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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 18 กุมภาพันธ์ 2562 
 

http://www.thaigov.go.th 

 

 วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2562)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 

ท าเนียบรัฐบาล 

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่ง

สรุปสาระส าคัญดังนี้ 

กฎหมาย 

 1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. ….  

 2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....  

 3.  เรื่อง  ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ....  

 4.   เรื่อง  ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือใช้จ่าย

กรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นในการรักษาความมั่นคงของประเทศ พ.ศ. ....  

 5.  เรื่อง   ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายก าหนดเวลาการยื่นแบบ

รายการแสดงการส่งเงินสมทบ และการน าส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน 

ในท้องที่ที่ประสบภัยพิบัติ พ.ศ. ....  

 

เศรษฐกิจ- สงัคม 

 6.  เรื่อง  โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2562  

 7.  เรื่อง   โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562 

 8.  เรื่อง  ผลการด าเนินงานและการขอขยายระยะเวลาด าเนินโครงการเงินกู้

เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและระบบขนส่งทางถนน  ระยะเร่งด่วน 

: มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2  

 9.   เรื่อง   ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 บีเอ็ม  เพ่ือท าเหมือง

แร่ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ศิลาเขาต าบล ที่จังหวัดลพบุรี  

 10.  เรื่อง  ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 บี และ 1 บีอาร์ เพ่ือ

ท าเหมืองแร่  ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชุติวรรณ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 11.   เรื่อง  มาตรการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนและเพ่ิมมูลค่าการตลาดของการ

จ าหน่ายสินค้าส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) ไทย 

 12.   เรื่อง   รายงานการเฝ้าระวังเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

)Counterfeit and Piracy Watch List) ของคณะกรรมาธิการยุโรป 
 13.  เรื่อง  มาตรการและข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันการทุจริต 

 

ตา่งประเทศ 
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 14.   เรื่อง  การปรับโอนพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ จากระบบ HS 

2012 เป็นระบบ HS 2017 ของบัญชีกฎถิ่นก าเนิดสินค้า เฉพาะรายสินค้า ภายใต้ความ

ตกลงการค้าเสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ 

 

 

แตง่ตั้ง 

 15.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภท

วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  (กระทรวงสาธารณสุข)  

 16.  เรื่อง  การเปลี่ยนโฆษกประจ ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม  

 17.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 

(รองเลขาธิการ) ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

 18.  เรื่อง  แต่งตั้งผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นกรรมการในคณะกรรมการการ

ประปาส่วนภูมิภาค  

 19.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้อ านวยการการท่าเรือแห่งประเทศ

ไทย  

 20.  เรื่อง  การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ใน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  

(ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุมคณะรฐัมนตรี ฉบบัวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2562) 

ด้วยการสแกน QR Code 

 

 

 

 

 

 

 

กฎหมาย 

1. เรือ่ง รา่งพระราชบัญญตัิสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ….  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้  

  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 

..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาในประเด็นตามข้อสังเกตของส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา และให้รับความเห็นของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  

  2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบ

สาระส าคัญของกฎหมายล าดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่

กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ  
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 3. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไป  

 

 สาระส าคัญของรา่งพระราชบัญญัต ิ 

ประเดน็ สาระส าคัญและเหตผุล 

1. แกไ้ขเพิม่เตมิบทนิยาม 

“อุตสาหกรรม”  

เพ่ือให้สอดคล้องกับการประกอบอุตสาหกรรมใน

ปัจจุบัน โดยให้ครอบคลุมถึงกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการ

ประกอบอุตสาหกรรม เช่น การวิจัย พัฒนา และบริการ

เกี่ยวกับอุตสาหกรรม รวมถึงอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ที่

เกิดขึ้น เช่น อุตสาหกรรมซอฟแวร์ เพ่ือให้การ

ด าเนินการของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ครอบคลุมกิจการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอย่างครบ

วงจร และให้บริการสมาชิกได้ทั้งหมด  

2. แกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงค์

ของสภาอตุสาหกรรมแหง่

ประเทศไทย  

เพ่ือให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสามารถ

สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านอุตสาหกรรมของ

ภาครัฐ ในการช่วยพัฒนาผู้ประกอบการทุกระดับ  

3. แกไ้ขเพิม่เตมิหลกัเกณฑ ์

วิธกีารไดม้า และจ านวนของ

คณะกรรมการสภา

อตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  

- ก าหนดจ านวนของคณะกรรมการสภาอตุสาหกรรม

แห่งประเทศไทยใหม่ จากเดิมมีจ านวนกรรมการ 357 

คน ลดลงเหลือไม่เกิน 251 คน เพ่ือลดปัญหาเรื่องการ

จัดการประชุม องค์ประชุม การจัดการเลือกตั้ง และ

ค่าใช้จ่าย  

- เดมิกรรมการมาจากการเลือกตั้งและการแต่งตั้ง ใหม่

เพ่ิมเติมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

4. เพิม่เตมิใหม้คีณะกรรมการ

บรหิาร  

เพือ่เปน็ทมีสนบัสนนุประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทยในการบริหารองคก์ร เพ่ือให้ความ

