบวงเงินทั้งสิ้น 3,440,049,735 บาท ประกอบด้วย
1. ใช้เงินทุนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แบ่งเป็น
1.1 เงินเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลาไย อัตราไร่ละ 2
,000 บาท ครัวเรือนละ ไม่เกิน 25 ไร่
จานวน 3,355,181,560 บาท
1.2 ค่าบริหารจัดการโครงกร สาหรับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) ครัวเรือนละ 7 บาท จานวน 1,376,585 บาท
1.3 ค่าชดเชยต้นทุนให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
(ในอัตรา FDR+1 = 2.25) ร้อยละ 2.25 ของวงเงินเยียวยาที่ต้องจ่าย จานวน 75,491,590 บาท
2. ค่าบริหารจัดการโครงการของกรมส่งเสริมการเกษตร
8,000,000 บาท โดยใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมส่งเสริมการเกษตร
ระยะเวลาด้าเนินการ
เดือนสิงหาคม
– ธันวาคม 2563
การด้าเนินการ
1. กรมส่งเสริมการเกษตรสรุปและส่งข้อมูลเกษตรกรชาวสวนลาไย
ปี 2562 ที่ขึ้นทะเบียน
เกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรทุกครัวเรือน ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.)
สานักงานใหญ่ เพื่อดาเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกร โดยผู้มีสิทธิ์ต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนลาไยที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ปี 2562 กับกรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563
2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรผ่านบัญชีเงิน
ฝากของเกษตรกรที่มีกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
3. กรมส่งเสริมการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์โครงการรวมทั้งชี้แจงให้เกษตรกร
ทราบ
12. เรื่อง ขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาด้าเนินการตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้้ามัน
ปี 2562 – 2563
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอการขยายระยะเวลาดาเนินการตาม
โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามัน ปี 2562 – 2563 ออกไปอีก 3 เดือน จากเดิมสิ้นสุดเดือน
กันยายน 2563 เป็นสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2563 โดยใช้กรอบงบประมาณดาเนินการเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ
ไว้ (27 ส.ค. 62) จานวน 13,378.99 ล้านบาท ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จ่ายเงิน
ชดเชยส่วนต่างรายได้ให้แก่เกษตรกรแล้ว 9 งวด เป็นเงิน 6 ,729.57 ล้านบาท คงเหลือจานวน 6 ,649.42 ล้านบาท
เพื่อจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างรายได้ให้แก่เกษตรกร และเป็นค่าบริหารจัดการของ ธ.ก.ส. (ก.ย. 62 – ธ.ค. 63)
พณ. เสนอว่า
เนื่องจากระยะเวลาดาเนินการตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามันปี 2562 –
2563 จะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2563 เพื่อขยายระยะเวลาดาเนินการตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร
ชาวสวนปาล์มน้ามัน ปี 2562 – 2563 ซึ่งจะเป็นหลักประกันในการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง
ที่สาคัญสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ามันที่ประสบปัญหาด้านอุปทานและราคาใน
ขณะนี้ และในอนาคตที่ยังไม่สามารถคาดการณ์ระยะเวลาที่สถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลายลงอย่างสิ้นเชิงได้ชัดเจน
ซึ่งทาให้ราคาผลปาล์มน้ามันที่เกษตรกรขายได้ยังคงมีแนวโน้มเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่าต่อเนื่องจนถึงปลายปี 2563
รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลตามที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
ทั้งนี้ การขอขยายระยะเวลาดาเนินการตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามัน ปี
2562 – 2563 เพื่อเป็นหลักประกันในการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง และช่วยให้เกษตรกร
ชาวสวนปาล์มน้ามันมีรายได้จากการขายผลผลิตเพิ่มขึ้นในระดับที่สูงกว่าต้นทุนการผลิตและทาให้เกษตรกรมีความ
มั่นใจในการดารงอาชีพเกษตรกรรม ทั้งนี้ การขอขยายระยะเวลาดาเนินการโครงการฯ ไม่มีผลกระทบต่อภาระค่า
ครองชีพของผู้บริโภค
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13. เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และการเหลื่อมเวลาใน
การท้างานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ 15
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ( Work From
Home) และการเหลื่อมเวลาในการทางานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ 15 ตามที่สานักงาน
ก.พ. เสนอ ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ซึ่งได้รับข้อมูลจาก 147 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 99 ของ
ส่วนราชการทั้งหมด (148 ส่วนราชการ) สรุปข้อมูลดังนี้
1. การปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ
ส่วนราชการได้มีการมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลับมาปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งของ
ส่วนราชการตามปกติเพิ่มมากขึ้น (81 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 55) โดยเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
