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วันนี้ (25 สิงหาคม 2563) เวลา 10.30 น. ณ หองประชุมสุนทรภู ชั้น 2 โรงแรมสตาร คอนเวนชั่น
ตําบลทาประดู อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุม
คณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2563 สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
กฎหมาย
1. เรื่อง รางกฎกระทรวงการตรวจเรือ การกักเรือ การเสนอแผนแกไข และคาใชจายในการตรวจสอบ
เรือตางประเทศที่เขามาในนานน้ําไทย พ.ศ. ….
2. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
.... (มาตรการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม)
3. เรื่อง การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักร
4. เรื่อง รางกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กําหนด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ- สังคม
5. เรื่อง การตออายุสัญญากูเบิกเงินเกินบัญชี วงเงิน 500 ลานบาท ของสํานักงานธนานุเคราะห
6. เรื่อง ขออนุมัติใชงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ในการจายเงินงบอุดหนุนเฉพาะกิจ
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
7. เรื่อง ขออนุมัติกรอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ตามแผนปฏิบัติการบูรณาการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2564 – 2565) ของมูลนิธิปดทองหลังพระ
สืบสานแนวพระราชดําริ และสถาบันสงเสริมและพัฒนากิจกรรมปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ
8. เรื่ อ ง โครงการจั ด ตั้ ง ศู น ย น วั ต กรรมการผลิ ต ยั่ ง ยื น (Sustainable Manufacturing Center: SMC) ในเขต
นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก : เมืองนวัตกรรม ระบบอัตโนมัติ หุนยนต และระบบอัจฉริยะ (EECiARIPOLIS for BCG)
ตางประเทศ
9. เรื่อง ขออนุ มัติ รางความตกลงโครงการพระราชทานความชว ยเหลื อแก ราชอาณาจักรกั มพู ช า ด านการศึ กษา
ระหว างกระทรวงการต า งประเทศแห งราชอาณาจัก รไทย กับ กระทรวงศึ กษาธิการ เยาวชน และการกี ฬ าแห ง
ราชอาณาจักรกัมพูชา วาดวยการพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีกําปงเฌอเตียลและสถาบันเทคโนโลยีกําปงสปอ
10. เรื่อง ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 และการประชุมที่เกี่ยวของ
แตงตั้ง
11. เรื่อง ขอใหคณะรัฐมนตรีสงรายชื่อผูแทนคณะรัฐมนตรีเพื่อเปนกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
วุฒิสภา และมอบหมายใหสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปนผูประสานงานในการเลือกสรรผูสมควรดํารงตําแหนงที่
ปรึกษาและกรรมการในคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร
12. เรื่ อ ง การแต ง ตั้ ง ข า ราชการพ ลเรื อ นสามั ญ ให ดํ า รงตํ า แหน งประเภ ท วิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(กระทรวงศึกษาธิการ)
13. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม)
14. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพลังงาน)
15. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงยุติธรรม)
16. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (สํานักนายกรัฐมนตรี)
17. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ (นักบริหารสูง)
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18. เรื่อง แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
19. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ)
20. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูชวยรัฐมนตรี
21. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง ในกระทรวงวัฒนธรรม

*******************
สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง รางกฎกระทรวงการตรวจเรือ การกักเรือ การเสนอแผนแกไข และคาใชจายในการตรวจสอบ
เรือตางประเทศที่เขามาในนานน้ําไทย พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรี มีมติ เห็ น ชอบรางกฎกระทรวงการตรวจเรือ การกั กเรือ การเสนอแผนแกไข และ
คาใชจายในการตรวจสอบเรือตางประเทศที่เขามาในนานน้ําไทย พ.ศ. …. ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแลว ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และใหดําเนินการตอไปได
ทั้งนี้ รางกฎกระทรวงฯ ที่ คค. เสนอ เปนการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
ตรวจเรือ การกักเรือ การเสนอแผนแกไข และคาใชจายในการตรวจสอบเรือตางประเทศที่เขามาในนานน้ําไทย ให
เป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ แ รงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 และอนุ สั ญ ญาว าด ว ยแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006
(Maritime Labour Convention 2006) เพื่อใหประเทศไทยมีหลักเกณฑการปฏิบัติสอดคลองกับมาตรฐานระหวาง
ประเทศในการคุมครองดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการและชีวิตความเปนอยูของคนประจําเรือใหดีขึ้น ตลอดจนเปนการวาง
หลั กเกณฑ ดานแรงงานทางทะเลสํ าหรับ เรือต างชาติ ที่มาจอดเที ยบท าเรือในฐานะรัฐเจาของท าเรือ (Port State
Control) อันเปนการสงเสริมกิจการธุรกิจพานิชยนาวีของประเทศอีกทางหนึ่ง
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
1. กําหนดใหพนักงานเจาหนาที่เขาทําการตรวจเรือโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา หรือมีหนังสือ
สอบถาม หรือเรียกเจาของเรือ คนประจําเรือ หรือผูที่เกี่ยวของมาชี้แจงขอเท็จจริง หรือใหสงสิ่งของหรือเอกสารที่
เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณา
2. กําหนดใหพนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวตอนายเรือ หรือเจาของเรือในการเขาตรวจ
เรือ และนายเรือหรือเจาของเรือตองอํานวยความสะดวกและไมขัดขวางการปฏิบัติตามหนาที่
3. กํ าหนดให พ นั ก งานเจ าหน าที่ มี อํ านาจในการสอบถามข อ เท็ จ จริง เก็ บ เอกสารและข อ มู ล ที่
เกี่ยวของกับการตรวจ และกระทําการอยางอื่นเพื่อใหไดขอเท็จจริงในการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยแรงงาน
ทางทะเล ทั้งนี้ ขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบที่อาจทําใหเจาของเรือ นายเรือ หรือผูที่เกี่ยวของไดรับความเสียหาย
หามพนักงานเจาหนาที่เปดเผยโดยไมมีเหตุอันควร
4. กําหนดใหพนักงานเจาหนาที่ตองรายงานการตรวจเรือตางประเทศตามแบบของบันทึกขอตกลง
ความเขาใจวาดวยการควบคุมเรือของรัฐเมืองทาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (Report of Inspection in Accordance
with the Memorandum of Understanding on Port State Control in the Asia – Pacific Region) หากมี
ขอบกพรอง ใหเจาของเรือดําเนินการแกไขขอบกพรอง แลวแจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบลวงหนา
ไมนอยกวา 1 วันทําการ เพื่อใหไปทําการตรวจสอบการแกไขขอบกพรอง และใหพนักงานเจาหนาที่สลักหลังการ
แกไขดังกลาวไว
5. กํ าหนดให ห ากพนั กงานเจาหนาที่ เห็น วาขอบกพรองของเรือเปน การฝาฝน อนุสัญ ญาวาดว ย
แรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 อยางรายแรง หรือเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามที่เกิดขึ้นซ้ํา ใหดําเนินการกักเรือ
และออกคําสั่งเปนหนังสือใหนายเรือของเรือตางประเทศนั้นดําเนินการแกไขขอบกพรองใหถูกตอง พรอมทั้งแจงการ