ช่วยเหลือสมาชิกได้อย่างทั่วถึง โดยประธานสภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้ด าเนินการการ

จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร  

5. แกไ้ขเพิม่เตมิคุณสมบตัิ

ของผู้สมคัรเปน็สมาชกิสามญั

ของสภาอตุสาหกรรมแหง่

ประเทศไทย  

ก าหนดเพิม่เตมิใหผู้ส้มัครเปน็สมาชกิสามญัของสภา

อตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยตอ้งเปน็นติิบคุคลที่

ประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน 

หรือประกอบอุตสาหกรรมประเภทอื่นตามที่ก าหนดไว้

ในข้อบังคับ เพ่ือให้สอดคล้องกับการประกอบ

อุตสาหกรรมในปัจจุบันที่มีการขยายสาขาเพ่ิมมากขึ้น 

และเปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ เข้ามาเป็นสมาชิก

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

6. แกไ้ขเพิม่เตมิอ านาจ

หนา้ทีข่องคณะกรรมการสภา

อตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  

ก าหนดให้คณะกรรมการสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทยอาจมอบอ านาจ หรอืมอบหมายให้คณะกรรมการ

บรหิารมอี านาจหนา้ทีใ่นการด าเนนิงานของสภา
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อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ ยกเวน้อ านาจหน้าที่

ในการวางนโยบายขององค์กร  

7. แกไ้ขเพิม่เตมิอ านาจ

หนา้ทีข่องรฐัมนตรผีู้

รกัษาการ  

ก าหนดเพ่ิมเติมให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกประกาศให้

สมาชิกแจ้งข้อมูลของสมาชิก เพ่ือใช้ในการควบคุม 

วิเคราะห์ ประเมิน และประกอบการจัดท านโยบาย และ

แผนการพัฒนาอุตสาหกรรม เพ่ือช่วยให้ภาครัฐมีข้อมูล

ในการประกอบการจัดท านโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม

อย่างครบถ้วน  

  

2. เรือ่ง รา่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาต ิ 

 

ส านกันายกรฐัมนตร ีพ.ศ. ....  

 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... ที่ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่าง

กฎกระทรวงดังกล่าวให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือ

น าเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป  

 

สาระส าคัญของรา่งกฎกระทรวง  

 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2551 กฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2556 และกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 และปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี ดังนี้  

 

การแบง่สว่นราชการปจัจุบนั การแบง่สว่นราชการทีข่อปรบัปรงุ 

1. ส านักงานเลขาธิการ 

2. กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโล

จิสติกส์  

3. ส านักประเมินผลและเผยแพร่การ

พัฒนา 

4. ส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัด

ภาวะสังคม  

5. ส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบาย

สาธารณะ  

 

6. ส านักวิเคราะห์โครงการลงทุน

ภาครัฐ 

- ส านักงานเลขาธิการ (คงเดิม)  

- กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (คง

เดิม)  

- กองขบัเคลือ่นและประเมนิผลการพฒันา 

(เปลี่ยนชื่อ)  

- กองพัฒนาขอ้มลูและตวัชีว้ดัสงัคม (เปลี่ยนชื่อ)  

- กองยทุธศาสตรก์ารพฒันาความเสมอภาคและ

ความเทา่เทยีมทางสงัคม (เปลี่ยนชื่อ)  

- กองยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

(เปลี่ยนชื่อ)  

- กองบัญชีประชาชาติ (เปลี่ยนชื่อ)  

- กองยทุธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีด
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7. ส านักบัญชีประชาชาติ   

8. ส านักพัฒนาขีดความสามารถใน

การแข่งขันทางเศรษฐกิจ  

9. ส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ภาคกลาง 

10. ส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

11. ส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ภาคใต้ 

12. ส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ภาคเหนือ 

13. ส านักยุทธศาสตร์และการ

วางแผนพัฒนาพ้ืนที่ 

14. ส านักยุทธศาสตร์และการ

วางแผนเศรษฐกิจมหภาค  

15. ส านักวางแผนการเกษตร

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

16. ส านักยุทธศาสตร์และการ

วางแผนพัฒนาทางสังคม  

ความสามารถในการแข่งขัน (เปลี่ยนชื่อ)  

- ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง 

(เปลี่ยนชื่อ)  

- ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (เปลี่ยนชื่อ)  

 - ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ 

(เปลี่ยนชื่อ)  

- ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ 

(เปลี่ยนชื่อ)  

- กองยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ (เปลี่ยนชื่อ)  

- กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมห

ภาค (เปลี่ยนชื่อ) 

 

- กองยทุธศาสตรก์ารพฒันา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (เปลี่ยนชื่อ) 

- กองยทุธศาสตรก์ารพฒันาทรัพยากรมนุษย์

และสังคม (ตั้งใหม่) 

- กองยทุธศาสตรก์ารพฒันาเมอืง (ตั้งใหม่)  

- กองยทุธศาสตรช์าติและการปฏริูปประเทศ (ตั้ง

ใหม่) 

- กองยทุธศาสตร์และประสานความรว่มมอื

ระหวา่งประเทศ (ตั้งใหม่)   

- ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ตั้ง

ใหม่)  

 

3. เรือ่ง รา่งระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยเงนิทดรองราชการเพือ่ชว่ยเหลอื

ผูป้ระสบภยัพบิัตกิรณฉีกุเฉนิ             พ.ศ. ....  

