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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 19/2562 วันอังคารท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจาของเรื่อง) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

261162 

 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบการลงทุน และกูยืมเงินโครงการจัดตั้งฟารมโคนมประสิทธิภาพสูง 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. เห็นชอบใหองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) ยืมเงินจํานวน 51,700,000 ลานบาท 

จากกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ สําหรับการลงทุน  
ในการจัดตั้งฟารมโคนมประสิทธิภาพสูง (Thai – Denmark Smart Dairy Farm) 

2. อนุมัติงบลงทุนประจําปงบประมาณ 2563 เพ่ิมเติม [เพ่ิมเติมจากแผนงบลงทุนปกติประจําปงบประมาณ 2563 
ของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ] สําหรับการลงทุนจัดตั้งฟารมโคนมประสิทธิภาพสูง 
(Thai – Denmark Smart Dairy Farm) ของ อ.ส.ค. จํานวนเงิน 51,700,000 ลานบาท เปนงบลงทุน แผนระยะเวลา 
9 ป เริ่มตั้งแตปงบประมาณ 2563 – 2571 โดยมีวงเงินดําเนินการและเบิกจายในปงบประมาณ 2563 จํานวนเงิน 
37,910,000 ลานบาท 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. อ.ส.ค. ไดจัดทําโครงการจัดตั้งฟารมโคนมประสิทธิภาพสูง (Thai – Denmark Smart Dairy Farm) เพ่ือเปน

ฟารมสาธิตการใชเทคโนโลยี ชวยในการจัดการฟารม และใชในการศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการฟารมใหมี
ความสะดวกและเหมาะสมกับการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรยุคใหม รวมถึงเปนศูนยกลางในการเรียนรูและถายทอด
เทคโนโลยีการเลี้ยงโคนมของประเทศ ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค. ในการประชุมครั้งท่ี 7/2562 เมื่อวันท่ี  
23 เมษายน 2562 มีมติเห็นชอบโครงการฯ โดยใหจัดรายละเอียดใหครบถวน ครอบคลุม และบูรณาการรวมกัน 
ระหวาง อ.ส.ค. และหนวยงานท่ีเก่ียวของ และนําเสนอสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพ่ือขอใชงบประมาณจากกองทุน
ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ (กองทุนฯ) 

2. อ.ส.ค. ไดดําเนินการปรับปรุงโครงการฯ ใหเปนไปตามขอกําหนดของกองทุนฯ พรอมท้ังนําสงโครงการฯ  
เสนอสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ในการประชุมครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี  
14 มิถุนายน 2562 มีมติอนุมัติโครงการจัดตั้งฟารมโคนมประสิทธิภาพสูง (Thai – Denmark Smart Dairy Farm) 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (อ.ส.ค.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือเปนฟารมสาธิตการใชเทคโนโลยีชวยในการจัดการฟารม 
และใชในการศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการฟารมใหมีความ
สะดวกและเหมาะสมกับการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรยุคใหม รวมถึงเปน
ศูนยกลางในการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนมของประเทศ 
เพ่ือใหโคนมใหผลผลิตเปนไปตามความสามารถทางพันธุกรรม สามารถลด
ตนทุนการผลิตและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันการเลี้ยงโคนม  
เชิงพาณิชย รวมถึงสามารถแขงขันไดในกรอบการคาเสรี 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โดยกองทุนฯ สนับสนุนเงินจํานวน 55,900,000 บาท แยกเปนเงินจายขาดจํานวน 4,200,000 บาท และเงินยืม
ปลอดดอกเบ้ียจํานวน 51,700,000 บาท และแจงให อ.ส.ค. ดําเนินการเบิกจายเงินโครงการจัดตั้งฟารมโคนม
ประสิทธิภาพสูง (Thai – Denmark Smart Dairy Farm) 

3. คณะกรรมการ อ.ส.ค. ในการประชุม ครั้งท่ี 11/2562 เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2562 มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินยืม
โครงการจัดตั้งฟารมโคนมประสิทธิภาพสูง (Thai – Denmark Smart Dairy Farm) จากกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาค
เกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ จํานวน 51,700,000 บาท และเห็นชอบใหบรรจุงบลงทุน
เพ่ิมเติมระหวางปประจําปงบประมาณ 2563 เปนงบลงทุนแผนระยะยาว 9 ป (ปงบประมาณ 2563 – 2571) โครงการ
จัดตั้งฟารมโคนมประสิทธิภาพสูง (Thai – Denmark Smart Dairy Farm) จํานวนเงินลงทุน 51,700,000 บาท 

4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทยไดจัดทําโครงการจัดตั้งฟารม  
โคนมประสิทธิภาพสูง (Thai – Denmark Smart Dairy Farm) โดยการสนับสนุนเงินลงทุนจากกองทุนปรับโครงสราง
การผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ ซึ่งไดรับการอนุมัติสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ แลว
จํานวน 55,900,000 บาท แยกเปนเงินจายขาดจํานวน 4,200,000 บาท และเงินยืมปลอดดอกเบ้ียจํานวน 51 ,700,000 บาท 
และใหดําเนินการเบิกจายเงินจากกองทุนฯ ภายในกําหนด 90 วัน หลังจากท่ีไดรับอนุมัติโครงการ 

5. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2514 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2537 ระบุไว ดังน้ี 

มาตรา 26 “อ.ส.ค. จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอน จึงจะดําเนินกิจการดังตอไปน้ีได” 
(1) ลงทุนหรือรวมทุนเพ่ือการใดครั้งหน่ึงเกินยี่สิบลานบาท 
(2) กูยืมเงินหรือค้ําประกันบุคคลภายนอกครั้งหน่ึงเกินยี่สิบลานบาท 

6. แผนงานการจัดตั้งฟารมโคนมประสิทธิภาพสูง (Thai – Denmark Smart Dairy Farm) ไดรับความเห็นชอบ
ใหดําเนินการจากคณะกรรมการ อ.ส.ค. และไดรับอนุมัติสนับสนุนเงินจากกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร  
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ ในระหวางชวงกลาง ปงบประมาณ 2562 ดังน้ันจึงไมไดตั้งงบลงทุน  
ไวรองรับแผนงานดังกลาวน้ีในแผนงบลงทุนประจําปงบประมาณ 2563 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณและองคการ
สงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา สํานักงบประมาณ 
และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
 
  



3 
 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 19/2562 วันอังคารท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจาของเรื่อง) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

261162 

 
เรื่อง : รางกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ 

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 จํานวน 7 ฉบับ 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ 

1. รางกฎกระทรวงกําหนดขนาดของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเน่ียน พ.ศ. .... 
2. รางกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามอ่ืนของกรรมการดําเนินการสหกรณและผูจัดการ

ของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเน่ียน พ.ศ. .... 
3. รางกฎกระทรวงกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณออมทรัพยและสหกรณ

เครดิตยูเน่ียน พ.ศ. .... 
4. รางกฎกระทรวงการดํารงเงินกองทุนของชุมชนสหกรณออมทรัพยและชุมชนสหกรณเครดิตยูเน่ียน พ.ศ. .... 
5. รางกฎกระทรวงธรรมาภิบาลของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเน่ียน พ.ศ. .... 
6. รางกฎกระทรวงการจัดทําบัญชี การจัดทําและการเปดเผยงบการเงินการสอบบัญชีและการแตงตั้งผูสอบ

บัญชี พ.ศ. .... 
7. รางกฎกระทรวงการจัดเก็บและรายงานขอมูลของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเน่ียน พ.ศ. .... 