กักเรือไปยังรัฐเจาของธงของเรือตางประเทศ องคกรดานคนประจําเรือและองคกรเจาของเรือที่เกี่ยวของกับเรือนั้น
เฉพาะในกรณีที่มีสํานักงานตั้งอยูในประเทศไทย หรือกรณีเจาหนาที่เห็นวามีเหตุจําเปนที่ไมสามารถดําเนินการแกไข
ขอบกพรองดังกลาวไดทันที อาจใหนายเรือหรือเจาของเรือจัดทําแผนแกไขขอบกพรองและระบุระยะเวลาการแกไข
ขอบกพรองแลวเสร็จ โดยนายเรือหรือเจาของเรือจะตองสงแผนแกไขขอบกพรองนั้นเพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐ
เจาของธงของเรือ และจะไดรับการปลอยเรือเมื่อไดแกไขขอบกพรองแลว
6. กําหนดอัตราคาใชจายการตรวจสอบเรือ ดังนี้
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ประเภท

อัตราคาใชจาย
3,000 บาท/วัน
6,000 บาท/คืน
6,000 บาท/คืน
9,000 บาท/คืน
จายตามที่จายจริง

คาเดินทางใน - กรณีไมคางคืน
การ
- กรณีตองคางคืน
ตรวจสอบ
- กรณีวันหยุดราชการไมคางคืน
- กรณีวันหยุดราชการและตองคางคืน
คาเดินทางโดยสารเครื่องบิน หรือเชาเหมาเรือ หรือยานพาหนะอื่น ๆ นอกจาก
รถยนต
คาใชจายอื่น ๆ ที่ใชในการตรวจสอบ
จายตามที่จายจริง
หมายเหตุ : การตรวจสอบที่ใชเวลาไมถึง 24 ชั่วโมง ใหคิดอัตราคาใชจายในการตรวจสอบ 1 วัน และเวลาที่เกิน
24 ชั่วโมง ใหคิดอัตราคาใชจายในการตรวจสอบเทากับ 1 วัน
2. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (มาตรการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการรางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
การลดอั ต ราภาษี มู ล ค า เพิ่ ม (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการขยายเวลาการลดอั ต ราภาษี มู ล ค า เพิ่ ม ) ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และใหดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
ร า งพระราชกฤษฎี ก าออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร ว า ด ว ยการลดอั ต ราภาษี มู ล ค าเพิ่ ม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม) เปนการกําหนดใหมีการลดอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม
ตามมาตรา 80 แหงประมวลรัษฎากร โดยใหคงจัดเก็บในอัตรารอยละ 6.3 (ไมรวมภาษีทองถิ่น) หรือรอยละ 7 (รวม
ภาษีทองถิ่น) สําหรับการขายสินคา การใหบริการ หรือการนําเขาทุกกรณี ซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีมูลคาเพิ่ม
เกิดขึ้นตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
ทั้งนี้ กระทรวงการคลังพิจารณาแลวเห็นวา การกําหนดใหยังคงจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอย
ละ 6.3 (ไมรวมภาษีทองถิ่น) หรือรอยละ 7 (รวมภาษีทองถิ่น) จะชวยลดภาระคาครองชีพของประชาชน และสราง
ความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจใหกับภาคเอกชน อันจะทําใหระบบเศรษฐกิจมีการฟนตัวหลังการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลาย ดังนั้น เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
จึงเห็นควรกําหนดใหมีการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลคาเพิ่มตอไปอีกเปนระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
ผลกระทบ
การขยายเวลาการลดอั ตราภาษีมูล คาเพิ่มตามมาตรการขางตน คาดวาจะกอใหเกิดการสูญเสีย
รายไดของรัฐ และประโยชนที่คาดวาจะไดรับตามมาตรา 27 และมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้
1. ประมาณการการสูญเสียรายได
(1) การปรับเพิ่มอัตราภาษีมูลคาเพิ่มทุก ๆ รอยละ 1 จะทําใหภาครัฐมีรายได
เพิ่มขึ้นประมาณปละ 70,000 ลานบาท
(2) การกําหนดใหคงจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 7 (รวมภาษีทองถิ่น)
จะไมมีผลกระทบตอการประมาณการรายไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากในการจัดทํางบประมาณไดมีการ
คํานวณประมาณการรายได โดยใชขอมูลพื้นฐานการคํานวณของอัตราภาษีมูลคาเพิ่มไว ในอัตรารอยละ 7 (รวมภาษี
ทองถิ่น)
2. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
(1) ในสวนของประชาชน จะชวยลดผลกระทบจากคาครองชีพ ชวยกระตุนการบริโภคของ
ประชาชน ภาคธุรกิจมีการลงทุนเพิ่มขึ้น และสงผลใหระบบเศรษฐกิจฟนตัว
(2) ในสวนของผูประกอบธุรกิจ ทําใหเกิดความชัดเจนในเรื่องของอัตราภาษี ซึ่งจะมีสวน
ชวยสรางความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจใหแกภาคเอกชนและสามารถวางแผนการบริหารธุรกิจไดตอไป
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3. เรื่อง การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักร
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมตั ิตามที่สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติเสนอ ขยายระยะเวลาการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีก 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 - 30 กันยายน 2563
เรื่ อ งเดิ ม เมื่ อ วั น ที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายกรั ฐ มนตรี โ ดยความเห็ น ชอบของคณะรั ฐ มนตรี
มีมติเห็นชอบใหขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ราชอาณาจักร (คราวที่ 4) ตั้งแตวันที่
1 สิ งหาคม 2563 และสิ้ น สุ ด ในวั น ที่ 31 สิ ง หาคม 2563 เพื่ อขยายระยะเวลาการบั งคั บใช อํ านาจตามพระราช
กําหนดการบริหารราชการในสถานการณ ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในการแกไขปญหาการแพรระบาดของเชื้อโควิด - 19
ที่เกิดขึ้นในประเทศ
การดํ าเนิ นการที่ ผ านมา เมื่ อวั นที่ 17 สิ งหาคม 2563 สํ านั กงานสภาความมั่ นคงแห งชาติ ในฐานะ
สํานักงานประสานงานกลาง ศูนยบริหารสถานการณโควิด - 19 (ศบค.) ไดเชิญหัวหนาศูนยปฏิบัติการ ตามพระราช
กําหนดฯ ในดานตาง ๆ ผูแทนสวนราชการและประชาคมขาวกรองเขารวมการประชุม โดยมีเลขาธิการ สภาความมั่นคง
แหงชาติ เปนประธาน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติของสวนราชการตาง ๆ ภายใตสถานการณฉุกเฉิน และพิจารณากําหนด
แนวทางปฏิบัติเพื่อลดการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
1. ปจจุบันสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด–19 ในภาพรวมทั่วโลกยังรุนแรงอยูในหลาย
ภูมิภาค และมีคนไทยจากตางประเทศเดินทางกลับเขามาในราชอาณาจักรอยางตอเนื่อง ประกอบกับปจจุบัน ไดมีการ
บังคับใชมาตรการผอนคลายกิจกรรม/กิจการที่มีความเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด–19 และอนุญาต
ใหชาวตางชาติหลายกลุมสามารถเดินทางเขามาภายในราชอาณาจักร จึงมีความจําเปน ตองมีอํานาจตามกฎหมายเพื่อ
กํากับดูแลโดยเจาหนาที่รัฐอยางเขมงวด เปนเอกภาพและตอเนื่อง เพื่อควบคุมมิใหเกิดการแพรระบาดของเชื้อโรค
ภายในประเทศในชวงการวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตวัคซีน
2. ที่ประชุมเห็นพองกันวายังมีความจําเปนจะตองใชอํานาจตามพระราชกําหนดฯ เพื่อกํากับดูแล
และบริหารจัดการใหเปนไปตามมาตรการดานสาธารณสุขไดอยางมีประสิทธิภาพ อาทิ 1) การควบคุมการเดินทางเขา –
ออกราชอาณาจักรในทุกชองทาง 2) การจัดทําระบบติดตามตัว การกักตัว และการเฝาระวังบุคคลตองสงสัย และ 3)
การกําหนดมาตรการควบคุมโรคที่สามารถบังคับใชไดอยางครอบคลุมในทุกกิจกรรม/กิจการที่เกี่ยวของ รวมทั้งจะตอง
มีระบบการบริหารจัดการวิกฤติการณในลักษณะการรวมศูนยท่ีมีการบูรณาการกําลังจากพลเรือน ตํารวจ และทหาร
เขารวมปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็วและเพียงพอตามภารกิจที่เกี่ยวของ
3. ที่ประชุมใหขอเท็จจริงเพิ่มเติมวาอํานาจตามพระราชกําหนดฯ ถือเปนเครื่องมือทางกฎหมายของ