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังนี้  

 1. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ

เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และ

ให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี

ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้  

  2. ให้กระทรวงการคลังเร่งรัดด าเนินการเสนอกฎหมายล าดับรองตาม

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้มีผลใช้บังคับภายใน

ก าหนดระยะเวลา  

 

สาระส าคัญของรา่งระเบียบ  

  1. ก าหนดให้ส่วนราชการมีวงเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉินใน 
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การให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในระหว่าง

ที่ยังไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่าย จ านวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี จ านวน 100,000,000 ล้านบาท ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

จ านวน 50,000,000 บาท ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ จ านวน 10,000,000 บาท  

         ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 50,000,000 บาท ส านักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย จ านวน 50,000,000 บาท ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข จ านวน 10,000,000 บาท กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 

50,000,000 บาท และส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     จังหวัด แห่งละ 

จ านวน 20,000,000 บาท  

  2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีอ านาจอนุมัติให้ส่วนราชการอื่นมีวงเงิน

ทดรองราชการ  เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินได้ ตามความเหมาะสม

จ าเป็นในกรณีเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  

 3. ให้ส่วนราชการที่มีวงเงินทดรองราชการยุติการอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการ

เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในกรณีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ

รายจ่าย หรือมีการประกาศยุติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากอธิบดีกรม

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี  

 4. ก าหนดให้ระเบียบนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวางหลักเกณฑ์ส าหรับส่วนราชการใน

การด าเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติโดยเร่งด่วนตามความจ าเป็นและ

เหมาะสมเมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในท้องที่หนึ่งท้องที่ใด  

 5. ก าหนดให้การจ่ายเงินรายใดผู้รับเงินมิได้ออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็น

หลักฐานหรือมิได้ลงลายมือชื่อไว้ในสมุดทะเบียนที่ใช้เป็นหลักฐานการจ่ายเงินของทาง

ราชการ ให้ผู้รับเงินท าใบส าคัญรับเงินตามระเบียบของทางราชการ  

 6. ให้ส่วนราชการด าเนินการขอรับโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินทด

รองราชการ ดังนี้  

  6.1 กรณีส่วนราชการส่วนกลาง ให้ด าเนินการรวบรวมใบส าคัญและเอกสารที่

เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน เพ่ือส่งให้กรมบัญชีกลาง ภายในสามสิบวันท าการนับแต่วันที่

ได้รับเงิน  

  6.2 กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ได้รับการสนับสนุน หรือได้รับ

โอนเงินทดรองราชการจากส่วนราชการเจ้าของวงเงินทดรองราชการ หน่วยงานใน

สังกัดกระทรวงกลาโหมหรือส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ให้

ด าเนินการรวบรวมใบส าคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน เพ่ือส่งให้ส่วน

ราชการเจ้าของวงเงินทดรองราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมหรือกรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย ภายในส่ีสิบห้าวันท าการนับแต่วันที่ได้รับเงิน   

  7. ก าหนดให้การจัดหาและการควบคุมพัสดุถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

  8. ให้ส่วนราชการและจังหวัดส่งรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรอง

ราชการไปยังกรมบัญชีกลาง ตามแบบและเง่ือนไขที่กรมบัญชีกลางก าหนด ภายในสิบ

ห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว  
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4.  เรือ่ง รา่งระเบียบกระทรวงการคลังวา่ดว้ยเงินทดรองราชการเพือ่ใช้จา่ยกรณี

ฉกุเฉนิหรอืจ าเป็นในการรกัษาความมัน่คงของประเทศ พ.ศ. ....  

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังนี้  

  1. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ

เพ่ือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นในการรักษาความมั่นคงของประเทศ พ.ศ. .... ตามที่

กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุ

บัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้   

  2. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติไป

พิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย  

  3. ให้กระทรวงการคลังเร่งด าเนินการเสนอกฎหมายล าดับรองตาม

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้มีผลใช้บังคับภายใน

ก าหนดระยะเวลา  

 

สาระส าคัญของรา่งระเบียบ  

 1. ก าหนดให้ในกรณีเกิดเหตุการณ์ปัญหาด้านชายแดนอันเนื่องมาจากภัย

คุกคามจากภายนอกประเทศ และมีความจ าเป็นต้องจ่ายเงินโดยเร็วเพ่ือแก้ไข

สถานการณ์ให้กองทัพบกเบิกเงินจากคลังเป็นเงินทดรองราชการ ในวงเงิน 

100,000,000 บาท เพ่ือทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว   

  2. ให้ผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงินทดรองราชการตาม

ระเบียบนี้ ได้เฉพาะรายจ่ายที่พึงจ่ายได้จากเงินงบประมาณ  

 3. ให้กองทัพบกด าเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ือใช้จ่ายกรณี