(78 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 53) และส่วนราชการกาหนดให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เหลื่อมเวลาในการทางาน
เป็น 3 ช่วงเวลาเพิ่มมากขึ้น (79 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 54)
2. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ (
Work From Home)
ส่วนราชการมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการลดลง
(66 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 45) โดยในจานวนนี้มีส่วนราชการ 16 ส่วนราชการ (คิดเป็นร้อยละ 11) มอบหมาย
ให้ทุกคนปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง
14. เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ( Work from Home) และการเหลื่อมเวลาใน
การท้างานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (
Work from
Home) และการเหลื่อมเวลาในการทางานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ ในสัปดาห์ช่วงระหว่างวันที่ 10 – 14 สิงหาคม
2563 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
สาระส้าคัญ
รัฐวิสาหกิจภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงการคลังโดยสานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีจานวน 55 แห่ง โดยผลสัมฤทธิ์ฯ ของรัฐวิสาหกิจในสัปดาห์ช่วงระหว่างวันที่ 10 – 14 สิงหาคม
2563 สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ (ปฏิบัติงานที่บ้านหรือที่พักหรือสถานที่ตามที่
รัฐวิสาหกิจกาหนด)
รัฐวิสาหกิจ
14 แห่ง ยังคงดาเนินนโยบายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง โดยมีรัฐวิสาหกิจ 41 แห่ง
ที่ให้พนักงานกลับมาปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งตามปกติแล้ว เท่ากับสัปดาห์ก่อนหน้า (ช่วงระหว่างวันที่ 3 – 7 สิงหาคม
2563) ทั้งนี้ จากจานวนพนักงานและลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดจานวน 272,540 คน มีพนักงานและลูกจ้าง
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งจานวน 11,777 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 4
2. การปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งของรัฐวิสาหกิจ (การปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา)
รัฐวิสาหกิจ
26 แห่ง ยังคงดาเนินนโยบายการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาเท่ากับสัปดาห์ก่อนหน้า
(ช่วงระหว่างวันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2563) โดยรัฐวิสาหกิจ 26 แห่ง มีช่วงเวลาเริ่มปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาตั้งแต่เวลา
6.00 น. – 10.00 น.
3. แนวทางการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ
รัฐวิสาหกิจที่ยังคงดาเนินนโยบายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ทั้งเป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน ซึ่งรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่มีการกากับ ติดตาม และ
บริหารผลการปฏิบัติงานผ่านแอปพลิเคชัน Line ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และระบบการติดตามงานและการลงเวลา
ปฏิบัติงานที่องค์กรพัฒนาขึ้นเอง โดยรัฐวิสาหกิจยังคงใช้แอปพลิเคชัน Line มาสนับสนุนการปฏิบัติงานมากที่สุด
ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจมีข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งว่า ควรเตรียมอุปกรณ์และระบบเพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งให้เพียงพอ และควรพัฒนาระบบการปฏิบัติงานขององค์กรให้สามารถรองรับการปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ตั้งได้ ซึ่งรวมถึงมีการจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารให้อยู่ในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งควร
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พิจารณาลักษณะงานที่จาเป็นต้องปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งเท่านั้น เช่น การให้บริการประชาชน และสาหรับงานอื่นที่
ไม่จาเป็นต้องปฏิบัติงานในสถานที่ตั้ง ควรพิจารณาเปลี่ยนรูปแบบเป็นการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งแทน
15. เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินส้ารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโรโรนา 2019 (COVID-19) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงิน
สารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น วงเงิน 1,000,000,000.- บาท ในลักษณะเงินอุดหนุนให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
เพื่อให้การสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศในการเพิ่มศักยภาพการผลิตวัคซีนให้
พร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโควิด 19 และการสร้างขีดความสามารถของประเทศโดยการพัฒนา
วัคซีนตั้งแต่ต้นน้า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ
สาระส้าคัญของเรื่อง
สธ. โดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติได้จัดทาโครงการพัฒนาวัคซีนต้นแบบตั้งแต่ต้นน้าและเตรียมความ
พร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) สรุปสาระสาคัญของ