ภาครัฐเพื่อปองกันและควบคุมมิใหเกิดการแพรระบาดของเชื้อโควิด–19 ภายในประเทศที่มีประสิทธิภาพที่สุด ในขณะ
ที่พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 ยังมีขอจํากัดในการปฏิบัติงานหลายประการ โดยเฉพาะอํานาจที่ไมครอบคลุม
การปฏิ บั ติ งานในทุ ก ภารกิ จ และป ญ หาในการบู ร ณาการส ว นราชการที่ เกี่ ย วข องให ได อ ย างเป น เอกภาพและมี
ประสิทธิภาพ
4. สมช. ไดนําผลการประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของดังกลาวเขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม
2563 ซึ่งที่ประชุมไดใหความเห็นชอบผลการประชุม และมีมติใหนําเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบการขยาย
ระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักรตอไป
4. เรื่อง รางกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวง
พิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กําหนด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวง
พิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กําหนด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
คมนาคมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
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สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
ใหยกเวนการจัดเก็บคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวง
พิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน – บางพลี และ
ตอนพระประแดง - บางแค ช วงพระประแดง – ตางระดับ บางขุน เที ย น ตั้งแตเวลา 00.01 นาฬิ กา ของวั น ที่ 3
กันยายน 2563 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 8 กันยายน 2563
เศรษฐกิจ- สังคม
5. เรื่อง การตออายุสัญญากูเบิกเงินเกินบัญชี วงเงิน 500 ลานบาท ของสํานักงานธนานุเคราะห
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.)
[สํานักงานธนานุเคราะห (สธค.)] ตออายุสัญญากูเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารออมสิน วงเงิน 500 ลานบาท ออกไป
อีก 2 ป ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เพื่อเปนเงินทุนสํารองสําหรับหมุนเวียนรับจํานําและ
สําหรับใชจายในการบริหารการเงินใหเกิดสภาพคลองในกิจการ ตามที่ พม. เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
พม. รายงานวา
1. ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เห็นชอบให พม. ตออายุสัญญากูเบิกเงิน
เกินบัญชีของ สธค. จํานวน 500 ลานบาท โดยสัญญาดังกลาวจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2563 แตเนื่องจาก สธค.
ยังมีความจําเปนที่จะตองมีเงินทุนสํารองหมุนเวียนรับจํานําและสําหรับใชจายในการบริหาร เพื่อใหมีสภาพคลองใน
กิจการฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 โดยการกูเงินประเภทเบิกเงินเกินบัญชีนั้น หาก สธค. ไมไดเบิกมา
จะไมเสียดอกเบี้ยจาย นอกจากนี้ สธค. มีความสามารถในการชําระหนี้เงินกูไดอยางตอเนื่อง และสามารถนําสงเงิน
รายไดแผนดินตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) กําหนด จึงไมสงผลกระทบตอการบริหารทางการเงินการคลังของรัฐบาล
ในภาพรวม ดังนั้น คณะกรรมการอํานวยการสํานักงานธนานุเคราะห ในการประชุมครั้งที่ 11 ปงบประมาณ 2562
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 จึงมีมติเห็นชอบการตออายุสัญญากูเบิกเงินเกินบัญชี วงเงิน 500 ลานบาท ซึ่งจะสิ้นสุด
สัญญาในวันที่ 30 กันยายน 2563 ออกไปอีกเปนเวลา 2 ป นับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2565
2. กค. พิจารณาแลวเห็นวา การดําเนินงานของ สธค. มีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือประชาชนผูมี
รายไดนอยที่ประสบปญหาเฉพาะหนาดานการเงิน ประกอบกับการใหบริการรับจํานําไมสามารถกําหนดระยะเวลาไถ
ถอนได สธค. จึงมีความเสี่ยงในการขาดสภาพคลองในบางชวงเวลา อีกทั้งผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจใน
ปจจุบันสงผลใหประชาชนผูมีรายไดนอยตองการใชเงินเพื่อบรรเทาความเดือดรอน สธค. จึงจําเปนตองมีเงินกูเบิกเงิน
เกินบัญชีเพื่อใชเปนเงินทุนสํารองสําหรับหมุนเวียนรับจํานําและรองรับการดําเนินงานในการใหบริการแกประชาชนได
อยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังจึงใหความเห็นชอบให พม. ตออายุสัญญากู
เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารออมสิน เพื่อใชในกิจการของ สธค. วงเงิน 500 ลานบาท ออกไปอีก 2 ป นับตั้งแตวันที่
1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 โดย กค. ไมค้ําประกัน ทั้งนี้ พม. (สธค.) ตองพิจารณาดําเนินการกูเงินให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งดําเนินการใหสอดคลองกับมาตรา 49 แหง
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยตองกระทําดวยความรอบคอบ และคํานึงถึงความคุมคา
ความสามารถในการชําระหนี้ รวมทั้งการกระจายภาระการชําระหนี้
3. รั ฐมนตรีวาการกระทรวงการพั ฒ นาสังคมและความมั่ น คงของมนุ ษยไดเห็น ชอบการตออายุ
สัญญากูเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารออมสิน วงเงิน 500 ลานบาทของ สธค. แลว
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6. เรื่อง ขออนุมัติใชงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ในการจายเงินงบอุดหนุนเฉพาะ
กิจโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเปน ในการจายเงินงบอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จํานวน 2,899,649,900
บาท ให กับ กระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย (พม.) (กรมกิ จ การเด็ ก และเยาวชน) เพื่ อเป น
คาใช จ ายเพื่ อการเลี้ ย งดู เด็ กแรกเกิ ดที่ จ ะได รับ เงิน ตอเนื่อง 4 เดือน (เดือนมิถุน ายน – กัน ยายน 2563) จํานวน
1,745,207 คน ตามที่ พม. เสนอ
เรื่องเดิมและสาระสําคัญ
พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดชวงชีวิต เพื่อดําเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งเปนนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลโดย
อุดหนุนใหกับเด็กแรกเกิดถึง 1 ป ที่อยูในครัวเรือนยากจนหรือเสี่ยงตอความยากจน เดือนละ 400 บาท ตอคน ใน
ปงบประมาณ 2559 และขยายอายุเปน 0 - 3 ป เดือนละ 600 บาท ตอคน ในปงบประมาณ 2560 ถึงปงบประมาณ
2562 ตอมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เห็นชอบขยายระยะเวลาใหเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิดอายุ 0 – 6 ป และขยายฐานรายไดครัวเรือนเฉลี่ยของกลุมเปาหมายไมเกิน 100,000 บาท ตอคน ตอป ทั้งนี้
เริ่มตั้งแตปงบประมาณ 2562 ใหกลุมเปาหมายเด็กที่เกิดตั้งแต 1 ตุลาคม 2558
กรมกิจการเด็กและเยาวชน ไดรับงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินอุดหนุนเพื่อ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด) เพื่อเบิกจายใหกับผูมีสิทธิฯ จํานวน 1,745,207 ราย จํานวนเงิน 10,875,914,400 บาท เงิน
กัน เหลื่ อ มป งบประมาณประจํ าป พ.ศ. 2561 ของโครงการเงิน อุด หนุ น เพื่ อการเลี้ย งดูเด็ กแรกเกิด จํานวนเงิน
973,258,500 บาท และเงินเหลือจายที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนําสงคืน จํานวน
215,400 บาท รวมเปนเงิน 11,849,388,300 บาท
กรมกิจการเด็กและเยาวชน ไดเบิกจายเงินอุดหนุนใหกับผูมีสิทธิฯ ตามที่ไดรับงบประมาณ พ.ศ.