ฉุกเฉินหรือจ าเป็นในการรักษาความมั่นคงของประเทศ และเมื่อได้รับจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายจากส านักงบประมาณแล้ว ให้ด าเนินการเบิกเงินงบประมาณ

รายจ่ายโดยวิธีเบิกหักผลักส่งเพ่ือชดใช้เงินทดรองราชการจนครบถ้วนเท่าจ านวนที่ได้

เบิกเงินไปจากคลัง ภายในระยะเวลา 30 วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

รายจ่าย  

 4. ก าหนดให้การจัดหาพัสดุเพ่ือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นในการรักษา

ความมั่นคงของประเทศ ให้กองทัพบกบริหารการพัสดุโดยถือปฏิบัติตามกฎหมายว่า

ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   

  5. ก าหนดให้การบันทึกบัญชีควบคุมเงินทดรองราชการเป็นไปตามที่

กระทรวงการคลังก าหนด  

  6. ก าหนดให้วิธีปฏิบัติอื่นใดที่เกี่ยวกับเงินทดรองราชการที่มิได้ก าหนดไว้ใน

ระเบียบนี้ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยการนั้น   

  7. ก าหนดให้ในกรณีที่ส่วนราชการไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้ขอท า

ความตกลงกับกระทรวงการคลัง  
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5. เรือ่ง  รา่งประกาศกระทรวงแรงงาน เรือ่ง ขยายก าหนดเวลาการยืน่แบบรายการ

แสดงการสง่เงนิสมทบ และการน าสง่เงนิสมทบของนายจา้ง และผูป้ระกนัตน ในทอ้งทีท่ี่

ประสบภัยพิบตั ิพ.ศ. ....  

 คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยาย

ก าหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ และการน าส่งเงินสมทบของ

นายจ้าง และผู้ประกันตน ในท้องที่ที่ประสบภัยพิบัติ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงแรงงาน

เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ

คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้  

  ทั้งนี้ ร่างประกาศฯ ที่กระทรวงแรงงานเสนอ เป็นการขยายเวลาการยื่นแบบ

รายการแสดงการส่งเงินสมทบและการน าส่งเงินสมทบของนายจ้าง และขยายเวลาการ

น าส่งเงินสมทบเข้ากองทุนของผู้ประกันตน ตลอดจนก าหนดให้นายจ้างและ

ผู้ประกันตนไม่ต้องช าระเงินเพ่ิมตามกฎหมายภายในก าหนดระยะเวลาที่ขยายออกไป           

เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่นายจ้าง และผู้ประกันตน ในท้องที่ที่ประสบ

ภัยพิบัติอันเป็นเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่ในท้องที่ที่เกิดวาตภัยและอุทกภัยจากพายุโซนร้อน 

‘ปาบึก’ ‘PABUK)’ จ านวน 23 จังหวัด  

 

สาระส าคัญของรา่งประกาศ  

 1. ให้ร่างประกาศฯ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2562 เป็นต้นไป   

  2. ใหน้ายจา้งทีข่ึน้ทะเบยีนนายจา้งและขึน้ทะเบียนผูป้ระกนัตนตามมาตรา 33 

แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในท้องที่จังหวัดกระบ่ี จันทบุรี ชุมพร 

ชลบุรี ตรัง ตราด นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พังงา พัทลุง 

เพชรบุรี ภูเก็ต ยะลา ระนอง ระยอง สงขลา สตูล สมุทรปราการ สมุทรสงคราม 

สมุทรสาคร และสุราษฎร์ธานี รวม 23 จังหวัด ได้รับการขยายก าหนดเวลายื่นแบบ

รายการแสดงการส่งเงินสมทบ และการน าสง่เงนิสมทบตามมาตรา 47 แห่ง

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ส าหรับค่าจ้างงวดเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 

งวดเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 และงวดเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยใหย้ืน่แบบ

รายการแสดงการส่งเงนิสมทบและน าส่งเงนิสมทบภายในวนัที ่15 เมษายน พ.ศ. 2562   

  3. ใหผู้ป้ระกนัตนตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 

ซึ่งมีทะเบียนผู้ประกันตนในท้องที่ที่ก าหนดตามข้อ 2. ได้รับการขยายก าหนดเวลา

น าส่งเงินสมทบเข้ากองทุนตามมาตรา 39 วรรคสาม ส าหรับเงินสมทบที่ต้องน าส่งประจ า

งวดเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 งวดเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 และงวดเดือนกุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2562 โดยใหน้ าสง่เงนิสมทบเขา้กองทนุภายในวนัที ่15 เมษายน พ.ศ. 2562  

 

เศรษฐกิจ- สงัคม 

6. เรือ่ง โครงการประกนัภยัขา้วนาป ีปกีารผลิต 2562  

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังนี้  

 1. เห็นชอบในหลักการการด าเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี  ปีการผลิต 2562 

ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ซึ่งเป็นการด าเนินงาน

ต่อเนื่องจากโครงการฯ ปีการผลิต 2561 ภายใต้วงเงินงบประมาณจ านวน 1,740.60 
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ล้านบาท โดยใช้เงินงบประมาณคงเหลือในส่วนที่ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เบิกจ่ายจากส านักงบประมาณ (สงป.) เพ่ือด าเนินโครงการฯ ใน

ปีการผลิต 2561 จ านวน 164.25 ล้านบาท และเสนอของบประมาณเพ่ิมเติมจ านวน 

1,576.35  ล้านบาท 

 2. เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ทดรองจ่ายเงินอุดหนุนค่าเบ้ียประกันภัยแทนรัฐบาลใน

ส่วนของงบประมาณเพ่ิมเติมม 1,576.35 ล้านบาท และเบิกเงินชดเชยตามจ านวนที่จ่าย

จริงพร้อมด้วยอัตราเฉลี่ยดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 6 เดือน  ประเภทบุคคลธรรมดาของ 4 

ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (FDR) บวกร้อยละ 1 ต่อปี ในปีงบประมาณถัดไปให้กับ ธ.

ก.ส. 

 3. มอบหมายให้ ธ.ก.ส. ด าเนินการขายกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 

2562 ให้ได้ตามเป้าหมายและตามก าหนดเวลาการเอาประกันภัยของเกษตรกรทั้งใน

ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 (Tier 1 และ Tier 2) พร้อมทั้งให้ ธ.ก.ส. บริหารจัดการความเส่ียง

ในแต่ละพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับหลักการประกันภัยและร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัย

ไทย (สมาคมฯ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ 

รวมทั้งให้ความรู้ด้านการประกันภัยแก่เกษตรกรและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความ

ตระหนักรู้ในความส าคัญของการประกันภัย  

 4. มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) 

ประสานงานกับ ธ.ก.ส. และสมาคมฯ ด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลเอกสารทะเบียน

เกษตรกรแบบประมวลรวบรวมความเสียหายและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย 

(แบบ กษ 02)  และแบบรายงานข้อมูลความเสียหายจริงของเกษตรกร (แบบ กษ 02  

เพ่ือการประกันภัย)  ตลอดจนด าเนินการเพ่ือให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพและระบบ

ฐานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ  

      เพ่ือรองรับการเพ่ิมพ้ืนที่เป้าหมาย และรองรับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้รวดเร็ว

และถูกต้องมากขึ้น  พร้อมทั้งให้กรมส่งเสริมการเกษตรเก็บข้อมูลพ้ืนที่ประสบภัย ตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 โดยแยกประเภทพืชต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมการ

ด าเนินการในเบ้ืองต้นแล้ว 

 5. มอบหมายให้กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย (มท.) และ

กรุงเทพมหานครด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบเกษตรกรที่ได้รับ

ความเสียหายแต่มิได้อยู่ในเขตพ้ืนที่ที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (คณะกรรมการฯ) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

เงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 เช่นเดียวกับ

การด าเนินการของโครงการฯ ในปีการผลิต 2559 - 2561 และให้คณะกรรมการ

ดังกล่าวด าเนินการรับรองความเสียหายของเกษตรกรในกลุ่มข้างต้น และจัดส่งข้อมูล

ให้ ธ.ก.ส. และสมาคมฯ เพ่ือพิจารณาด าเนินการช่วยเหลือเยียวยาต่อไป  

 6. มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย  (ส านักงาน คปภ.) ปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีให้เป็นไปตาม

รูปแบบและหลักเกณฑ์ของการรับประกันภัยของโครงการฯ ปีการผลิต 2562 รวมทั้ง

อนุมัติกรมธรรม์และอัตราเบ้ียประกันภัยให้แล้วเสร็จและสามารถเริ่มรับประกันภัยในปี
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การผลิต 2562 ได้ทันทีภายหลังคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบโครงการฯ ปีการ

ผลิต 2562 และด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ  ตลอดจนประชาสัมพันธ์โครงการฯ 

ปีการผลิต 2562 ในภาพรวมและเชิงรุกร่วมกันร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 7. มอบหมายให้สมาคมฯ ประสานงานกับ ธ.ก.ส. กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรม

ส่งเสริมการเกษตร กษ. พัฒนาระบบการประกันภัยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน  

ตลอดจนด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ปีการผลิต 2562 เพ่ือให้เกษตรกรผู้เอา

ประกันภัยได้รับประโยชน์สูงสุด 

 

สาระส าคัญของเรือ่ง 

 กค. รายงานว่า  

 1. การด าเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561 ประสบความส าเร็จ

อย่างสูงเมื่อเทียบกับปีการผลิต 2559 และปีการผลิต 2560  โดย ณ วันส้ินสุดการ

จ าหน่ายกรมธรรม์ (15 ธันวาคม 2561) มีจ านวนเกษตรกรผู้เอาประกันภัย 1.92 ล้าน

ราย จ านวนพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ 27.60 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 92 ของจ านวน