โครงการ ดังนี้
หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในหลาย
ประเทศทั่วโลก ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 มีผู้ปุวยยืนยันกว่า 20 ล้านคน เสียชีวิต 733 ,000 คน ถึงแม้ว่าที่
ผ่านมาประเทศไทยจะประสบความสาเร็จในการควบคุมปูองกันโรคได้อย่างดียิ่ง แต่ก็มีโอกาสที่จะเกิดการระบาดของ
โรคได้ในระลอกที่ 2 เนื่องด้วยยังมีผู้ปุวยจานวนมากทั่วโลก หากสถานการณ์การระบาดไม่สามารถยุติได้ในระยะเวลา
อันใกล้ การเปิดประเทศเพื่อเดินหน้าสู่การดาเนินชีวิต New Normal คู่ขนานไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจึงเป็นไป
ได้ยาก และรัฐบาลยังจาเป็นต้องมีมาตรการช่วยเหลือ เพื่อประคองกิจการต่าง ๆ ในประเทศให้สามารถดาเนินการได้
ฉะนั้น วัคซีนปูองกันโรคโควิด 19 จึงเป็นเครื่องมือสาคัญ และเป็นนวัตกรรมทางสุขภาพที่มีประสิทธิภาพสูงที่จะเป็น
คาตอบในการปูองกันควบคุมโรค และเป็นความหวังของทุกประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย การเร่งรัดให้มีวัคซีน
ใช้ในประเทศเร็วขึ้นเพียงไม่กี่เดือนจะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกกับเศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงการสร้างความ
เชื่อมั่นของประชาชนต่อการกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ
แผน Blueprint เพื่อการเข้าถึงวัคซีนปูองกัน COVID-19 ของประชาชนไทย ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ซึ่งถือเป็นกรอบนโยบายในการบูรณาการประสาน
ความร่วมมือหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ในการบรรลุเปูาหมายการเข้าถึงวัคซีนให้ทันท่วงที และสร้าง
ขีดความสามารถของประเทศในการพัฒนาและผลิตวัคซีน เพื่อให้ประชาชนไทยได้รับวัคซีนโดยเร็วที่สุด โดย
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์สาคัญ 2 ด้าน ได้แก่ 1) การนาวัคซีนต้นแบบที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศมาทดสอบใน
ประเทศไทย และขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิต (เปูาหมายระยะสั้น และระยะกลาง) และ 2) พัฒนา
วัคซีนต้นแบบในประเทศไทยตั้งแต่ต้นน้า (เปูาหมายระยะกลาง และระยะยาว) ในการนี้ สถาบันวัคซีนแห่งชาติได้ให้
การสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับสถาบันวิจัยพัฒนา และหน่วยผลิตวัคซีนในประเทศ ตลอดจนสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อส่งเสริมการผลิตวัคซีนใช้ได้เองในประเทศตั้งแต่ต้น
น้า นอกจากนี้ ยังได้มีการเจรจาสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทั้ง
จากประเทศจีน และยุโรป ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้ผลิตที่มีแนวโน้มจะได้วัคซีน
มาใช้ภายในต้นปี 2564 น่าจะเป็นทางเลือกที่รัฐบาลควรลงทุน เพื่อสร้างโอกาสให้ประเทศไทยก้าวข้ามสถานการณ์
การระบาดได้อย่างก้าวกระโดด เนื่องจากการมีวัคซีนใช้เร็วขึ้น 1 เดือน จะช่วยให้ประเทศสามารถสร้างรายได้จาก
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวประมาณ 2.5 แสนล้านบาท และยังสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ รวมถึงความเชื่อมั่นของ
ประชาชนไทยด้วย
วัคซีนโควิด 19 หลายชนิดที่มีการพัฒนาในโลก วัคซีนกลุ่ม Adenovirus เป็นที่ยอมรับในระดับโลก
และมีการพัฒนาที่ใกล้สาเร็จ โดยเฉพาะวัคซีนชนิด Chimpanzee Adenovirus ที่พัฒนาโดย Oxford University
ร่วมกับผู้ผลิตคือบริษัท AstraZeneca ขณะนี้มีผลการวิจัยในมนุษย์ที่ดีมาก สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี กาลัง
ศึกษาวิจัยในมนุษย์ ระยะที่ 3 คาดการณ์ว่าจะสามารถได้รับอนุมัติทะเบียนที่ยุโรปภายในธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยมี
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ผู้ผลิตในประเทศที่มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี และคาดว่าจะสามารถมีผลิตภัณฑ์วัคซีนให้
ประชาชนไทยได้ในปี 2564 ด้วยศักยภาพการผลิตวัคซีนได้ 200 ล้านโด๊สต่อปี ซึ่งเพียงพอต่อการใช้ในประเทศ
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนโควิด 19 ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
อย่างทั่วถึง เป็นธรรม ในเวลาใกล้เคียงกับประเทศอื่น ๆ ในโลก รวมถึงการลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมของ
ประเทศได้อย่างรวดเร็วขึ้น สธ. โดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติได้จัดทาโครงการเตรียมความพร้อมรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโควิด 19 จากต่างประเทศ เพื่อเตรียมหน่วยผลิตวัคซีนในประเทศให้มีความพร้อมสาหรับ
การผลิตวัคซีนชนิด Adenovirus ตั้งแต่ต้นน้า ด้วยกาลังการผลิต 200 ล้านโด๊สต่อปี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมยาชีววัตถุในประเทศให้สามารถผลิตวัคซีนโควิด 19 ด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้เองตั้งแต่ต้นน้า
2. เพื่อให้ประเทศมีวัคซีนโควิด 19 สาหรับให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง
ระยะเวลาการด้าเนินการ เดือนสิงหาคม 2563 - พฤศจิกายน 2564
งบประมาณ จากงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น โครงการความพร้อม
ปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งบประมาณ พ.ศ.