จํานวน 7 ฉบับ เพ่ือประโยชนในการพัฒนาและสรางเสถียรภาพใหแกระบบสหกรณ และคุมครองสิทธิประโยชน  
ของสหกรณและสมาชิกใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กษ. เสนอวา พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี 3) 

พ.ศ. 2562 มาตรา 89/2 วรรคหน่ึง (1) (2) (3) (6) (9) (11) และ (12) บัญญัติใหการดําเนินงานและการกํากับดูแล
สหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเน่ียนเก่ียวกับการกําหนดขนาดของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเน่ียน 
คุณสมบัติและลักษณะตองหามอ่ืนของกรรมการดําเนินการสหกรณและผูจัดการของสหกรณ อํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการดําเนินการการดํารงเงินกองทุนของชุมนุมสหกรณออมทรัพยและชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียน ธรรมาภิบาล

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (กสส.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือประโยชนในการพัฒนาและสรางเสถียรภาพใหแกระบบ
สหกรณ และคุมครองสิทธิประโยชนของสหกรณและสมาชิกใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเน่ียน การจัดทําบัญชี การจัดทําและการเปดเผยงบการเงิน การสอบบัญชี
และการแตงตั้งผูสอบบัญชี การจัดเก็บและรายงานขอมูลของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเน่ียน ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวงและวรรคสอง บัญญัติใหการออกกฎกระทรวงตามวรรคหน่ึง
ดังกลาว ให กษ. หารือรวมกับกระทรวงการคลัง (กค.) และธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) 

2. กษ. โดยกรมสงเสริมสหกรณ กค. และ ธปท. ไดประชุมหารือรวมกัน เพ่ือยกรางกฎกระทรวงในเรื่องน้ี  
เพ่ือใหสอดคลองกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติดังกลาว และไดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากผูแทนสหกรณ สหกรณ
ออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเน่ียนผานทางเว็บไซตของกรมสงเสริมสหกรณ โดยจัดประชุมทางไกลผาน  
VDO Conference ท่ัวประเทศ ซึ่งกรมสงเสริมสหกรณไดประมวลผลการรับฟงความคิดเห็นจากผูเก่ียวของและไดปรับปรุงแกไข
รางกฎกระทรวงฯ เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมในการบังคับใชตอไป 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการรางกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
สหกรณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 จํานวน 7 ฉบับ ตามท่ีกะทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหพิจารณาในประเด็นตามขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
และใหรับความเห็นของกระทรวงการคลังไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของกระทรวงการคลังไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 19/2562 วันอังคารท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

261162 

 
เรื่อง : แนวทางการบริหารจัดการผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ  (Government Chief Information 

Officer Management Guideline) 
 

สารัตถะ :  สํานักงาน ก.พ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. ใหความเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government 
Chief Information Officer Management Guideline) ท้ังน้ีในสวนของบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ รูปแบบ  
และความสัมพันธระหวางหนวยงาน คุณสมบัติและการจัดตั้ง รวมท้ังกลไกสนับสนุนการปฏิบัติงานของ GCIO ตามท่ีเสนอ 
และใหทุกสวนราชการ หนวยงานของรัฐ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดําเนินการเก่ียวกับ  GCIO ใหเปนไปตามแนวทางน้ี 
ท้ังน้ี เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ โดยการบรรลุเปาหมายการพัฒนาภาครัฐใหมีขีดสมรรถนะสูง เทียบเทามาตรฐานสากลและมี
ความคลองตัว อันมีระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) เปนตัวช้ีวัด 

2. ใหมีการตั้ง GCIO ซึ่งประกอบดวย คณะกรรมการผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ผูบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวง ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม และคณะกรรมการ
ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด เพ่ือขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัล ตามแนวทาง
ท่ีกําหนด และให GCIO แตละระดับปฏิบัติงานสงเสริมสนับสนุนกันและกัน และทํางานรวมกันอยางเปนเครือขาย  
พรอมกันน้ีควรจัดใหมีทีมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ GCIO ดวย 

รายละเอียดองคประกอบและคุณสมบัติ และบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของ GCIO คุณสมบัติ  
และบทบาทหนาท่ีของผูชวย GCIO และคุณสมบัติของผูปฏิบัติงานสนับสนุน GCIO ใหเปนไปตามท่ี ก.พ. กําหนด 

3. รับทราบองคประกอบและคุณสมบัติ และบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของ GCIO รวมท้ังคุณสมบัติ  
ของผูชวย GCIO และคุณสมบัติของผูปฏิบัติงานสนับสนุน GCIO ตามท่ี ก.พ. กําหนด 

4. ให ก.พ. สนับสนุนและกําหนดแนวทางจัดใหมีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจ  
ในการทํางานใหกับ GCIO เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และให อ.ก.พ. กระทรวง และ อ.ก.พ. กรม 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สํานักงาน ก.พ./กษ. (ศทส.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหกลไกการดําเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของรัฐสามารถ
ขับเคลื่อนการพัฒนาภาครัฐใหมุงไปสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล  
ตามยุทธศาสตรชาติ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ใหเกิดการบูรณาการ
และการเช่ือมตอการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลท้ังในระดับภาครัฐในภาพรวม
สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ินอยางเปนองคาพยพเดียวกัน  
อันเปนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามเปาหมาย  
ของยุทธศาสตรชาติตอไป 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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พิจารณาดําเนินการใหเปนไปตามแนวทางท่ี ก.พ. กําหนด 
5. ใหคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ใหการสนับสนุนกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเพ่ิมเติมใหแก

สวนราชการและหนวยงานของรัฐเพ่ือทําหนาท่ีเปน ท่ีปรึกษา GCIO และผูปฏิบัติงานสนับสนุน GCIO ตามแนวทาง  
ท่ีกําหนด และใหสํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบบุคลากรสําหรับการจางพนักงานราชการดังกลาว รวมท้ังให 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จัดทําแนวทางและจัดใหมีการดูแลและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชประโยชนจาก  
ท่ีปรึกษา GCIO และทีมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ GCIO และรวมกับสํานักงาน ก.พ. ศึกษาและจัดทําแนวทาง รูปแบบ
และระบบการบริหารและพัฒนากําลังคนผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล 

6. ใหความเห็นชอบการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2556 เรื่อง โครงการอบรม
หลักสูตรรับบาลอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูบริหารระดับสูง โดยเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบดําเนินการฝกอบรมหลักสูตร CIO 
จาก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเท ศและการสื่อสาร (เปลี่ยนช่ือเปนกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม)  
เปน สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) พรอมท้ังมอบหมายใหกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
รับผิดชอบรับรองกรอบหลักสูตร GCIO และผูชวย GCIO รวมท้ังติดตาม ประเมินผล และใหคําแนะนําการปรับปรุง
หลักสูตรและแนวทางการพัฒนาใหเหมาะกับบริบทและกลุมเปาหมายการพัฒนา รวมท้ังสรางชุมชนเครือขาย GCIO 
(GCIO Community) เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

ท้ังน้ีใหนําทักษะดานดิจิทัลของ GCIO และผูชวย GCIO ท่ี ก.พ. กําหนดมาใชเปนกรอบในการออกแบบ
หลักสูตรขางตน อน่ึง ในระหวางท่ีกรอบหลักสูตร GCIO และผูชวย GCIO ยังไมไดรับการรับรอง ใหกระทรวงดิจิทัล  
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จัดการฝกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับผูบริหารระดับสูงภาครัฐ ไปพลางกอน 

7. ใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน 2541 เรื่องการแตงตั้งผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง (Chief Information Officer) ประจํากระทรวง ทบวง กรม และการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ของกระทรวง เฉพาะในสวนของการแตงตั้งผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer)  
ประจํากระทรวง ทบวง กรม และใหใชแนวทางน้ีแทน ท้ังน้ี ใหผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief 
Information Officer) ประจํากระทรวง ทบวง กรม ซึ่งปฏิบัติหนาท่ีอยูในวันกอนท่ีแนวทางน้ีจะใชบังคับ ปฏิบัติหนา  
ท่ีตอไปจนกวาจะมีการตั้งและมอบหมาย GCIO ตามแนวทางน้ี 

การใดท่ีอยูระหวางดําเนินการของผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง หรือ CIO ประจํากระทรวง 
ทบวง กรม ท่ีตั้งโดยอาศัยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน 2541 ขางตน การดําเนินการตอไป  
ใหผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจํากระทรวง หรือประจํากรมดังกลาวดําเนินการรวมกับ GCIO ใหแลวเสร็จ
ตามแผนงานท่ีกําหนด 

ในกรณีท่ีกฎหมายหรือคณะรัฐมนตรี เคยกําหนดหลักเกณฑ แนวทางปฏิบัติ หรือวิธีการท่ีเก่ียวของกับ
ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer) ประจํากระทรวง ทบวง กรม ท่ีตั้งข้ึนตามมติ
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คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน 2541 หรือมอบหมายใหผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจํากระทรวง 
ทบวง กรมฯ เปนผูปฏิบัติ ใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐดําเนินการตามกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว
ตอไป เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับแนวทางน้ี 

อน่ึง หากกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปนท่ีไมอาจปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดขางตนได หรือกรณีมีปญหา  
ท่ีตองวินิจฉัยช้ีขาด ใหคณะกรรมการผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO Committee) พิจารณา
กําหนดแนวทางการดําเนินงานหรือวินิจฉัยช้ีขาด 

8. ใหกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) สํานักงาน 
ก.พ. คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และหนวยงาน  
ท่ีเก่ียวของทุกภาคสวน ใหการสนับสนุนการดําเนินงาน งบประมาณ และทรัพยากรท่ีเก่ียวของ อยางตอเน่ืองและบรรลุ
เปาหมายท่ีกําหนด 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. มติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน 2541 มีมติเห็นชอบ เรื่อง การแตงตั้งผูบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer) ประจํากระทรวง ทบวง กรม และการจัดทําแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง ท่ีกําหนดใหทุกกระทรวง/ทบวง/กรม มีรองปลัดกระทรวงหน่ึงคนและรองอธิบดี  
หน่ึงคน ปฏิบัติหนาท่ีเปนผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง หรือ CIO ของหนวยงาน และใหสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) กําหนดรายละเอียดคุณสมบัติและอํานาจหนาท่ีของผูท่ีจะดํารงตําแหนง CIO 
แลวแจงใหแกสวนราชการและหนวยงานของรัฐทราบเพ่ือยึดถือปฏิบัติตอไป 

ตอมาสํานักงาน ก.พ. ไดมีหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0707.2/ว1 ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2541  
เรื่อง การแตงตั้งผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer) ประจํากระทรวง ทบวง กรม  
และการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ และบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณลักษณะผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐทราบและถือปฏิบัติแลว 

2. สํานักงาน ก.พ. ไดรวมกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พิจารณาปรับปรุงบทบาทหนาท่ีความ
รับผิดชอบ รูปแบบและความสัมพันธ คุณสมบัติและการจัดตั้ง รวมท้ังกลไกสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer : GCIO) ใหมีความเปนปจจุบัน  
และรองรับภารกิจการเปนผูนําในการปรับเปลี่ยนหนวยงานภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัล และไดกําหนดเปาหมาย ระยะสั้น 
ภายในป พ.ศ. 2565 สวนราชการและหนวยงานของรัฐสวนใหญมีการพัฒนาตามโมเดลวุฒิภาวะเปนรัฐบาลดิจิทัล  
ตามแนวคิด Digital Government Maturity Model ท่ีพัฒนาโดย Gartner ระดับท่ี 2 (Open and Connected 
Government) ระยะยาว ภายในป พ.ศ. 2580 ภาครัฐบรรลุเปาหมายในการพัฒนาภาครัฐใหมีขีดสมรรถนะสูง 
เทียบเทามาตรฐานสากลและมีความคลองตัว อันมีระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner)  
เปนตัวช้ีวัด โดยมีรายละเอียดสรุป ดังน้ี 
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2.1 ปรับปรุงบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของ GCIO ใหสอดคลองกับลักษณะงานและความคาดหวัง  

ท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยเปลี่ยนจาก “การกํากับดูแลและบริหารจัดการโครงการและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ของหนวยงาน” เปนหลัก มาใหความสําคัญกับ “การสนับสนุนใหเกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการดําเนิน
ธุรกิจและการใหบริการภาครัฐ” (Transformer in Chief) 

2.2 กําหนดให GCIO ประกอบดวย 4 ระดับ ไดแก คณะกรรมการผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer Committee : GCIO Committee) ผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวง (Ministry Chief Information Officer : MCIO) ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงกรม (Department Chief Information Officer : DCIO) และคณะกรรมการผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงระดับจังหวัด (Provincial Chief Information Officer Committee : PCIO Committee) 

2.3 ใหมีการตั้ง GCIO ในแตละระดับ ตามแนวทางดังน้ี 
1) GCIO Committee ให คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ตั้งคณะอนุกรรมการข้ึนมาคณะหน่ึง 

เพ่ือทําหนาท่ี “ผูสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไปสูการปฏิบัติ (Execution)” 
2) MCIO และ DCIO ให “หัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงและระดับกรม” เปน MCIO หรือ 

DCIO โดยตําแหนง ในกรณีท่ีเห็นสมควรอาจตั้งผูปฏิบัติหนาท่ีแทนก็ได 
3) PCIO ใหทุกจังหวัด ตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึง ทําหนาท่ีเปนผูเอ้ืออํานวยการพัฒนาจังหวัด

ดิจิทัลและเมืองอัจฉริยะและสรางบริการสาธารณะระดับจังหวัดท่ีขับเคลื่อนโดยความตองการแทจริงของประชาชน  
และผูรับบริการ 

องคประกอบและคุณสมบัติ บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของ GCIO ใหเปนไปตามท่ี ก.พ. กําหนด 
2.4 ใหมีกลไกสนับสนุนการปฏิบัติงานของ GCIO ดังน้ี 

1) ใหมีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจใหกับ GCIO โดยให อ.ก.พ. กระทรวง  
หรือ อ.ก.พ. กรม พิจารณากําหนดสัดสวนการปฏิบัติงานในภารกิจประจําและภารกิจท่ีไดรับมอบหมายฐานะ GCIO 

2) ใหมีทีมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ GCIO ประกอบดวย บุคคล 3 กลุม ไดแก ท่ีปรึกษา ผูชวย  
และผูปฏิบัติงานสนับสนุน 