พ้ืนที่เป้าหมายสูงสุด 30 ล้านไร่ และคิดเป็นร้อยละ 47 ของพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวนาปีทั้ง

ประเทศ 

 2. เพ่ือให้โครงการดังกล่าวสามารถด าเนินการได้อย่างสอดคล้องกับฤดูกาล

เพาะปลูกข้าวนาปีของเกษตรกรซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

และเพ่ือให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ อย่างทั่วถึงรวมทั้งได้รับความคุ้มครองตลอด

ระยะเวลาการปลูกข้าวนาปีทั้งฤดูการผลิตเพ่ือลดผลกระทบที่เกิดจากปรากฏการณ์

ธรรมชาติและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่ยังคงมีความถี่และความรุนแรงมาก

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง กค.ได้ด าเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2562 ดังนี้  

 2.1 กค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการด าเนิน

โครงการฯ โดย (1) ก าหนดหลักการให้เกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อเพ่ือการเพาะปลูก

ข้าวนาปีของ ธ.ก.ส. และเกษตรกรทั่วไปได้รับความคุ้มครองจากระบบการประกันภัย

ตามกฎของจ านวนมาก (Law of Large Numbers) (กฎของจ านวนมาก คือ การใช้

ข้อมูลจากสถิติในอดีต เพ่ือคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อเรามีจ านวนข้อมูล

ของเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตมากขึ้น  

       ย่อมท าให้เราสามารถคาดการณ์ได้ถูกต้อง และแม่นย ามากขึ้นไปด้วยนั่นจึงเป็น

การลดความเส่ียงของการคาดการณ์ที่ผิดนั่นเอง) เช่นเดียวกับการด าเนินโครงการฯ ใน

ปีการผลิต 2559 - 2561 และ (2)  ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการด าเนินโครงการฯ 

เพ่ือให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีส่วนร่วมในการรับภาระค่าเบ้ียประกันภัยโดย

สามารถขอเอาประกันภัยเพ่ือรับความคุ้มครองเพ่ิมเติมจากส่วนที่ภาครัฐให้การอุดหนุน

อัตราค่าเบ้ียประกันภัย  ซึ่งเป็นการด าเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 

เมษายน 2561  

 2.2 กค. ได้น าโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2562 เสนอ นบข.  ใน

คราวประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ

ให้ ธ.ก.ส. ด าเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2562 และมอบหมายให้ กค. น าโครงการ

ดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งรายละเอียดของโครงการฯ ปีการผลิต 2562 สรุปได้ดังนี้ 
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หวัขอ้ รายละเอยีด 

1. 

วัตถปุระสงค ์

 เพ่ือให้เกษตรกรมีเครื่องมือในการบริหารจัดการความเส่ียงด้านภัยพิบัติ

ผ่านระบบการประกันภัย และเป็นการต่อยอดความช่วยเหลือของภาครัฐ

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 เพ่ือรองรับต้นทุนในการ

เพาะปลูกข้าวให้กับเกษตรกรเมื่อประสบเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้ง

เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ  

2. พื้นที่

รับประกนัภยั 

การรับประกนัภยัพืน้ฐาน 

(Tier 1) 

การรับประกนัภยัร่วมจา่ย

โดยสมคัรใจ (Tier 2) 

พ้ืนที่รวมไม่เกิน 30 ล้านไร่ แบ่งเป็น 

(1) กลุ่มเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ไม่เกิน 28 

ล้านไร่ 

(2) กลุ่มเกษตรกรทั่วไป ไม่เกิน 2 ล้านไร่ 

พ้ืนที่ไม่เกิน 5 ล้านไร่ 

3. อตัราคา่

เบีย้ประกนัภยั 

Tier 1 Tier 2 

อัตราเท่ากันทุกพ้ืนที่  

85 บาท/ไร่ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ

อากรแสตมป์)  

รัฐบาลอุดหนุน 51 บาท และ ธ.ก.ส. 

อุดหนุน 34 บาท 

92.02 บาท/ไร่  

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและอากรแสตมป์)  

กลุ่ม (1) รัฐบาลอุดหนุน 58.02 บาท  

ธ.ก.ส. อุดหนุน 34 บาท 

กลุ่มที่ (2) รัฐบาลอุดหนุน 58.02 บาท  

เกษตรกรจ่ายเอง 34 บาท 

กลุ่ม (1) และ (2) จ่ายเพ่ิม

จาก Tier 1   

ในอัตราที่แตกต่างกันตาม

ความเส่ียง 

ของแต่ละพ้ืนที่  

ความเส่ียงต่ า 6.42 บาท/ไร่  

ความเส่ียงปานกลาง 17.12 

บาท/ไร่  

ความเส่ียงสูง 27.82 บาท/ไร่  

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและอากร

แสตมป์)  