2563 จานวนทั้งสิ้น 1,000,000,000.- บาท
16. เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินส้ารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น รวมทั้งสิ้น 2,771.1784 ล้านบาท ของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น รวมทั้งสิ้น 2 ,771.1784 ล้านบาท ประกอบด้วย กรมทางหลวง
วงเงินรวม 1,719.1008 ล้านบาท และกรมทางหลวงชนบท วงเงินรวม 1,052.0776 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงเพิ่มความ
ปลอดภัยทางถนน ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ โดยให้ คค. ดาเนินการตามความเห็นของสานักงบประมาณ
สาระส้าคัญและข้อเท็จจริง
คค. ได้รับรายงานจากกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น รวมทั้งสิ้น
2,771.1784 ล้านบาท ประกอบด้วย กรมทางหลวง วงเงินรวม 1 ,719.1008 ล้านบาท และกรมทางหลวงชนบท
วงเงินรวม 1,052.0776 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
กรมทางหลวง เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น วงเงินรวม 1 ,719.1008 ล้านบาท เพื่อดาเนินโครงการก่อสร้าง
กาแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ (RFB) และโครงการติดตั้งหลักนาทางยางธรรมชาติ (RGP) ในระยะที่ 1
ของกรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น วงเงินรวม 1 ,052.0776 ล้านบาท เพื่อดาเนินโครงการ
ก่อสร้างกาแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ (RFB) และโครงการติดตั้งหลักนาทางยางธรรมชาติ (RGP) ใน
ระยะที่ 1 ของกรมทางหลวงชนบท
ทั้งนี้ คค. พิจารณาแล้วเห็นว่า การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ดังกล่าว ของกรมทางหลวงและกรมทางหลวง
ชนบท เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน ยังเป็นการช่วยยกระดับราคายางพารา เพิ่มรายได้ของเกษตรกร
ชาวสวนยางพารา และระบายผลผลิตยางพาราที่มีอยู่จานวนมากอย่างเป็นรูปธรรม
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ต่างประเทศ
17. เรื่อง ขออนุมัติร่างความตกลงโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา
ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และการกีฬาแห่ง
ราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยการพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีก้าปงเฌอเตียลและสถาบันเทคโนโลยีก้าปงสปือ
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบร่างความตกลงโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักร
กัมพูชา ด้านการศึกษา ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน
และการกีฬาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยการพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีกาปงเฌอเตียลและสถาบันเทคโนโลยี
กาปงสปือ และหากมีความจาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่เนื้อหาสาระสาคัญก่อนการลง
นาม ให้สามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง โดยอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามความตกลงโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักร
กัมพูชา ด้านการศึกษา ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน
และการกีฬาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยการพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีกาปงเฌอเตียลและสถาบันเทคโนโลยี
กาปงสปือ โดยมีกาหนด การลงนามความตกลงฯ ในวันที่ 1 กันยายน 2563 ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.)
เสนอ
สาระส้าคัญของร่างความตกลงฯ
ร่างความตกลงโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาตามพระราชดาริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการศึกษา ฉบับใหม่ มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้คู่ภาคี (กระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และการกีฬาแห่ง
ราชอาณาจักรกัมพูชา) ร่วมมือกันพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีกาปงเฌอเตียล และสถาบันเทคโนโลยีกาปงสปือเพื่อมอบ
โอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลได้ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีวศึกษา
ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญา ครูทักษะชีวิต และครูวิชาชีพในระดับอุดมศึกษา โดยได้กาหนดขอบเขตความ
รับผิดชอบของคู่ภาคีในการดาเนินงานโครงการ ซึ่งฝุายไทยจะรับผิดชอบการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมอาคาร
ระบบสาธารณูปโภค สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของสถาบัน ทั้งด้านหลักสูตร และบุคลากร รวมทั้งอุปกรณ์และสื่อ
การเรียนการสอนตามที่คู่ภาคีเห็นว่าจาเป็นและได้ตกลงร่วมกันแล้ว ในขณะที่ฝุายกัมพูชาจะรับผิดชอบการ
ประสานงานและให้ความร่วมมือด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร กากับดูแลการบริหารงาน
ของสถาบันทั้งสองแห่งให้สอดคล้องกับหลักสูตรการสอน สนับสนุนทางวิชาการและการเงิน เพื่อการบริหารสถาบัน
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ เพื่อยกเว้นภาษีศุลกากรและอานวยความสะดวกในการนาเข้าและ
ส่งออกวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายใต้โครงการ รวมถึงการดูแลความปลอดภัยของบุคลากรฝุายไทยที่ปฏิบัติงานภายใต้
โครงการ และความปลอดภัยของสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภคต่าง ๆ
18. เรื่อง ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรีมมี ติรบั ทราบผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ ที่ 36 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง และ
มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาผลการประชุมไปปฏิบัติและติดตามผลการประชุมดังกล่าว ตามที่กระทรวง
การต่างประเทศ (กต.) เสนอ
สาระส้าคัญของเรือ่ ง
กต. รายงานว่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในฐานะประธานอาเซียนปี 2563 ได้จัดการประชุม
สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563
โดยมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม สรุปผลการประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งที่ 36 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ภาพรวม ผู้นาอาเซียนได้ดาเนินการในประเด็นต่าง ๆ เช่น ยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะ
ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน ตามวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 เพื่อให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชน
เป็นศูนย์กลางและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างแท้จริง ภายใต้แนวคิด “แน่นแฟูนและตอบสนอง” หารือเกี่ยวกับการ
เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และรับรองวิสัยทัศน์ผู้นาอาเซียนว่า
ด้วยอาเซียนที่แน่นแฟูนและตอบสนอง ก้าวข้ามความท้าทายและเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
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2. การส่งเสริมพหุภาคีนิยมการค้าเสรี และความมั่นคงระหว่างประเทศ เช่น เน้นย้าความสาคัญของ
การเสริมสร้างพหุภาคีนิยมและการช่วยเหลือเกื้อกูลระดับโลก เน้นย้าบทบาทนาและความเป็นแกนกลางของอาเซียน
ในภูมิภาค การเสริมสร้างความร่วมมือที่จะช่วยสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ เน้นย้าการสนับสนุนการค้าเสรีที่เปิดกว้าง
และบูรณาการเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยเฉพาะการเร่งรัดการลงนามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
(RCEP) ภายในปี 2563 เพื่อช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวและการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการส่งเสริมความมั่นคงระหว่าง
ประเทศ
3. การส่งเสริมความร่วมมือของอาเซียนในการรับมือกับโควิด-19 เช่น ประกาศจัดตั้งกองทุนอาเซียน
เพื่อรับมือกับโควิด-19 อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นข้อเสนอของไทย เห็นชอบแนวทางและเงื่อนเวลาสาหรับการจัดทา
แผนงานฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน เร่งรัดการจัดตั้งคลังสารองอุปกรณ์ทางการแพทย์และการจัดทามาตรฐานวิธี
ปฏิบัติของอาเซียนสาหรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
สาหรับประเด็นที่ไทยผลักดัน โดยได้เสนอแนวทาง 3 ประการเพื่อการฟื้นตัวของอาเซียนหลังโควิด19 ได้แก่ (1) ให้อาเซียนกลับมาเชื่อมโยงกันมากขึ้น ทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ (2) ให้อาเซียนสร้างความ
เข้มแข็งมากขึ้น ผ่านการลงทุนในเศรษฐกิจดิจิทัล และแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ
สีเขียว (Bio-Circular-Green: BCG) (3) ให้อาเซียนมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น โดยสนับสนุนการจัดทาแผนฟื้นฟูที่ครอบคลุม
ของอาเซียน ซึ่งควรมุ่งเน้นการเสริมสร้างความมั่นคงทางสาธารณสุข
19. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ว่าด้วย
การเข้าร่วมการฝึกคอบร้าโกลด์ของกองทัพสิงคโปร์ในราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2563-2568)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงกลาโหมจัดทาบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ว่าด้วยการเข้าร่วมฝึกคอบร้าโกลด์ของกองทัพสิงคโปร์ใน
ราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2563-2563) ( Memorandum of Understanding between the Government of the
Kingdom of Thailand and the Government of the Republic of Singapore on the Participation of
Singapore Armed Forces in Cobra Gold Exercise in the Kingdom of Thailand) และให้ผู้บัญชาการทหาร
สูงสุดหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ร่วมลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ โดยให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทา
หนังสือมอบอานาจเต็ม ( Full Powers) ให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ร่วม
ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีความจาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร่างบันทึก
ความเข้าใจฯ โดยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสาระสาคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ให้กระทรวงกลาโหมพิจารณา
ดาเนินการได้ตามความเหมาะสม ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ
สาระส้าคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย
1. ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีสาระสาคัญ ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ 2) กล่าวโดยทั่วไป
3) สถานภาพในการฝึก 4) การเข้าร่วมการฝึก 5) กิจกรรมที่ทาการฝึก 6) พื้นที่การฝึก 7) ขั้นตอนการปฏิบัติ 8) การ
ปฏิบัติเพื่อยุติความขัดแย้ง และ 9) การมีผลบังคับใช้
2. ร่างบันมึกความเข้าใจฯ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการระบุเงื่อนไข ข้อกาหนด และคาแนะนาในการเข้า
ร่วมการฝึกตามนโยบายของกองทัพไทย สถานภาพกาลังพลของกองทัพสิงคโปร์ในการเข้าร่วมการฝึก รวมทั้งระเบียบ
ปฏิบัติในการฝึกต่าง ๆ อาทิ การจัดกาลังพลและยุทโธปกรณ์ การเคลื่อนย้ายกาลังพลเข้าสู่ประเทศไทย การส่งกาลัง
และการสนับสนุน และการชดใช้ค่าเสียหาย
การจัดทาร่างบันทึกความเข้าใจฯ (พ.ศ. 2563-2568) เป็นการดาเนินงานที่ต่อเนื่องจากบันทึกความ
เข้าใจฯ (พ.ศ. 2558-2563) ในการกาหนดเงื่อนไข และข้อกาหนด สาหรับกองทัพสิงคโปร์ในการเข้าร่วมการฝึก
คอบร้าโกลด์ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคี รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือด้านความ
มั่นคงระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟูนยิ่งขึ้น ส่งผลให้ไทยได้รับประโยชน์จากสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ทั้งในด้านการเมือง ด้านการทหาร และด้านเศรษฐกิจ ในอนาคตต่อไป
20. เรื่อง การประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้าโขง–ญี่ปุน ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่