2563 จํานวน 10,095,615,800 บาท คงเหลือเงินจํานวน 1,753,772,500 บาท และกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได
ประมาณการเบิ กจายเงินอุ ดหนุ นให กับ ผู มีสิทธิต ามโครงการฯ ระหวางเดือนมิ ถุนายน - กันยายน 2563 จํานวน
1,745,207 ราย รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,653,422,400 บาท
ดังนั้ น เพื่ อให ผูมีสิ ทธิได รับ เงิน อุดหนุนอยางตอเนื่อง และเกิดประโยชนสูงสุดตอเด็กแรกเกิดใน
โครงการฯ จึงจําเปนตองขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสํารอง
จายเพื่ อกรณี ฉุกเฉิน หรือจํ าเปนในการจายเงินอุ ดหนุ น เฉพาะกิจ โครงการเงินอุ ดหนุน เพื่ อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิ ด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม เปนเงิน 2,899,649,900 บาท เพื่อใหผูมีสิทธิไดรับเงินอุดหนุนฯ ตั้งแต
เดือนมิถุนายน - กันยายน 2563 อยางตอเนื่อง
7. เรื่อง ขออนุมัติกรอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ตามแผนปฏิบัติการบูรณา
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2564 – 2565) ของมูลนิธิปดทอง
หลั ง พระ สื บ สานแนวพระราชดํ า ริ และสถาบั น ส งเสริ ม และพั ฒ นากิ จ กรรมป ด ทองหลั งพระ สื บ สานแนว
พระราชดําริ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
1. รับ ทราบผลการดํ าเนิ น งานของมูลนิ ธิปดทองหลั งพระ สืบ สานแนวพระราชดําริ และสถาบั น
สงเสริมและพั ฒ นากิ จกรรมป ดทองหลังพระ สืบ สานแนวพระราชดํ าริ ในชวงแผนยุ ทธศาสตรการบู รณาการการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 1 – 2 (พ.ศ. 2554 – 2562) และแผนปฏิบัติการบูร
ณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2564 – 2565) ของมูลนิธิปดทอง
หลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริและสถาบันสงเสริมและพัฒนากิจกรรมปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ
2. เห็ น ชอบสนั บ สนุ น การดํ าเนิ น งานของมูล นิธิปดทองหลังพระ สืบ สานแนวพระราชดําริ และ
สถาบันสงเสริมและพัฒนากิจกรรมปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ ตามแผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อน
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2564 – 2565) โดยมอบหมายใหสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปในหมวดเงินอุดหนุ นตามแผนดังกลาว ภายในกรอบวงเงิน
572.58 ลานบาท
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สาระสําคัญของเรื่อง
มูลนิธิปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ และสถาบันสงเสริมและพัฒนากิจกรรมปดทองหลัง
พระ สืบสานแนวพระราชดําริ ไดเสนอรางแผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2564 – 2565) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. นโยบายหลัก
1) พัฒ นาพื้นที่ตนแบบของสถาบันฯ ทั้งหมด ดวยการเสริมประสิทธิภาพและยกระดับสู
ความยั่งยืน สามารถเชื่อมโยงกับภายนอกได และใหความสําคัญกับการเปนหองปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab)
เปนแหลงศึกษา คนควา หารูปแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ ที่เหมาะสม รวมทั้งเปนสถานที่เรียนรูระบบการ
พัฒนาที่จะนําไปสูการขยายผล และเปนทิศทางหลักในการพัฒนาประเทศ
2) เนนการขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดําริโดยใชรูปแบบ แนวทางกระบวนการ
องคความรูที่ไดจากการปฏิบัติจริง และประยุกตใชแนวพระราชดําริในพื้นที่ที่มีปญหาความมั่นคงของประเทศ ทั้ง
จังหวัดชายแดนภาคเหนือและจังหวัดชายแดนภาคใต นําไปสูการขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ
3) สงเสริมการขยายผลและเผยแพรรูปแบบการพัฒนาที่เกิดขึ้น เพื่อใหหนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสั งคม สถาบั น การศึ กษา เข ามาเรีย นรูรูป แบบการพั ฒ นาตามแนวพระราชดํ าริที่มีความ
หลากหลายเหมาะสมกับภูมิสังคม โดยจัดกระบวนการเรียนรูและการฝกปฏิบัติ ควบคูกับการขยายผลรูปแบบการ
พัฒนาตามแนวพระราชดําริสูระบบราชการ อันจะนําไปสูการเปนทิศทางหลักในการพัฒนาประเทศระยะตอไป
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อประยุกตใชแนวพระราชดําริใหเกิดประโยชนตอประชาชนชาวไทยอยางกวางขวาง
มากขึ้น
2) เพื่อสงเสริมการพัฒนาในพื้นที่ตนแบบเดิมใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
3) เพื่อขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดําริไปยังพื้นที่ที่เปนนโยบายของรัฐบาล
4) เพื่อสรางเครือขายองคความรู และสรางนักพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดําริใหมาก
ยิ่งขึ้น
3. เป า หมายการพั ฒ นา เพื่ อ ให เป น ไปตามวัต ถุป ระสงคดั งกล าว จึงได กําหนดเป าหมายของ
แผนปฏิบตั ิการฯ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2564 – 2565) ดังนี้
1) พัฒนาพื้นที่ตนแบบทั้ง 9 จังหวัด (นาน อุดรธานี กาฬสินธุ อุทัยธานี เพชรบุรี ขอนแกน
ปตตานี ยะลา และนราธิวาส) ใหพึ่งพาตัวเองไดอยางยั่งยืนไดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักทฤษฎี
ใหม
2) ขยายพื้ นที่การปฏิบัติงานเพื่อประยุกตใชแนวพระราชดําริไปในพื้นที่ความมั่นคงตาม
แนวชายแดนภาคเหนือและชายแดนภาคใต
3) สรางนักพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดําริ เพื่อเปนวิทยากร/พี่เลี้ยง และผูประสานงาน
การพัฒนาที่ยั่งยืน
4. ประเด็นแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2564 – 2565) ของมูลนิธิฯ และสถาบันฯ เปาหมาย
ตัวชี้วัด และแผนงาน
ประเด็นแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 3 ประกอบดวย 3 แนวทางคือ แนวทางการพัฒนาที่ 1
การสร า งเสริ ม ความเข ม แข็ งของพื้ น ที่ ต น แบบเดิ ม ให ไปสู ค วามยั่ งยื น สามารถรองรั บ สถานการณ ภ ายนอกที่
เปลี่ยนแปลง แนวทางการพั ฒนาที่ 2 สงเสริมการประยุกตใชแนวพระราชดําริในพื้นที่ที่มีปญหาความมั่นคงของ
ประเทศ และ แนวทางการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการเพื่อขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดําริใหสอดคลอง
กับภูมิสังคมและสภาพแวดลอม โดยมีเปาหมาย ตัวชี้วัด แผนงาน และโครงการ รวมปละ 10 แผนงาน 40 โครงการ