4. ระยะเวลา

การ ขาย

ประกนั 

 ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบโครงการฯ – วันที่ 30 

มิถุนายน 2562  

ยกเว้นภาคใต้ ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2562  

5. วงเงนิ 

ความคุม้ครอง 

พื้นที ่ ภัยธรรมชาต ิ7 ภยั 

(น้ าท่วมหรือฝนตกหนัก 

ภัยแล้ง  

ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง 

ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น 

ภัยอากาศหนาว หรือ

น้ าค้างแข็ง  ลูกเห็บ ไฟ

ไหม้ และภัยช้างป่า*) 

ภัยศตัรพูชืหรอืโรค

ระบาด 

Tier1 1,260 บาท/ไร่ 630 บาท/ไร่ 

Tier 2 240 บาท/ไร่ 120 บาท/ไร่ 
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รวม ไม่เกิน 1,500 บาท/ไร่ 750 บาท/ไร่ 

6. ภาระ

งบประมาณ 

(เงนิอดุหนนุ

คา่เบีย้

ประกนักยั)  

 ภายในวงเงิน 1,740.60 ล้านบาท (คิดจากพ้ืนที่เป้าหมาย 30 ล้านไร่) 

โดยแบ่งเป็น  

1) ใช้จ่ายจากงบประมาณคงเหลือจากการด าเนินโครงการ ฯ ในปีการ

ผลิต 2561 จ านวน 164.25 ล้านบาท  

2) ให้ ธ.ก.ส. ทดรองจ่ายแทนรัฐบาลไปก่อนและรัฐบาลจัดค่าชดเชย

ต้นทุนเงินให้ในอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 6 เดือน  ประเภทบุคคล

ธรรมดาของ 4 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (FDR)  บวกร้อยละ 1 จ านวน 

1,576.35  

ล้านบาท 

7. การ

พิจารณา 

คา่สนิไหม

ทดแทน 

 จ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และจ่ายเพ่ิมเติมกรณีที่เสียหายจริงแต่ไม่อยู่ใน

เขตประกาศภัยตามที่ราชการก าหนด โดยวิธีการประเมินรายบุคคล  

8.วนัเริม่ความ

คุม้ครอง 

(1) เกษตรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. (กลุ่ม Tier 1) ซึ่งได้รับการอนุมัติ

สินเชื่อทั้งหมดในการเพาะปลูกเริ่มตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ

โครงการ ฯ ทั้งนี้ หากประสงค์เอาประกันภัยเพ่ิมในกลุ่ม Tier 2  จะเริ่ม

ตั้งแต่วันที่เกษตรกรขอเอาประกันภัย  

(2) เกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. ซึ่งได้รับการอนุมัติสินเชื่อบางส่วน

และประสงค์จะเอาประกันภัยเพ่ิมเติม โดยรับภาระค่าเบ้ียประกันเองทั้งใน

กลุ่ม Tier 1 และ Tier 2  เริ่มตั้งแต่วันที่เกษตรกรขอเอาประกันภัย 

(3) กลุ่มเกษตรกรทั่วไป  เริ่มตั้งแต่วันที่เกษตรกรขอเอาประกันภัย  

หมายเหตุ * เป็นการคุ้มครองภัยธรรมชาติใหม่ที่เพ่ิมขึ้นจากเดิมของโครงการฯ ปีการ

ผลิต 2561  

 

7. เรือ่ง  โครงการประกนัภยัขา้วโพดเลีย้งสตัว ์ปกีารผลิต 2562 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังนี้  

 1. เห็นชอบในหลักการการด าเนินโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการ

ผลิต 2562 ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริการจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

(นบขพ.) ภายใต้วงเงินงบประมาณ จ านวน 121.80  

ล้านบาท 

 2. เห็นชอบให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทดรอง

จ่ายเงินอุดหนุนค่าเบ้ียประกันภัยแทนรัฐบาล จ านวน 121.80 ล้านบาท และเบิกเงิน

ชดเชยตามจ านวนที่จ่ายจริงพร้อมด้วยอัตราเฉลี่ยดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 6 เดือน  

ประเภทบุคคลธรรมดาของ 4 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (FDR) บวกร้อยละ 1 ต่อปี

ในปีงบประมาณถัดไปให้กับ ธ.ก.ส.  

 3. มอบหมายให้ ธ.ก.ส. ด าเนินการขายกรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี

การผลิต 2562 ให้ได้ตามเป้าหมายและตามก าหนดเวลาการเอาประกันภัยของ

เกษตรกรทั้งในส่วนที่ 1 (Tier 1)  และส่วนที่ 2  (Tier 2) พร้อมทั้งให้  ธ.ก.ส. บริหาร
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จัดการความเส่ียงในแต่ละพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับหลักการประกันภัยและร่วมกับสมาคม

ประกันวินาศภัยไทย (สมาคมฯ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ

ประชาสัมพันธ์โครงการฯ รวมทั้งให้ความรู้ด้านการประกันภัยแก่เกษตรกรและบุคคลที่

เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ในความส าคัญของการประกันภัย  

 4. มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) 

ประสานงานกับธ.ก.ส. และสมาคมฯ ด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลเอกสารทะเบียน

เกษตรกรแบบประมวลรวบรวมความเสียหายและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย 