3) ใหมีการสรางความเขมแข็งให GCIO อยางตอเน่ือง โดยการทบทวนการมอบหมายผูรับผิดชอบ
ดําเนินการฝกอบรมหลักสูตร CIO ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2556 จากกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เปน สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) และใหกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ทําหนาท่ีรับรองหลักสูตร รวมท้ังติดตาม ประเมินผล และใหคําแนะนําการปรับปรุงหลักสูตรและแนวทาง  
การพัฒนาใหเหมาะสมกับบริบทและกลุมเปาหมายการพัฒนา โดยใหนําทักษะดานดิจิทัลของ GCIO ท่ี ก.พ. กําหนดมาใช
เปนกรอบในการออกแบบหลักสูตรดวย 
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ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลว เห็นควรใหความเห็นชอบตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอ  

เน่ืองจาก “แนวทางการบริหารจัดการผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer 
Management Guideline)” เปนไปเพ่ือใหกลไกการดําเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของรัฐสามารถขับเคลื่อนการพัฒนา
ภาครัฐใหมุงไปสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลตามยุทธศาสตรชาติ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ใหเกิดการบูรณาการ
และการเช่ือมตอการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลท้ังในระดับภาครัฐในภาพรวมสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ินอยางเปน
องคาพยพเดียวกัน อันเปนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติตอไป 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ  (Government Chief 
Information Officer Management Guideline) ท้ังน้ี ใหสํานักงาน ก.พ. รับความเห็นของกระทรวงดิจิทัล  
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ขอเสนอแนะของกระทรวงพัฒนาสังคม  
และความมั่นคงของมนุษย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องคการมหาชน) และขอสังเกตของสํานักงาน ก.พ.ร. และฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
ไปพิจารณารวมกันใหไดขอยุติในประเด็นตางๆ เชน คุณสมบัติของผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ  
แตละระดับและทีมสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ความซ้ําซอน  
ขององคประกอบและหนาท่ีความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ  
กับคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล การจัดอบรมหลักสูตรผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐใหเหมาะสม
และสอดคลองกับภารกิจของแตละหนวยงานและไมซ้ําซอนกับหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูบริหารระดับสูง 
และการจัดสรรกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเพ่ิมเติมใหแกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ เปนตน กอนดําเนินการ
ตามข้ันตอนตอไป 

2. ใหสํานักงาน ก.พ. รับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

3. เห็นชอบใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน 2541 (เรื่อง การแตงตั้งผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงประจํากระทรวง ทบวง กรม และการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง) ในสวน
ของการแตงตั้งผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจํากระทรวง ทบวง กรม ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอ 

4. เห็นชอบใหทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2556 (เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสสําหรับผูบริหารระดับสูง จากเดิม “ใหกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ช่ือเดิมกระทรวงเทคโนลี
สารสนเทศและการสื่อสาร) โดยสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) เปนผูรับผิดชอบดําเนินการโครงการ
อบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูบริหารระดับสูง” เปน “ใหสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 
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เปนผูรับผิดชอบดําเนินการโครงการอบรมหลักสูตรผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐพรอมท้ังมอบหมายให
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมรับผิดชอบรับรองกรอบหลักสูตรผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ
และผูชวยผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐรวมท้ังติดตาม ประเมินผล และใหคําแนะนําการปรับปรุง  
และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกับบริบทและกลุมเปาหมายการพัฒนา รวมท้ังสรางชุมชนเครือขายผูบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO Community) เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ท้ังน้ี ใหนําทักษะ  
ดานดิจิทัลของผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐและผูชวยผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ  
ท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนกําหนดมาใชเปนกรอบในการออกแบบหลักสูตรผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงภาครัฐดวย อน่ึง ในระหวางท่ีกรอบหลักสูตรผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐและผูชวยผูบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐยังไมไดรับการรับรอง ใหกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจัดการฝกอบรม
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับผูบริหารระดับสูงภาครัฐไปพลางกอน” ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 19/2562 วันอังคารท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

261162 

 
เรื่อง : การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี 25  (COP 25) 

การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยท่ี 15 (CMP 15) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยท่ี 2 (CMA 2) 

และการประชุมอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

สารัตถะ :  ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. รับทราบองคประกอบคณะผูแทนของประเทศไทยในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญา สหประชาชาติ  

วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี 25  (COP 25) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยท่ี 15 (CMP 15) 

การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยท่ี 2 (CMA 2) และการประชุมอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

2. เห็นชอบตอกรอบทาทีเจรจาของไทยในการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ประจําป พ.ศ. 2562 – 2563 

3. หากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขกรอบทาทีเจรจาของไทยท่ีมิใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชน
ของประเทศไทย ขอให ทส. พิจารณาดําเนินการไดโดยไมตองเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. องคประกอบคณะผูแทนของประเทศไทยในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาฯ สมัยท่ี 25 (COP 25) การประชุม

รัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยท่ี 15 (CMP15) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีสสมัยท่ี 2 ( CMA 2) และการประชุมอ่ืนท่ี

เก่ียวของ ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนหัวหนาคณะผูแทนไทย รวมท้ัง
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผูทรงคุณวุฒิและผูแทนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

2. กรอบทาทีเจราจาของไทยในการประชุมกรอบอนุสัญญาฯ ประจําป พ.ศ. 2562 - 2563 มีเน้ือหาครอบคลุม
หลักการภายใตกรอบอนุสัญญาฯ ท่ีประเทศไทยใหความสําคัญ เชน ความเปนธรรมและความรับผิดชอบรวมกันในระดับ
ท่ีแตกตางโดยคํานึงถึงขีดความสามารถของแตละประเทศ เรียกรองใหประเทศพัฒนาแลวเรงยกระดับการดําเนินงาน
จนถึงสิ้นป ค.ศ 2020 อยางจริงจัง ใหการจัดทําและการดําเนินงานตามการมีสวนรวมท่ีประเทศกําหนด ( Nationally 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ทส./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหมีการยกระดับศักยภาพของประเทศกําลังพัฒนา 
อยางบูรณาการและยั่งยืน ใหการดําเนินงานภายใตกรอบความโปรงใส  
ในการดําเนินงานและการสนับสนุนเปนไปอยางยืดหยุนและคํานึงถึง
ศักยภาพท่ีแตกตางกันของประเทศกําลังพัฒนา 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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Determined Contributions) อยูภายใตหลักการของกรอบอนุสัญญาฯ และความตกลงปารีส ใหคํานึงถึงผลกระทบ  
ดานเศรษฐกิจ การคาและสังคมของประเทศกําลังพัฒนาในการกําหนดนโยบายหรือมาตรการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สงเสริมบทบาทของภาคปาไมและพิจารณาการใชประโยชนท่ีดินใหเหมาะสม การกําหนดแนวทางและกลไก
ความรวมมือเก่ียวกับกลไกตลาดและไมใชตลาดตองมีความยืดหยุนและไมเปนภาระเพ่ิมเติมเกินจําเปนแกประเทศตางๆ
ใหมีการสนับสนุนดานองคความรู การวิจัย การเงิน การถายทอดเทคโนโลยี และเสริมสรางขีดความสามารถในภาคเกษตร 
ใหประเทศพัฒนาแลวเปนผูนํา และยกระดับการสนับสนุนทางการเงินแกประเทศกําลังพัฒนาสนับสนุนการพัฒนา  
และถายทอดเทคโนโลยีภายใตกรอบอนุสัญญาฯ และความตกลงปารีส ใหมีการยกระดับศักยภาพของประเทศกําลัง
พัฒนาอยางบูรณาการและยั่งยืน ใหการดําเนินงานภายใตกรอบความโปรงใส ในการดําเนินงานและการสนับสนุนเปนไป
อยางยืดหยุนและคํานึงถึงศักยภาพท่ีแตกตางกันของประเทศกําลังพัฒนา และประเทศไทยพรอมจะเปนประเทศท่ีให  
และ/หรือ ประสานความชวยเหลือหรือแลกเปลี่ยนประสบการณการดําเนินงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปยัง
ประเทศกําลังพัฒนาอ่ืนๆ เปนตน ในการน้ี หากมีขอเจรจาใดท่ีนอกเหนือจากน้ี หากไมเปนการขัดกับทาทีการเจรจา  
ของไทยและไมมีผลผูกพันทางกฎหมายใหเปนดุลยพินิจของหัวหนาคณะผูแทน ท้ังน้ี กรอบทาทีเจรจาของไทย  
ในการประชุมกรอบอนุสัญญาฯ ประจําป 2562 - 2563 เปนไปตามหลักการของกรอบอนุสัญญาฯ สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร นโยบาย และแผนของประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และไมขัดกับนโยบายของรัฐบาลท่ีได
แถลงตอรัฐสภา 

การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาฯ สมัยท่ี 25 (COP 25) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยท่ี 15 ( CMP 15)  

การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีสสมัยท่ี 2 ( CMA 2) และการประชุมอ่ืนท่ีเก่ียวของ ระหวางวันท่ี 29 พฤศจิกายน - 

13 ธันวาคม 2562 ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน จะมีการรับรองขอตัดสินใจตางๆ 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ และใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไป ท้ังน้ี 
หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนกรอบทาทีเจรจาของไทยในการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจําป 2562 – 2563 ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการ  
ท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดําเนินการได โดยใหนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีไทยไดรับจากปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 19/2562 วันอังคารท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

261162 

 
เรื่อง : รางบันทึกความเขาใจวาดวยการเสริมสรางความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาล

เขตบริหารพิเศษฮองกง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

สารัตถะ :  กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. ใหความเห็นชอบรางบันทึกความเขาใจฯ และอนุมัติใหรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ)  
รวมลงนามในรางบันทึกความเขาใจฯ กับผูบริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮองกง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

2. ในข้ันตอนการเจรจากับฝายฮองกง ขอใหกระทรวงการตางประเทศสามารถดําเนินการปรับปรุงแกไข
ถอยคําของรางบันทึกความเขาใจฯ ได โดยคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศไทย โดยไมตองเสนอการปรับปรุงแกไข
ถอยคําน้ันใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กระทรวงการตางประเทศ (กต.) รายงานวา นางแครรี หล่ํา (Carrie Lem) ผูบริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษ

ฮองกง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีกําหนดเยือนไทยอยางเปนทางการระหวางวันท่ี 28 – 29 พฤศจิกายน 2562  
ตามคําเชิญของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) เพ่ือสงเสริมความรวมมือในสาขาท่ีไทยและฮองกง  
มีศักยภาพและสานตอผลการเยือนเขตบริหารพิเศษฮองกง สาธารณรัฐประชาชนจีนของรองนายกรัฐมนตรี ระหวางวันท่ี 
23 – 25 ตุลาคม 2562 

2. เมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2562 กระทรวงการตางประเทศไดรับการประสานงานจากสํานักงานเศรษฐกิจ  
และการคาฮองกง (Hong Kong Economic and Trade Office: HKETO) ประจําประเทศไทยวาฝายฮองกงขอเสนอ  
ใหมีการจัดทําและลงนามบันทึกความเขาใจวาดวยการเสริมสรางความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย  
กับรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮองกง เพ่ือเปนผลลัพธสําคัญของการเยือนไทยอยางเปนทางการของผูบริหารสูงสุดเขตบริหาร
พิเศษฮองกง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยฝายฮองกงไดยกรางบันทึกความเขาใจฯ ใหฝายไทยพิจารณา 

3. เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 กระทรวงการตางประเทศไดสงรางบันทึกความเขาใจฯ โดยฝายฮองกง  
ใหสวนราชการท่ีเก่ียวของพิจารณา และเมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 กระทรวงการตางประเทศไดจัดการประชุม

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กต./กษ. (สกต.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองของท้ังสองฝายในการสงเสริม
ความรวมมือทางเศรษฐกิจในสาขาท่ีท้ังสองฝายมีศักยภาพและผลประโยชน
รวมกัน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เตรียมการดานสารัตถะสําหรับการเยือนไทยอยางเปนทางการของผูบริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮองกง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และไดนําขอคิดเห็นจากสวนราชการมาปรับแกเปนรางบันทึกความเขาใจฯ ฉบับโตตอบโดยฝายไทย 

4. รางบันทึกความเขาใจฯ มีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดแนวทางสงเสริมความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทย  
กับเขตบริหารพิเศษฮองกงใน 6 ดาน ไดแก (1) การจัดทําความตกลงการคาเสรีและการปรับปรุงความตกลงวาดวยการลงทุน
ระหวางไทยกับเขตบริหารเขตบริหารพิเศษฮองกง (2) ความรวมมือดานการลงทุนและการโยกยายฐานการผลิต  
(3) ความรวมมือดานอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสรางสรรค (4) ความรวมมือดานการเงิน (5) ความรวมมือดานการแลกเปลี่ยน
เทคโนโลยีสมัยใหมและวิสาหกิจเริ่มตน (Start – up) และ (6) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

5. กระทรวงการตางประเทศ โดยกรมสนธิสัญญาและกฎหมายพิจารณาแลวเห็นวา โดยท่ีรางบันทึกความเขาใจฯ 
ระบุวาไมมีเจตนาจะกอใหเกิดหรือสรางพันธกรณีภายใตกฎหมายภายใน และกฎหมายระหวางประเทศ และไมเปนการสราง
พันธกรณีท่ีมีผลผูกพันทางกฎหมายใดๆ ดังน้ัน รางบันทึกความเขาใจฯ จึงไมเปนสนธิสัญญาตามกฎหมายระหวาง
ประเทศและไมเปนหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรางบันทึกความเขาใจ
วาดวยการเสริมสรางความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮองกง 
สาธารณรัฐประชาชนจีนในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว  
ใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผล  
และประโยชนท่ีไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวตามหลักเกณฑของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 
(เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ) ดวย 

2. ใหกระทรวงการตางประเทศรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 19/2562 วันอังคารท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

261162 

 
เรื่อง : มาตรการกระตุนเศรษฐกิจในชวงปลายป 2562 
 

สารัตถะ :  กค. เสนอ ครม. พิจารณามาตรการกระตุนเศรษฐกิจในชวงปลายป 2562 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
เน่ืองจากเครื่องช้ีเศรษฐกิจในชวงท่ีเหลือของปยังคงมีแนวโนมชะลอตัว  และอาจทําใหเศรษฐกิจไทยในป 2562 

ชะลอตัวมากกวาท่ีคาดการณไว  กระทรวงการคลังเห็นสมควรเสนอมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในชวงปลายป 2562  
เพ่ือสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในชวงท่ีเหลือของป 2562 และเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของผูท่ีไดรับ
ผลกระทบจากความเสี่ยงทางเศรษฐกิจท่ีอาจเกิดข้ึน  โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. โครงการเพ่ิมความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โครงการเพ่ิมความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประจําปงบประมาณ 2563 ประกอบดวย 3 โครงการยอย 