12 และผลการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีและภาคเอกชนกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้าโขง –ญี่ปุน ด้านเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมครั้งที่ 13
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คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีและภาคเอกชนกรอบความร่วมมือ
ลุ่มแม่น้าโขง –ญี่ปุน ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 13 และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือ
ผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีประจากรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้า
โขง–ญี่ปุน ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของไทย ในการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้าโขง –
ญี่ปุน ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 12 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 โดยให้
ความเห็นชอบต่อประเด็นหารือของไทย และร่างแถลงข่าวร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้า
โขง–ญี่ปุน ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 12 เพื่อให้รัฐมนตรีประจากรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้าโขง –ญี่ปุน
ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของไทย ร่วมกับรัฐมนตรีของประเทศลุ่มแม่น้าโขงให้การรับรองร่างแถลงข่าวร่วมฯ
ดังกล่าว โดยไม่มีการลงนาม ในการประชุมระดับรัฐมนตรีของ กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้าโขง–ญี่ปุน ด้านเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม ครั้งที่ 12 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 และให้สานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสามารถปรับปรุงถ้อยคาในแถลงข่าวร่วมฯ ได้ในกรณีที่มิใช่การเปลี่ยนแปลง
สาระสาคัญ โดยสานักงานฯ จะได้นาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขพร้อมด้วยเหตุผล
ประกอบอีกครั้งหนึ่งตามที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ
สาระส้าคัญของเรื่อง
1. ผลการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีและภาคเอกชนกรอบความร่วมมือประเทศลุ่มแม่น้าโขง –
ญี่ปุน ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 13 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ
กระทรวงคมนาคม
1.1 ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รับทราบอุปสรรค และหารือแนวทางการดาเนินงาน
ระหว่างรัฐ-เอกชนของประเทศสมาชิก ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงระยะที่ 2 ปี
2562 – 2566 (MIDV2.0) ซึ่งมุ่งพัฒนาความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาค 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความเชื่อมโยงด้านอุตสาหกรรม
โครงสร้างพื้นฐาน และกฎระเบียบ 2) นวัตกรรมเชิงดิจิทัลการยกระดับอุตสาหกรรมผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล และ
สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านไอซีที และ 3) การดาเนินการตามเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
โดยที่ประชุมฯ ได้เน้นย้าความสาคัญของวิสัยทัศน์ดังกล่าว ในการผลักดันการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และการรับมือกับ
ผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผ่านโครงการลาดับความสาคัญสูงที่เสนอโดยประเทศ
สมาชิก
1.1.1 ข้อคิดเห็นจากภาครัฐของประเทศลุ่มแม่น้าโขง–ญี่ปุน ผู้แทนประเทศสมาชิกเห็นพ้อง
ต่อการมุ่งสนับสนุนการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าระหว่างกัน และการบูรณาการทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค เพื่อเป็น
แนวทางหนึ่งในการลดผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีต่อการดาเนินงานภายใต้ MIDV
2.0 ผ่านโครงการลาดับความสาคัญสูง ครอบคลุมการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล เศรษฐกิจฐานดิจิทัล และ
eCommerce สนับสนุนการสร้างกลไกเพื่อลดต้นทุนในการจัดตั้งและดาเนินธุรกิจของ MSMEs ตลอดจนการยกระดับ
กระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก อันเป็นแนวทางสาคัญที่ช่วยตอบสนองต่อการบรรลุ
เปูาหมาย SDGs ในอนุภูมิภาค รวมทั้งเน้นย้าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและดาเนินการตามความตกลง CBTA
การพัฒนาระบบศุลกากร ณ จุดเดียวในอาเซียน ตลอดจนการสร้างความเชื่อมโยงผ่านการพัฒนาแนวระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก และแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ ซึ่งต้องดาเนินการควบคู่ไปกับการสร้างความโปร่งใส
และธรรมาภิบาลในโครงการลงทุนต่าง ๆ
1.1.2 ข้อคิดเห็นจากภาคเอกชนประเทศลุ่มแม่น้าโขง –ญี่ปุน ภาคเอกชนให้ความสาคัญต่อ
การดาเนินงานที่ใกล้ชิดกับภาครัฐ เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะการขับเคลื่อนความตกลง CBTA ให้เกิดผล
เป็นรูปธรรม การพัฒนาระบบศุลกากร ณ จุดเดียวในอาเซียน และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ นอกจากนี้
ภาคเอกชนยังได้เน้นย้าการผนวกเทคโนโลยีเข้ากับการพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ครอบคลุม
การยกระดับความเชื่อมโยงด้านดิจิทัล การบริหารจัดการระบบ e-Commerce และ e-Payment ตลอดจนการสร้าง
และเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาคธุรกิจของตลาดกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้าโขงและญี่ปุน ส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์และ
ทักษะแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมถึงมาตรการสนับสนุน
ผู้ประกอบการ MSMEs เพื่อให้สามารถปรับกลยุทธ์ทางการค้าให้สอดคล้องกับปัจจัยทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป
2. การด้าเนินงานต่อไป ประเทศญี่ปุนจะได้พิจารณาให้ความร่วมมือในการสนับสนุนแผนงาน/
โครงการที่ถูกนาเสนอขึ้นมา และนาเสนอต่อรัฐมนตรีระเทศลุ่มแม่น้าโขง –ญี่ปุน ในการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบ
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ความร่วมมือลุ่มแม่น้าโขง–ญี่ปุน ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 12 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ในวันที่ 27
สิงหาคม 2563 ต่อไป
3. การประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้าโขง
–ญี่ปุน ด้านเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม ครั้งที่ 12 ผ่านระบบการประชุมทางไกล กาหนดจัดขึ้นในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา
14.30 – 16.00 น. ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 52 โดยประเด็นหารือและข้อเสนอของ
ประเทศไทย ในการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้าโขง–ญี่ปุน ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้ง
ที่ 12 ดังนี้
3.1 สนับสนุนประเทศญี่ปุนในการให้ความร่วมมือ ในการสนับสนุนแผนงาน/โครงการที่ประเทศลุ่ม
แม่น้าโขงได้นาเสนอขึ้นมาเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ MIDV2.0 เพื่อรับมือกับผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ส่งผลให้การเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมในอนุภูมิภาคไม่ขาดช่วง
3.2 เสนอให้ประเทศลุ่มแม่น้าโขงเร่งปรับปรุงกฎระเบียบการข้ามแดนระหว่างประเทศให้มีมาตรฐาน
ที่เท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดการข้ามแดนที่ปลอดภัย ไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ ลดความแออัดบริเวณหน้าด่าน และมี
การดาเนินงานแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้หลักการ
Thailand Plus One
3.3 เสนอให้ญี่ปุนร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต เร่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาการผลิตที่
ไทยมีความเข้มแข็ง เช่น ยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ในพื้นที่ EEC เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
4. ร่างแถลงข่าวร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้าโขง
–ญี่ปุน ด้าน
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 12 สรุปสาระสาคัญดังนี้
4.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ กฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรมนุษย์ ในการขยายห่วงโซ่อุปทานระหว่างภูมิภาค และยกระดับประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้ง สร้างแรง
กระตุ้นให้ประเทศสมาชิกลุ่มแม่น้าโขงขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัล และวาระการพัฒนาตามเปูาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน
4.2 ข้อเสนอแนะที่ภาครัฐและภาคเอกชนจะร่วมมือกัน ดังนี้ 1) เพิ่มการอานวยความสะดวกทางการค้า โดย
การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านกายภาพ และด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานต่าง ๆ 2) สร้างความ
เข้มแข็งแก่ห่วงโซ่อุปทานโดยการส่งเสริมการลงทุน 3) พัฒนาความยั่งยืนของอุปทานพลังงานไฟฟูา และทรัพยากร
มนุษย์ 4) เพิ่มการขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายภายหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
และ 5) ส่งเสริมทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาทางสังคมเพื่อนาไปสู่การบรรลุเปูาหมาย SDGs
4.3 มีความพร้อมที่จะดาเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ MIDV2.0 โดยเฉพาะโครงการปรับปรุงระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก และระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ญี่ปุนและประเทศลุ่มแม่น้าโขง
ด้านการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล และความร่วมมือเพื่อการจัดการมลพิษ
21. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่ วมรัฐมนตรีนิเทศอาเซียนว่าด้วยการลดผลกระทบเชิงลบจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียนว่าด้วยการลดผลกระทบ
เชิงลบจาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (Draft) Joint Statement of the ASEAN
Minister Responsible for Information to Minimise the Negative Effects of Coronavirus Disease 2019
(COVID-19) และอนุมัติให้รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียนของไทย รับรอง
ร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียนว่าด้วยการลดผลกระทบเชิงลบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (โควิด-19) แบบเวียน (Ad-referedum) โดยกรมประชาสัมพันธ์จะประสานสานักเลขาธิการอาเซียนเพื่อ
แจ้งยืนยันการรับรองของไทย ทั้งนี้ หากมีการปรับเปลี่ยนถ้อยคาของร่างถ้อยแถลงร่วมดังกล่าวที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สาระสาคัญ หรือที่ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้สานักนายกรัฐมนตรี โดยกรมประชาสัมพันธ์ สามารถ
ดาเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง ตามที่สานักนายกรัฐมนตรีเสนอ
สาระส้าคัญของเรื่อง
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ร่างถ้อยแถลงร่วมฯ เป็นเอกสารที่แสดงเจตนารมย์ของรัฐมนตรีที่กากับดูแลภารกิจด้าน
สื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์จาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยสาระสาคัญ คือ การส่งเสริมบทบาท
สนับสนุน และยกระดับการดาเนินงานร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน ในการพัฒนาการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ใน
ภาวะวิกฤติจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้มีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับข้อมูล
อย่างถูกต้อง ทันต่อสถานการณ์ และพัฒนาความร่วมมือในการจัดการกับข่าวลวงและข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
แต่งตั้ง
22. เรื่อง ขอให้คณะรัฐมนตรีส่งรายชื่อผู้แทนคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการวุฒิสภา และมอบหมายให้ส้านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ประสานงานในการเลือกสรรผู้สมควรด้ารง
ต้าแหน่งที่ปรึกษาและกรรมการในคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