ที่ดําเนินงานในระยะเวลา 2 ป
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1) ได โ มเดลการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น อั น จะเป น แบบแผนในการพั ฒ นาประเทศในอนาคต
สอดคลองกับวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตร 20 ป คือ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว
ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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2) ได แ นวทางการประยุ ก ต ใช แ นวพระราชดํ า ริ ในมิ ติ ที่ เป น ความสํ า คั ญ ของประเทศ
โดยเฉพาะในมิติความมั่นคง ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคงในเรื่องการปองกันและแกไขปญหาที่มี
ผลกระทบตอความมั่นคง เชน การคาและการแพรระบาดของยาเสพติด
3) ไดแนวทางการขยายผลการพั ฒ นาตามแนวพระราชดําริไปในพื้ น ที่ ที่ห ลากหลายภู มิ
สังคม สอดคลองกับหลักการสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ที่ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืน และคนเปนศูนยกลางการพัฒนา
4) ประโยชนที่ประชาชนในพื้นที่ตนแบบจะไดรับในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่ง
ถือเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน จะเปนแรงจูงใจใหประชาชนในพื้นที่อื่นเห็นประโยชนและนําไปปรับใชมากขึ้น ตามพันธกิจ
ขององคกรกลาวคือ
4.1) รอยละ 80 ของครัวเรือนที่เขารวมโครงการในหมูบานตนแบบ ที่ประยุกตใช
ทฤษฎีใหม มีรายไดสูงกวาการพัฒนาในระยะที่ผานมา (ป 2563)
4.2) ชุมชนมีผลิตภัณฑที่สรางมูลคาใหพื้นที่ตนแบบ 5 ผลิตภัณฑ ภายในระยะ 2
ป (พ.ศ. 2564 – 2565)
4.3) เกิดความสามัคคีในชุมชน มีการทํางานรวมกัน แบงปนทรัพยากร โดยมีการ
รวมกลุมอาชีพและกองทุน ที่บริหารจัดการโดยชุมชน ไดรับมาตรฐานตามหลักเกณฑจากหนวยงาน เชน กลุมเกษตร
วิสาหกิจชุมชน สหกรณ และมีการดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง
4.4) พื้ น ที่ ป า ไม เช น ป า เศรษฐกิ จ ป าใช ส อย ป าชุ ม ชนฯ ในโครงกร ที่ ได รั บ
อนุญาตตามกฎหมาย ไดรับการดูแลรักษา และอนุรักษทรัพยากรปาไม มีสัดสวนรอยละ 55 ของพื้นที่โครงการ
8. เรื่อง โครงการจัดตั้งศูนยนวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center: SMC) ในเขต
นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก : เมืองนวัตกรรม ระบบอัตโนมัติ หุนยนต และระบบอัจฉริยะ
(EECi-ARIPOLIS for BCG)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบและอนุ มั ติ ต ามที่ ก ระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิท ยาศาสตร วิ จั ย และ
นวัตกรรม (อว.) เสนอ ดังนี้
1. เห็ น ชอบในหลั ก การให ดํ า เนิ น โครงการศู น ย น วั ต กรรมการผลิ ต ยั่ ง ยื น (Sustainable
Manufacturing Center: SMC) ในเขตนวัต กรรมระเบีย งเศรษฐกิจ พิ เศษภาคตะวัน ออก : เมืองนวัต กรรม ระบบ
อัตโนมัติ หุนยนต และระบบอัจฉริยะ (EECi-ARIPOLIS for BCG) ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (พ.ศ. 2564 – 2568)
2. อนุมัติกรอบวงเงินในการจัดสรรงบประมาณแผนดินเพื่อดําเนินโครงการศูนยนวัตกรรมการผลิต
ยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center: SMC) ในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก : เมือง
นวัตกรรม ระบบอัตโนมัติ หุนยนต และระบบอัจฉริยะ (EECi-ARIPOLIS for BCG) จํานวน 5,408.77 ลานบาท
สาระสํ า คั ญ ของโครงการศู น ย น วั ต กรรมการผลิ ต ยั่ ง ยื น (Sustainable Manufacturing
Center: SMC) ในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก : เมืองนวัตกรรม ระบบอัตโนมัติ หุนยนต
และระบบอัจฉริยะ (EECi-ARIPOLIS for BCG) มีระยะเวลาดําเนินงาน 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568)
วงเงินลงทุนรวม 5,408.77 ลานบาท โดยแบงเปน 3 ระยะ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒ นาแพลตฟอรมที่ผูประกอบการ
อุตสาหกรรมการผลิต ผูพัฒ นาระบบ (SI) นั กนวัตกร ตลอดจนนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวของใหสามารถเขามาใช
ประโยชนผานกิจกรรมตาง ๆ ทั้งในรูปแบบการสาธิต การเรียนรู และการทดลองปฏิบัติจริง ซึ่งครอบคลุม Industry
Assessment Tools, Learning Station/Line และ testbed/sandbox และรวมไปถึงกิจกรรมวิจัยเพื่ อการสราง
นวัตกรรมใหม ๆ ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ หุนยนต และระบบอัจฉริยะ โดยมีสถานที่ตั้งโครงการ บน
พื้ น ที่ เขตนวัตกรรมระเบี ยงเศรษฐกิ จพิ เศษภาคตะวันออก (EEci) วังจัน ทรวัล เลย โซน E (ARIPOLIS Pilot Plant)
อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง
แนวทางการดําเนินงานที่สําคัญ
กรอบกิจกรรมการดําเนินงานและเปาหมายในการจัดตั้ง SMC เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแก
ภาคอุ ต สาหกรรม โดยกลยุ ท ธ ก ารดํ าเนิ น งานสอดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร EECi ผสมผสานกั บ แนวคิ ด การพั ฒ นา
อุตสาหกรรม 4.0 ที่เกี่ยวของ จัดกลุมเปน 2 สวนงานหลักคือ
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1. ส วนงานด านพั ฒ นาผลงานวิจัย และถายทอดเทคโนโลยีดานระบบการผลิต (Manufacturing
Management and Process Development) เพื่อรองรับการถายทอดเทคโนโลยี วิจัย พัฒนาและทดสอบในดาน
กระบวนการพัฒนาตนแบบการผลิตใหกับผูประกอบการ
2. ส ว น งาน ด าน ก ารพั ฒ น าผ ลิ ตภั ณ ฑ ให แก ผู ป ระกอ บ ก าร (Manufacturing Product
Development) เพื่อรองรับการถายทอดองคความรู เทคโนโลยี และทดสอบศักยภาพ ในดานกระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑกอนออกสูตลาดใหกับผูประกอบการ
โดยกิจกรรมยอยทั้งหมดของโครงการ SMC ประกอบดวย 5 กิจกรรม ไดแก
(1) Reference Architecture and Standards หมายถึง งานบริการทดสอบและจัดทํามาตรฐาน
(2) Service & Industry Promotion หมายถึ ง งานบริ ก ารและสนั บ สนุ น อุ ต สาหกรรม : สร า ง
ผูป ระกอบการเทคโนโลยีใหมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจเทคโนโลยีดวยบริการครบวงจร
(3) Workforce Development หมายถึง งานดานการพัฒนาคน : เตรียมความพรอมและยกระดับ
ทักษะแรงงาน สรางและพัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากรในภาคเอกชน
(4) Pilot Line หมายถึง ศู น ย สาธิต ดานอุตสาหกรรมอัจฉริย ะ ไดแก 1) Re-Manufacturing 2)
Warehouse 3) Smart Energy & utility 4) Command unit 5) Maintenance
(5) Industry 4.0 Testlabs/Tested bed and R&I หมายถึ ง งานบริ ก ารทดสอบต น แบบและ
ผลิตภัณฑ งานวิจัยพัฒนารวมกับภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการรวมวิจัยและนวัตกรรมกับภาคอุตสาหกรรม
ทั้ งนี้ เพื่ อให เกิ ด ระบบนิ เวศนวัต กรรมการพั ฒ นาอุ ตสาหกรรมได อ ยางมั่ น คงและยั่ งยื น ในการ
ดําเนินงานจําเปนตองมีกลุมพันธมิตรสําคัญในการขับเคลื่อน SMC ซึ่งมีองคประกอบหลัก 3 กลุมสมาชิก ซึ่งแตละ
กลุมจะไดรับสิทธิพิเศษในการเขาถึงขอมูลและบริการลดหลั่นกันไปตามลําดับ ไดแก
Tier 1 ได แ ก กลุ ม ร ว มทุ น (Anchor) โดยมี เ ป า หมายสํ า คั ญ ในการก อ ตั้ ง ศู น ย ฯ เพื่ อ
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับประเทศไทยตลอดหวงโซธุรกิจที่เกี่ยวของ อาทิ ผูผลิตบอรดอิเล็กทรอนิกสผูพัฒ นา
ซอฟตแวร ตลอดจนผูใชงานที่เกี่ยวของทั่วไป
Tier 2 ไดแก กลุมสมาชิก (member) ผูประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวของ แบงเปน 2 กลุม
ไดแก
(1) ผูประกอบการที่นําผลิตภัณฑมารวมวาง/สาธิต/ทดสอบ ในศูนย
(2) ผูประกอบการที่ใชบริการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ
โดยกลุมนี้มีบทบาทสําคัญ คือ การพัฒนาตอยอดผลงานบนฐานนวัตกรรมสูการสรางโอกาส
ทางธุรกิจรวมถึงการเผยแพรผลงาน เพื่อใหบริการในเชิงธุรกิจแกกลุมอุตสาหกรรมและการบริการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
Tier 3 ไดแก กลุมเครือขาย (Partners) เชน กลุมเมกเกอร นักศึกษา บุคคลทั่วไป โดยมี
บทบาทสําคัญ คือ การรวมสงเสริมใหมีการขยายผลการใชงานและแลกเปลี่ยนขอมูลใหเปนไปอยางแพรหลาย ซึ่งจะ
ทําใหเกิดการสวนรวมในระบบนิเวศนวัตกรรมอุตสาหกรรม
ขั้นตอนและแผนการดําเนินงาน โครงการ SMC ไดแบงการดําเนินงานออกเปน 3 ระยะ ดังนี้
1. ระยะที่ 1 เริ่มปงบประมาณ 2564 กลุมปฏิบัติการมุงเนนดานกระบวนการวางพื้นฐานองคความรู
และองคประกอบสําหรับกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมอัจฉริยะ
2. ระยะที่ 2 เริ่มปงบประมาณ 2565 – 2567 กลุมปฏิบัติการมุงเนนดานยกระดับกระบวนการการ
วางพื้นฐานทดสอบตนแบบผลิตภัณฑ รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวการผลิตของภาคอุตสาหกรรมอัจฉริยะ
3. ระยะที่ 3 เริ่ ม ป งบประมาณ 2568 กลุ ม ปฏิ บั ติ ก ารมุ งเน น ด านการพั ฒ นากระบวนการผลิ ต
กาวหนา สูการวางพื้นฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตขั้นสูงของภาคอุตสาหกรรมอัจฉริยะ
ผลที่คาดวาจะไดรับจากโครงการ
1. โครงสรางพื้นฐานและกําลังคนเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการพัฒนาสูอุตสาหกรรม
อัจฉริยะ พรอมใหบริการแกหนวยงานภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยตลอดหวงโซการผลิต (Value
chain)
2. ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ รวมถึงหนวยงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของสามารถ
ทดสอบการขยายผลการวิจัยพัฒนาไปสูการลงทุนตอยอดผลิตภัณฑเชิงพาณิชยดวยความพรอมทั้งทางเทคนิคและ
ศักยภาพการแขงขัน
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3. ศูนยกลางเครือขายองคความรูและโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีเพื่อการยกระดับการผลิตสินคา
และบริการของเขตนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกิดใหมแบบครบวงจรแหงแรกของประเทศไทยและพรอมสูระดับสากล ซึ่ง
จะเปนปจจัยดึงดูดนักวิจัยรุนใหม นักวิจัยตางชาติ และนักลงทุน
ประมาณการรายไดรวมของโครงการและผลตอบแทนจากการลงทุนดานวิจัยและพัฒนาใน EECi ใน
ระยะ 10 ป
1. เกิดรายไดสําหรับการพึ่งพาตนเองลดภาระรายจายงบประมาณภาครัฐของโครงการ SMC จะ
มุงเนนการบริการในกลุมเปาหมาย กลุมผูประกอบการรายใหญและกลุมผูประกอบการ SME ในธุรกิจที่เกี่ยวของที่จะ
ชวยใหเกิดระบบนิเวศนวัตกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมไดอยางมั่นคงและยั่งยืนรวม 2,349.25 ลานบาท
2. เกิดโครงสรางพื้นฐานดานนวัตกรรมที่จะมีผลตอการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูเศรษฐกิจ BCG
โดยคาดวาจะเปนสวนสําคัญในการสรางผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม เสริมมศักยภาพความเขมแข็งทางการแขงขัน
ของผู ป ระกอบการและภาคอุ ตสาหกรรมให ส ามารถใชทรัพยากรที่ มีเชื่อมตอกับ หว งโซอุป ทานการผลิต รวมถึง
ก อ ให เกิ ด มู ล ค าการลงทุ น เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพกระบวนการผลิ ต และพั ฒ นาคุ ณ ค าผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละบริ ก ารด ว ย
เทคโนโลยี น วั ต กรรมอั จ ฉริย ะทั้ งการปรับ เปลี่ ย นกระบวนการผลิ ต รวมถึงการผลิต สิน ค าและบริการใหมให เกิ ด
มูลคาเพิ่มมากขึ้น โดยคาดวาการลงทุนดังกลาวจะกอใหเกิดประโยชนตั้งแตป พ.ศ. 2565 จึงนับไดวาเปนโครงการที่มี
ความคุมคาในการลงทุน
3. เกิดมูลคาเงินลงทุนเพิ่มเติมของผูประกอบการที่เขารับบริการจากโครงการ ศูนยฯ คาดวาจะมี
การปรับปรุงพัฒนากระบวนการ ผลิตอัจฉริยะเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑเชิงพาณิชย คิดเปนมูลคาทั้งสิ้นรวม 26,136.84
ลานบาท
ตางประเทศ
9. เรื่อง ขออนุมัติรางความตกลงโครงการพระราชทานความชวยเหลือแกราชอาณาจักรกัมพูชา ดานการศึกษา
ระหวางกระทรวงการตางประเทศแหงราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และการกีฬาแหง
ราชอาณาจักรกัมพูชา วาดวยการพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีกําปงเฌอเตียลและสถาบันเทคโนโลยีกําปงสปอ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางความตกลงโครงการพระราชทานความชวยเหลือแกราชอาณาจักร
กัมพูชา ดานการศึกษา ระหวางกระทรวงการตางประเทศแหงราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน
และการกีฬาแหงราชอาณาจักรกัมพูชา วาดวยการพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีกําปงเฌอเตียลและสถาบันเทคโนโลยีกํา
ปงสปอ และหากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางเอกสารดังกลาวในสวนที่ไมใชเนื้อหาสาระสําคัญกอนการลงนาม
ใหสามารถดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง โดยอนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศหรือผูที่ไดรับมอบหมายลงนามความตกลงโครงการพระราชทานความชวยเหลือแกราชอาณาจักรกัมพูชา
ดานการศึกษา ระหวางกระทรวงการตางประเทศแหงราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และการ
กีฬาแหงราชอาณาจักรกัมพูชา วาดวยการพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีกําปงเฌอเตียลและสถาบันเทคโนโลยีกําปงสปอ
โดยมีกําหนดหารลงนามความตกลงฯ ในวันที่ 1 กันยายน 2563 ตามที่กระทรวงการตางประเทศ (กต.) เสนอ
สาระสําคัญของรางความตกลงฯ
รางความตกลงโครงการพระราชทานความชวยเหลือแกราชอาณาจักรกัมพูชาตามพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดานการศึกษา ฉบับใหม มีวัตถุประสงค
เพื่อใหคูภาคี (กระทรวงการตางประเทศแหงราชอาณาจักรไทย และกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และการกีฬาแหง
ราชอาณาจักรกัมพูชา) รวมมือกันพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีกําปงเฌอเตียล และสถาบันเทคโนโลยีกําปงสปอเพื่อมอบ
โอกาสทางการศึกษาใหแกนักเรียนในพื้นที่หางไกลไดศึกษาในระดับมัธยมศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีวศึกษา
ระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา ระดั บ ปริญ ญา ครูทักษะชี วิต และครูวิช าชีพในระดับ อุดมศึกษา โดยไดกําหนดขอบเขตความ
รับผิดชอบของคูภาคีในการดําเนินงานโครงการ ซึ่งฝายไทยจะรับผิดชอบการกอสราง ปรับปรุง และซอมแซมอาคาร
ระบบสาธารณูปโภค สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของสถาบัน ทั้งดานหลักสูตร และบุคลากร รวมทั้งอุปกรณและสื่อ
การเรี ย นการสอนตามที่ คู ภ าคี เห็ น ว า จํ าเป น และได ต กลงร ว มกั น แล ว ในขณะที่ ฝ า ยกั ม พู ช าจะรั บ ผิ ด ชอบการ
ประสานงานและใหความรวมมือดานเทคนิคที่เกี่ยวของกับการกอสราง ซอมแซมอาคาร กํากับดูแลการบริหารงาน
ของสถาบันทั้งสองแหงใหสอดคลองกับหลักสูตรการสอน สนับสนุนทางวิชาการและการเงิน เพื่อการบริหารสถาบัน
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในทุกระดับ เพื่อยกเวนภาษีศุลกากรและอํานวยความสะดวกในการนําเขาและ
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สงออกวัสดุอุปกรณตาง ๆ ภายใตโครงการ รวมถึงการดูแลความปลอดภัยของบุคลากรฝายไทยที่ปฏิบัติงานภายใต
โครงการ และความปลอดภัยของสิ่งกอสรางและสาธารณูปโภคตาง ๆ
10. เรื่อง ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 และการประชุมที่เกี่ยวของ
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 และการประชุมที่เกี่ยวของ และ
มอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของนําผลการประชุมไปปฏิบัติและติดตามผลการประชุมดังกลาว ตามที่กระทรวงการ
ตางประเทศ (กต.) เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
กต. รายงานวา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในฐานะประธานอาเซียนป 2563 ไดจัดการประชุมสุด
ยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 และการประชุมที่เกี่ยวของ ผานระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 โดยมี
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเขารวมการประชุม สรุปผลการประชุมสุดยอดอาเซียน
ครั้งที่ 36 และการประชุมที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. ภาพรวม ผู นํ าอาเซี ย นได ดํ าเนิ น การในประเด็ น ต า ง ๆ เช น ยื น ยั น เจตนารมณ ร ว มกั น ที่ จ ะ
ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน ตามวิสัยทัศนประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 เพื่อใหอาเซียนเปนประชาคมที่มีประชาชน
เปนศูนยกลางและไมทิ้งใครไวขางหลังอยางแทจริง ภายใตแนวคิด “แนนแฟนและตอบสนอง” หารือเกี่ยวกับการ
เสริมสรางความรวมมือเพื่อรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และรับรองวิสัยทัศนผูนําอาเซียนวา
ดวยอาเซียนที่แนนแฟนและตอบสนอง กาวขามความทาทายและเสริมสรางการเติบโตอยางยั่งยืน
2. การสงเสริมพหุภาคีนิยมการคาเสรี และความมั่นคงระหวางประเทศ เชน เนนย้ําความสําคัญของ
การเสริมสรางพหุภาคีนิยมและการชวยเหลือเกื้อกูลระดับโลก เนนย้ําบทบาทนําและความเปนแกนกลางของอาเซียน
ในภูมิภาค การเสริมสรางความรวมมือที่จะชวยสรางความไวเนื้อเชื่อใจ เนนย้ําการสนับสนุนการคาเสรีที่เปดกวาง
และบูรณาการเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยเฉพาะการเรงรัดการลงนามความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
(RCEP) ภายในป 2563 เพื่อชวยสนับสนุนการฟนตัวและการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการสงเสริมความมั่นคงระหวาง
ประเทศ
3. การสงเสริมความรวมมือของอาเซียนในการรับมือกับโควิด-19 เชน ประกาศจัดตั้งกองทุนอาเซียน
เพื่อรับมือกับโควิด-19 อยางเปนทางการ ซึ่งเปนขอเสนอของไทย เห็นชอบแนวทางและเงื่อนเวลาสําหรับการจัดทํา
แผนงานฟนฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน เรงรัดการจัดตั้งคลังสํารองอุปกรณทางการแพทยและการจัดทํามาตรฐานวิธี
ปฏิบัติของอาเซียนสําหรับสถานการณฉุกเฉินดานสาธารณสุข
สําหรับประเด็นที่ไทยผลักดัน โดยไดเสนอแนวทาง 3 ประการเพื่อการฟนตัวของอาเซียนหลังโควิด19 ไดแก (1) ใหอาเซียนกลับมาเชื่อมโยงกันมากขึ้น ทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ (2) ใหอาเซียนสรางความ
เขมแข็งมากขึ้น ผานการลงทุนในเศรษฐกิจดิจิทัล และแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสี
เขียว (Bio-Circular-Green: BCG) (3) ใหอาเซียนมีภูมิคุมกันมากขึ้น โดยสนับสนุนการจัดทําแผนฟนฟูที่ครอบคลุม
ของอาเซียน ซึ่งควรมุงเนนการเสริมสรางความมั่นคงทางสาธารณสุข
แตงตั้ง
11. เรื่อง ขอใหค ณะรัฐมนตรีสงรายชื่ อผู แทนคณะรัฐมนตรีเพื่ อเป น กรรมาธิก ารในคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการวุฒิสภา และมอบหมายใหสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปนผูประสานงานในการเลือกสรรผูสมควรดํารง
ตําแหนงที่ปรึกษาและกรรมการในคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร
คณะรัฐมนตรีมีมติดังนี้
1. มอบมายใหรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เปนผูแทนคณะรัฐมนตรี
เปนกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา และใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจงรายชื่อดังกลาว
ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบตอไป
2. มอบหมายใหสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปนผูประสานงานในการเลือกสรรผูสมควรดํารง
ตําแหนงที่ปรึกษาและกรรมการในคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร แลวเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา
แตงตั้ง แลวเสนอคณะรัฐมนตรีทราบตอไป ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ
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12. เรื่ อ ง การแต ง ตั้ ง ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให ดํ า รงตํ า แหน ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(กระทรวงศึกษาธิการ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแตงตั้ง นายธีร ภวังคนันท
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหดํารงตําแหนง ที่ปรึกษาดานพัฒนา
ระบบเครือขายและการมี สวนรวม (นักวิชาการศึกษาทรงคุ ณ วุฒิ ) สํานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแตวันที่ 21 เมษายน 2563 ซึ่งเปนวันที่มีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ
13. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแตงตั้ง นายชยธรรม พรหมศร ผูอํานวยการ
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร ใหดํารงตําแหนงปลัดกระทรวง ประเภทบริหารระดับสูง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม เพื่อทดแทนตําแหนงที่จะวาง เนื่องจากผูครองตําแหนงเดิมเกษียณอายุราชการสิ้น
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
14. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพลังงาน)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อนุ มั ติ ตามที่ ก ระทรวงพลังงานเสนอแต งตั้งขาราชการพลเรือนสามั ญ สังกั ด
กระทรวงพลั งงาน ให ดํ ารงตํ าแหน งประเภทบริห ารระดั บ สู ง จํ านวน 2 ราย เพื่ อ ทดแทนผู ดํ ารงตํ าแหน งที่ จ ะ
เกษียณอายุราชการ และสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้
1. นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง อธิบดี
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
2. นางเปรมฤทัย วินัยแพทย ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง รอง
ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตน
ไป
15. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงยุติธรรม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเสนอแตงตั้ง นายกิตติพัฒน เดชะ
พหุล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ ใหดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม
เพื่อทดแทนตําแหนงที่วาง ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
16. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (สํานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอแตงตั้ง
นายดนุชา พิชยนันท รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ใหดํารงตําแหนง เลขาธิการสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี
เพื่อทดแทนผูดํารงตําแหนงที่จะเกษียณอายุราชการ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรด
เกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
17. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ (นักบริหารสูง)
คณะรั ฐ มนตรี มีม ติ อ นุ มัติ ตามที่ สํ านั ก ขาวกรองแห งชาติ ส นอแตงตั้ง นายธนากร บั ว รั ษ ฏ รอง
ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ (นั กบริห ารสูง) ใหดํารงตําแหน ง ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ (นั ก
บริหารสูง) สํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
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18. เรื่อง แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอแตงตั้ง
ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส รวม 9 คน ตามมาตรา 36
แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2554 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ดังนี้
1. นางอรรชกา สีบุญเรือง
ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการเงิน
3. นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
4. นายสราวุธ เบญจกุล
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานนิติศาสตร
5. นายอนุชิต อนุชิตานุกูล
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานวิทยาการคอมพิวเตอร
6. นายกนิษฐ สารสิน
ก รรม ก ารผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด าน วิ ท ย าศ าส ต ร ห รื อ
วิศวกรรมศาสตร
7. นางสาวชอผกา วิริยานนท
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานสังคมศาสตร
8. นายเฉลิมรัฐ นาควิเชียร
กรรมการผูทรงคุณ วุฒิ ดานบริห ารธุรกิ จ หรือตัว แทน
Startup
9. นายยรรยง เต็งอํานวย
กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด า นความมั่ น คงปลอดภั ย
สารสนเทศ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เปนตนไป
19. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแตงตั้ง นายเจตน โศภิษฐพงศธร ให
ดํารงตําแหนงเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เปนตนไป
20. เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูชวยรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแตงตั้ง นายสําราญ รอดเพชร
เปนกรรมการผูชวยรัฐมนตรี โดยใหมีผลตั้งแตวันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแตงตั้งและมอบหมายใหเป น
ผูชวยรัฐมนตรี
21. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง ในกระทรวงวัฒนธรรม
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอแตงตั้ง นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รอง
ปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม ไปดํารงตําแหนง ปลัดกระทรวง
(นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เพื่อทดแทนผูที่จะ
เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
…………………………