ไดแก โครงการยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานระดับหมูบาน  โครงการสินเช่ือธุรกิจชุมชนสรางไทย  และโครงการพักชําระหน้ี
สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตามความสมัครใจ 

1.1 โครงการยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานระดับหมูบาน  มีรายละเอียดดังน้ี 
1) กลุมเปาหมาย : กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง (กองทุนหมูบาน) ท่ีไดรับการประเมินอยูในระดับ A 

B และ C ตามผลการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  ป 2555 
จํานวน 71,742 แหง 

2) วัตถุประสงค  : เพ่ือสนับสนุนเงินทุนในการลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานขนาดเล็กในชุมชนและใช
แรงงานและผูประกอบการในพ้ืนท่ี  เชน ยุงฉางชุมชน  โรงตากพืชผลทางการเกษตร  โรงสีชุมชน  โรงงานผลิตปุยประจํา
ชุมชน การจัดทําแหลงเก็บนํ้าชุมชน  และเครื่องจักรสําหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  หรือกิจกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
กับการลงทุนท่ีชุมชนเห็นวาเปนประโยชนในการสงเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพและความเปนอยูในชุมชนใหดีข้ึน 

3) วิธีดําเนินการ  : จัดสรรเงินใหแกกองทุนหมูบานผานสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
แหงชาติ  (สทบ.) แหงละไมเกิน  200,000 บาท ภายใตวงเงินรวม 14,348.4 ลานบาท เพ่ือใชในการลงทุนดานโครงสราง

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กค./กษ. (กสก./กสส./กข.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนใหแกประชาชนใหสามารถ
ดํารงชีพไดในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและกระตุนเศรษฐกิจในชวงท่ีเหลือ
ของป 2562 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



16 
 

พ้ืนฐานในชุมชนหรือดําเนินกิจการอ่ืน ๆ ท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค ท้ังน้ี การดําเนินการตามโครงการน้ีใหเปนไปตามท่ี
คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนดโดยใหคํานึงถึงการมี สวนรวมของสมาชิกกองทุน ความโปรงใส
รวมถึงจัดใหมีการตรวจสอบและรายงานผลสัมฤทธ์ิของโครงการเมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการตอคณะรัฐมนตร ี

4) กรอบระยะเวลาดําเนินการ  : การลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานหรือดําเนินกิจกรรมจากเงินสนับสนุน
ของรัฐบาลตองดําเนินการโดยเรงดวน จึงใหดําเนินการเบิกจายภายในระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแตวันท่ีไดรับการจัดสรรเงิน 

5) งบประมาณ : 14,491.4 ลานบาท โดยแบงเปน 1) เงินลงทุนใหกองทุนหมูบาน กองทุนละ 200,000 บาท 
จํานวน 14,348.4 ลานบาท  และ 2) คาใชจายในการดําเนินงาน  143 ลานบาท โดยใหเบิกจายจากกองทุนหมูบาน  
และชุมชนเมืองแหงชาติ  ท้ังน้ี ให สทบ.หารือกับสํานักงบประมาณกอนดําเนินการ  และในกรณีท่ี  สทบ. มีความตองการ
งบประมาณเพ่ิมเติมใหทําความตกลงกับสํานักงบประมาณตอไป 

1.2 โครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสรางไทย 
คณะรัฐมนตรี ไดมีมติเมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2561 ใหความเห็นชอบในหลักการโครงการสินเช่ือชุมชน

ปรับเปลี่ยนการผลิตเพ่ือพัฒนาอาชีพของผูมีรายไดนอย (XYZ) โดยเปนการใหสินเช่ือ แกกลุมเกษตรกร กลุมวิสาหกิจชุมชน  
สหกรณการเกษตร SMAEs วงเงินโครงการ 45,000 ลานบาท และอนุมัติงบประมาณชดเชยจํานวน  4,875 ลานบาท 
สิ้นสุดระยะเวลาการจายเงินกูในวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 สรุปผลการดําเนินโครงการดังกลาว ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 
ธ.ก.ส. ไดอนุมัติสินเช่ือไปแลว 1,740 ลานบาท ท้ังน้ี ธ.ก.ส. จะมีวงเงินสินเช่ือคงเหลือประมาณ 43,260 ลานบาท 

เพ่ือเปนการสงเสริมเศรษฐกิจฐานรากใหครอบคลุมถึงกลุมกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จึงเห็นควรขยาย
ขอบเขตวัตถุประสงคของโครงการ XYZ โดยเพ่ิมกลุมเปาหมาย เพ่ิมวงเงินสินเช่ือรวมจากท่ีเหลืออยู  43,260 ลานบาท 
เปน 50,000 ลานบาท  และขยายระยะเวลาดําเนินโครงการออกไปอีก 3  ป พรอมท้ัง ปรับเปลี่ยนช่ือโครงการเปน
โครงการสินเช่ือธุรกิจชุมชนสรางไทย เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและกลุมเปาหมายมากยิ่งข้ึน  โดยสรุปสาระสําคัญ
ได ดังน้ี 

1) กลุมเปาหมาย  : สนับสนุนสินเช่ือใหกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  สถาบันการเงินประชาชน  
สถาบันการเงินชุมชน  สหกรณการเกษตร   กลุมเกษตรกร   วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจเพ่ือสังคม   และผูประกอบการธุรกิจ
เกษตร 

2) วงเงินสินเช่ือ : 50,000 ลานบาท 
3) ระยะเวลาดําเนินโครงการ : ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 
4) งบประมาณ  : ธ.ก.ส. ขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมสําหรับการดําเนินโครงการสินเช่ือธุรกิจชุมชน

สรางไทย  เพ่ือชดเชยดอกเบ้ียรอยละ 3.5 ตอป  เปนระยะเวลา 3 ป  รวมเปนเงินท้ังสิ้น  707.7 ลานบาท ((50,000-
43,260)*3.5%*3 ป) 

1.3 โครงการพักชําระหน้ีสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตามความสมัครใจ 
1) กลุมเปาหมาย : สมาชิกของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองท่ีสมัครใจเขารวมมาตรการ 
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2) วัตถุประสงค  : เพ่ือใหสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ไดผอนคลายภาระการชําระหน้ีท่ีมี กับ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  และสามารถนําเงินสวนดังกลาวมาประกอบอาชีพสรางรายได  เพ่ือบรรเทาปญหาความ
เดือดรอนและหน้ีนอกระบบ 

3) วิธีดําเนินการ : กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองพักชําระหน้ีหรือลดภาระหน้ีเงินกูกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองใหกับสมาชิกท่ีมีความเดือดรอนจําเปนตามความเหมาะสม โดยใหเปนไปตามแนวทางท่ีคณะกรรมการกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด 

4) กรอบระยะเวลาดําเนินการ : กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแตละแหงกําหนดระยะเวลาดําเนินการ
โครงการของตนตามความเหมาะสม 

5) งบประมาณ : ไมขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
2. มาตรการลดภาระหน้ีผูประกอบการ SMEs 