คณะรัฐมนตรีมีมติดังนี้
1. มอบมายให้รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรี
เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา และให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งรายชื่อดังกล่าว
ให้สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไป
2. มอบหมายให้สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ประสานงานในการเลือกสรรผู้สมควรดารง
ตาแหน่งที่ปรึกษาและกรรมการในคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร แล้วเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา
แต่งตั้ง แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป ตามที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ
23. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด้ารงต้าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(กระทรวงศึกษาธิการ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง
นายธีร์ ภวังคนันท์
ผู้อานวยการสานักอานวยการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดารงตาแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนา
ระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์
24. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้ง
นายชยธรรม์ พรหมศร ผู้อานวยการ
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ให้ดารงตาแหน่งปลัดกระทรวง ประเภทบริหารระดับสูง สานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม เพื่อทดแทนตาแหน่งที่จะว่าง เนื่องจากผู้ครองตาแหน่งเดิมเกษียณอายุราชการสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
25. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด้ารงต้าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพลังงาน)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัด
กระทรวงพลังงาน ให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จานวน
2 ราย เพื่อทดแทนผู้ดารงตาแหน่งที่จะ
เกษียณอายุราชการ และสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้
1. นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ รองปลัดกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง ดารงตาแหน่ง
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
2. นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง ดารงตาแหน่ง
รองปลัดกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
เป็นต้นไป
26. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด้ารงต้าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงยุติธรรม)
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คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้ง
นายกิตติพัฒน์ เดชะ
พหุล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ให้ดารงตาแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม
เพื่อทดแทนตาแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
27. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด้ารงต้าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (ส้านักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอแต่งตั้ง
นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ดารงตาแหน่ง เลขาธิการสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี
เพื่อทดแทนผู้ดารงตาแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
28. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ด้ารงต้าแหน่งผู้อ้านวยการส้านักข่าวกรองแห่งชาติ (นักบริหารสูง)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สานักข่าวกรองแห่งชาติสนอแต่งตั้ง
นายธนากร บัวรัษฏ์
รองผู้อานวยการสานักข่าวกรองแห่งชาติ (นักบริหารสูง) ให้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักข่าวกรองแห่งชาติ
(นักบริหารสูง) สานักข่าวกรองแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
29. เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งตั้ง
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวม 9 คน ตามมาตรา 36
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ดังนี้
1. นางอรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน
3. นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
4. นายสราวุธ เบญจกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์
5. นายอนุชิต อนุชิตานุกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
6. นายกนิษฐ์ สารสิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์หรือ
วิศวกรรมศาสตร์
7. นางสาวช่อผกา วิริยานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์
8. นายเฉลิมรัฐ นาควิเชียร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจ หรือตัวแทน
Startup
9. นายยรรยง เต็งอานวย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
25 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
30. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง
นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร
ให้ดารงตาแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
31. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบตามที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง
นายส้าราญ รอดเพชร
เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้งและมอบหมายให้เป็น
ผู้ช่วยรัฐมนตรี
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32. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ด้ารงต้าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ในกระทรวงวัฒนธรรม
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งตั้ง
นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร
รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม ไปดารงตาแหน่ง
ปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เพื่อ
ทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
…………………………