เพ่ือเปนการลดภาระและเพ่ิมสภาพคลองใหแกผูประกอบ การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  (Amall 
and Medium Enterprises : SMEs) ท่ีเปนลูกหน้ีของสถาบันการเงินใหสามารถ ดําเนินธุรกิจและดํารงชีวิตตอไปได
ในชวงท่ีเศรษฐกิจชะลอตัวมากกวาท่ีคาดการณไว  รัฐบาลจึงมีนโยบายใหสถาบันการเงินปรับเง่ือนไขการผอนชําระหน้ี
หรือปรับปรุงโครงสรางหน้ีโดยการพักชําระหน้ีใหแกลูกหน้ีเปนระยะเวลาไมเกิน 1 ป ตามความสมัครใจภายในป 2563 
ท้ังน้ี การดําเนินมาตรการดังกลาวใหถือเปนการดําเนินการตามนโยบายรัฐ 

3. มาตรการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาว 
3.1 ขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมตามโครงการ สนับสนุนตนทุนการผลิตใหเกษตรกรผูปลูกขาว ปการผลิต 

2562/63  
1) ความเปนมา : คณะรัฐมนตรีไดมมีติเมื่อวันท่ี 20 และ 27 สิงหาคม 2562 รับทราบและเห็นชอบ

หลักการโครงการสนับสนุนตนทุนการผลิตใหเกษตรกรผูปลูกขาว ปการผลิต 2562/63 ซึ่งเปนหน่ึงในมาตรการกระตุน
เศรษฐกิจ  ป 2562 โดยเมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ท่ีประชุม คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการหารือการดําเนินโครงการ
ดังกลาว  วงเงินงบประมาณ  25,427.48 ลานบาท  ซึ่งยังอยูภายใน กรอบวงเงิน 25,482.06 ล านบาท  ตามท่ี
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2562 ท้ังน้ี  ภายใตกรอบวงเงินดังกลาว  มีวงเงินท่ีใชเงินทุนธนาคาร  
เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) สํารองจายใหเกษตรกรผูปลูกขาวไปกอน จํานวน  24,810.49 ลานบาท 
ซึ่งคํานวณจากฐานขอมูลเกษตรกรผูปลูกขาวท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมสงเสริมการเกษตร  (กสก.) ป 2561 จํานวน  4.31 
ลานครัวเรือน 

2) สาระสําคัญ : ผลการดําเนินงานโครงการสนับสนุนตนทุนการผลิตใหเกษตรกร ผูปลูกขาว ปการผลิต 
2562/63 ณ  วันท่ี 31 ตุลาคม 2562 ธ.ก.ส. โอนเงินชวยเหลือ ใหเกษตรกรผูปลูกขาว 4.15 ลาน ครัวเรือน เปนเงิน
จํานวน  24,662.60 ล านบาท  คงเหลือวงเงิน งบประมาณ  147.89 ลานบาท และ กสก. ไดประมาณการจํานวน
เกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ป 2562 ณ  วันท่ี 31 ตุลาคม 2562 รวมท้ังคาดการณจํานวน
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เกษตรกรผูปลูกขาวท่ีตกหลนเพ่ิมข้ึนเปน 4.57  ลานครัวเรือน  จึงมีเกษตรกรผูปลูกขาวเพ่ิมอีก 0.26 ลานครัวเรือน  
สงผลใหงบประมาณท่ียังคงเหลือไมเพียงพอในการจายใหเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป  ป 2562  
กับ กสก. ประกอบกับระยะเวลาการจายเงินใหเกษตรกรภาคอ่ืนๆ กําหนดใหจายไดไมเกินวันท่ี 31 ธันวาคม 2562  
จึงจําเปนตองขอขยายระยะเวลาการจายเงินใหเกษตรกรสําหรับภาคอ่ืนๆ จากเดิมสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562  
เปนสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2563 และกรณีเกษตรกรข้ึนทะเบียนมากกวาเปาหมายท่ีกําหนดใหสามารถจายเงิน
ชวยเหลือตามโครงการสนับสนุนตนทุนการผลิตใหเกษตรกรผูปลูกขาว ปการผลิต 2562/63 ภายในวงเงินงบประมาณ  
ท่ีไดรับอนุมัติ และให ธ.ก.ส. นําคาบริหารจัดการท่ีเกิดข้ึนจริงจากการจายเงินดังกลาวไปรวมกับการขอจัดสรร
งบประมาณประจําปของโครงการสนับสนุนตนทุนการผลิตใหเกษตรกรผูปลูกขาว ปการผลิต 2562/63 

3) งบประมาณ  : ธ.ก.ส. ขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมสําหรับการดําเนินโครงการสนับสนุนตนทุน  
การผลิตใหเกษตรกรผูปลูกขาว ปการผลิต 2562/63 จํานวนท้ังสิ้น 2,667.35 ลานบาท 

3.2 โครงการชวยเหลือคาเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพขาว ปการผลิต 2562/63 
1) ความเปนมา  : ธ.ก.ส. มีบันทึก ท่ี ฝนร/26584 ลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2562 ถึงผูอํานวยการ

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เพ่ือเสนอโครงการชวยเหลือคาเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพขาว ปการผลิต 2562/63 
โดยมีอัตราใหความชวยเหลือท่ี 500 บาทตอไร ครัวเรือนละไมเกิน 20 ไร หรือครัวเรือนละไมเกิน 10,000 บาท วงเงิน
งบประมาณท้ังสิ้น 27,458.89 ลานบาท โดยเปนวงเงินท่ีจายใหเกษตรกร 26,793.02 ลานบาท 

2) วัตถุประสงค : เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนใหเกษตรกรสามารถดํารงชีพอยูไดและลดภาระคาใชจาย
ในการเก็บเก่ียวขาวและปรับปรุงคุณภาพขาวใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบ
อาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

3) กลุมเปาหมาย  : เกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวป 2562 กับ กสก. จํานวนประมาณ 
4.57 ลานครัวเรือน โดยจะไดรับเงินชวยเหลือคาเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพขาวเฉพาะเกษตรกรรายยอย อัตราไรละ 
500 บาท ครัวเรือนละไมเกิน 20 ไร หรือครัวเรือนละไมเกิน 10,000 บาท 

4) ระยะเวลาโครงการ : ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2562 – 30 กันยายน 2563 
5) วิธีดําเนินโครงการ  : กสก. นําขอมูลรายช่ือเกษตรกรท่ีผานการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวป 

2562 กับ กสก. ใหสง ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ โดย ธ.ก.ส. เปนผูพิจารณาวาเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการมีการเก็บเก่ียว
จริง และไมซ้ําซอนกับการจายเงินภายใตโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาว นอกจากน้ี พ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีไดรับ
การชวยเหลือตองไมซ้ําซอนกับพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเสียหายจากภัยธรรมชาติท่ีไดรับเงินชวยเหลือโครงการเยียวยา
ผูประสบภัยธรรมชาติจากรัฐบาล เวนแตเกษตรกรจะนําพ้ืนท่ีประสบภัยน้ันไปแจง กสก. เพ่ือเพาะปลูกขาวใหมทัน  
ในชวงเวลาเพาะปลูกรอบท่ี 1 

6) งบประมาณ : วงเงินงบประมาณรวม 27,458.89 ลานบาท 
ท้ังน้ี ให ธ.ก.ส. ขอจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปถัดๆ ไป  
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เพ่ือรัฐบาลชําระคืนตนเงินและคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงจากการชวยเหลือคาเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพขาวใหเกษตรกร
ผูปลูกขาว 

4. มาตรการลดภาระการซ้ือท่ีอยูอาศัย 
1) วัตถุประสงค : เพ่ือสนับสนุนใหประชาชนท่ีมีรายไดปานกลางและอยูในระบบฐานภาษีของกรมสรรพากร  

มีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง โดยภาครัฐสนับสนุนเงินเพ่ือลดภาระการผอนดาวน ( Cash Back) รวมถึงเพ่ือกระตุน
เศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย และลดภาระของประชาชนท่ีตองการมีท่ีอยูอาศัยเปนของตัวเอง 

2) กลุมเปาหมาย : ประชาชนท่ัวไปท่ีมีความตองการมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเองโดยมุงเนนผูท่ีมีรายได ไมเกิน 
100,000 บาทตอเดือน หรือ ไมเกิน 1,200,000 บาทตอป และเปนผูท่ีอยูในระบบฐานภาษีอากรของกรมสรรพากร 
จํานวน 100,000 ราย 

3) ประเภทท่ีอยูอาศัย : ท่ีอยูอาศัย ไดแก บานเดี่ยว บานแฝด บานแถว หองชุด และอาคารพาณิชย สําหรับ
ท่ีอยูอาศัยท่ีสรางเสร็จแลว ท้ังน้ี ไมรวมท่ีอยูอาศัยมือสองและทรัพยสินรอการขาย ( Non-Performing Assets: NPA) 
ของสถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และบริษัทบริหารสินทรัพย และไมรวมทรัพยรอการขายของกรมบังคับคดี 

4) วิธีดําเนินโครงการ  : ผูเขารวมมาตรการตองเปนผูท่ีอยูในระบบฐานภาษีของกรมสรรพากร และมีรายได  
ไมเกิน 100,000 บาทตอเดือน หรือ ไมเกิน 1,200,000 บาทตอป และผานเกณฑตามแนวทางท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนด ซึ่งจะไดรับสิทธิผานธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) โดย ธอส. จะโอนเงิน จํานวน 50,000 บาท เขาบัญชีของ
ผูไดรับสิทธิ เพ่ือลดภาระการผอนดาวน (Cash Back) 

5) งบประมาณ : ธอส. ขอรับจัดสรรงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน จํานวน 
5,000 ลานบาท ท้ังน้ี ธอส. จะทําความตกลงกับสํานักงบประมาณในรายละเอียดตอไป 

มติ ครม. : รมว.กค. เสนอขอถอนมาตรการลดภาระหน้ีผูประกอบการ SMEs ภายใตมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในชวง
ปลายป 2562 ไปเพ่ือพิจารณาทบทวนอีกครั้งหน่ึง ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแลวลงมติวา 

1. รับทราบ เห็นชอบ และอนุมัติมาตรการ/โครงการ ภายใตมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในชวงปลายป 2562 ดังน้ี 
1.1 โครงการเพ่ิมความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.1.1 เห็นชอบในหลักการโครงการยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานระดับหมูบาน ภายในกรอบวงเงิน 
14,491.4 ลานบาท โดยใหสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติพิจารณาใชจายงบประมาณของกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ โดยพิจารณาจากโครงการท่ีไดเคยมีอนุมัติไว ซึ่งไดดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคแลว 
และ/หรือโครงการท่ีมีผลการปฏิบัติงานลาชา ไมเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายตามเปาหมาย  
ท่ีกําหนดไว ท้ังน้ี ใหสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติจัดทํารายละเอียดใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ หลักเกณฑท่ีเก่ียวของ และเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาตามข้ันตอนตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 

1.1.2 เห็นชอบโครงการสินเช่ือธุรกิจชุมชนสรางไทย ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ สําหรับวงเงิน
ชดเชยดอกเบ้ีย ภายในกรอบวงเงิน 707.7 ลานบาท ใหธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรจัดทําแผน  
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การปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปตามผลการดําเนินงาน
จริงตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ท้ังน้ี ใหกระทรวงการคลัง ( ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร)  
และสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติพิจารณากําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขในการใหสินเช่ือในแตละ
กลุมเปาหมายใหเหมาะสมชัดเจน เพ่ือปองกันไมใหเกิดหน้ีท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) รวมท้ังขอสังเกตของสํานัก
งบประมาณและความเห็นของธนาคารแหงประเทศไทยในสวนท่ีเก่ียวของกับโครงการน้ีไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

1.1.3 รับทราบโครงการพักชําระหน้ีสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตามความสมัครใจ  
และใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติและธนาคารแหงประเทศไทย
ในสวนท่ีเก่ียวของกับโครงการน้ีไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

ท้ังน้ี ใหกระทรวงการคลัง สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ และองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินรับความเห็นของธนาคารแหงประเทศไทยท่ีเห็นควรมุงสรางความยั่งยืนใหกับชุมชนอยางแทจริง โดยสงเสริม
การมีสวนรวมระหวางกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ประชาชนในพ้ืนท่ีและองคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งมีเงินสะสม
คงเหลือท่ีสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจเพ่ิมเติมเพ่ือขับเคลื่อนการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปน  
ตอการดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพของคนในชุมชนไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 

1.2 มาตรการลดภาระหน้ีผูประกอบการ SMEs 
อนุมัติใหกระทรวงการคลังถอนมาตรการดังกลาวไปเพ่ือพิจารณาทบทวนอีกครั้งหน่ึงตามท่ี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเสนอ ท้ังน้ี ใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ  
และสังคมแหงชาติและธนาคารแหงประเทศไทยในสวนท่ีเก่ียวของกับมาตรการน้ีไปประกอบการพิจารณาดวย 

1.3 มาตรการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาว 
รับทราบหลักการของมาตรการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาว ซึ่งประกอบดวย (1) การขออนุมัติ

งบประมาณเพ่ิมเติมตามโครงการสนับสนุนตนทุนการผลิตใหเกษตรกรผูปลูกขาว ปการผลิต 2562/63 และ (2) โครงการ
ชวยเหลือคาเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพขาว ปการผลิต 2562/63 และใหกระทรวงการคลังและหนวยงาน  
ท่ีเก่ียวของจัดทํารายละเอียดของโครงการฯ ใหชัดเจน เพ่ือเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารขางแหงชาติ (นบข.) 
พิจารณาตามข้ันตอน กอนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป ท้ังน้ี ใหรับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในสวนท่ีเก่ียวของไปพิจารณาดําเนินการตอไป 

1.4 มาตรการลดภาระการซ้ือท่ีอยูอาศัย 
เห็นชอบมาตรการลดภาระการซื้อท่ีอยูอาศัย ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ท้ังน้ี ใหใชจายจาก

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน  
หรือจําเปน จํานวน 5,000 ลานบาท ซึ่งนายกรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบแลว โดยใหธนาคารอาคารสงเคราะหกําหนด
ประเภทและกลุมเปาหมายอยางเปนธรรม รวมท้ังจัดทํารายละเอียดใหถูกตองครบถวนตามเง่ือนไขโครงการ  
ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด และจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณเพ่ือขอทําความตกลงกับสํานัก
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งบประมาณตามความจําเปนและเหมาะสมตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ท้ังน้ี ใหกระทรวงการคลัง  
รับขอสังเกตของสํานักงบประมาณและความเห็นของธนาคารแหงประเทศไทยในสวนท่ีเก่ียวของกับมาตรการน้ี  
ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

2. ใหกระทรวงการคลังและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงมหาดไทยและธนาคารแหง
ประเทศไทยท่ีเก่ียวของกับมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในชวงปลายป 2562 ในภาพรวมไปพิจารณาดําเนินการในสวน  
ท่ีเก่ียวของตอไป 

3. ใหกระทรวงการคลังไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558  
(เรื่อง การเสนอเรื่องดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
 