(แบบ กษ 02) และแบบรายงานข้อมูลความเสียหายจริงของเกษตรกร (แบบ กษ 02 เพ่ือ

การประกันภัย) ตลอดจนด าเนินการเพ่ือให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ

ฐานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เพ่ือรองรับการเพ่ิมพ้ืนที่เป้าหมาย   

      และรองรับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น พร้อมทั้งให้

กรมส่งเสริมการเกษตรเก็บข้อมูลพ้ืนที่ประสบภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

เงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 โดยแยก

ประเภทพืชต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมการด าเนินการในเบ้ืองต้นแล้ว 

 5. มอบหมายให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (มท.) และ

กรุงเทพมหานคร ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบเกษตรกรที่ได้รับ

ความเสียหายแต่มิได้อยู่ในเขตพ้ืนที่ที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (คณะกรรมการฯ) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

เงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 เช่นเดียวกับ

การด าเนินการของโครงการประกันภัยข้าวนาปีและให้คณะกรรมการดังกล่าว

ด าเนินการรับรองความเสียหายของเกษตรกรในกลุ่มข้างต้น   และจัดส่งข้อมูลให้ ธ.

ก.ส. และสมาคมฯ เพ่ือพิจารณาด าเนินการช่วยเหลือเยียวยาต่อไป 

 6. มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (ส านักงาน คปภ.) จัดท ากรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เป็นไปตาม

รูปแบบและหลักเกณฑ์ของการรับประกันภัยของโครงการฯ ปีการผลิต 2562 รวมทั้ง

อนุมัติกรมธรรม์และอัตราเบ้ียประกันภัยให้แล้วเสร็จและสามารถเริ่มรับประกันภัยในปี

การผลิต 2562 ได้ทันทีภายหลังคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบโครงการฯ ปีการ

ผลิต 2562 และด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ  ตลอดจนประชาสัมพันธ์โครงการฯ 

ปีการผลิต 2562 ในภาพรวมและเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

 7. มอบหมายให้สมาคมฯ ประสานงานกับ ธ.ก.ส. กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรม

ส่งเสริมการเกษตร กษ. พัฒนาระบบการประกันภัยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

ตลอดจนด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ปีการผลิต 2562 เพ่ือให้เกษตรกรผู้เอา

ประกันภัยได้รับประโยชน์สูงสุด 

 

สาระส าคัญของเรือ่ง 

 กค. รายงานว่า 

 1. กค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กษ. (กรมส่งเสริมการเกษตร ส านักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร  และกรมส่งเสริมสหกรณ์)  มท. (กรมการปกครองและกรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย) ส านักงาน คปภ. ธ.ก.ส. และสมาคมฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแนว
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ทางการด าเนินโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (โครงการฯ) ปีการผลิต 2562 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีเครื่องมือในการ

บริหารจัดการความเส่ียงด้านภัยพิบัติผ่านระบบการประกันภัย  และเป็นการต่อยอด

ความช่วยเหลือของภาครัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 รวมทั้งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ  ซึ่งเป็นการด าเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ

วันที่ 10 เมษายน 2561  

 2. เนื่องจากการด าเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2562 จ าเป็นต้องเร่งด าเนินการให้

มีความสอดคล้องกับฤดูกาลเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูฝน) ในปี

การผลิต 2562 ของเกษตรกรจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป  และ

เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่ต้องการให้เกษตรกรเข้าร่วม

โครงการฯ อย่างทั่วถึงและได้รับความคุ้มครองตลอดระยะเวลาการปลูกข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์ทั้งฤดูการผลิต (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูฝนและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง) เพ่ือลด

ผลกระทบที่เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ และความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่

ยังคงมีความถี่และความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความเสียหายดังกล่าวได้ส่งผล

กระทบต่อเนื่องกับจ านวนเงินทุนของเกษตรกรที่มีไม่มีเพียงพอส าหรับใช้เพาะปลูกในปี

การผลิตถัดไป    

      กค. จึงได้น าเสนอแนวทางการด าเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2562 เสนอต่อ นบขพ. 

พิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติ

เห็นชอบแนวทางการด าเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2562 ตามที่ กค. เสนอ โดย

รายละเอียดของโครงการฯ ปีการผลิต 2562 สรุปได้ดังนี้ 

 

หวัขอ้ รายละเอยีด 

1. 

วัตถปุระสงค ์

 เพ่ือให้เกษตรกรมีเครื่องมือในการบริหารจัดการความเส่ียงด้านภัย

พิบัติผ่านระบบการประกันภัย และเป็นการต่อยอดความช่วยเหลือของ

ภาครัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 เพ่ือรองรับต้นทุนใน

การเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกรเมื่อประสบเหตุการณ์ภัย

พิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้จ่าย

งบประมาณของภาครัฐ  

2. พื้นที่

รับประกนัภยั 

การรับประกนัภยัพืน้ฐาน 

(Tier 1) 

การรับประกนัภยัร่วมจา่ย

โดยสมคัรใจ (Tier 2) 

พ้ืนที่รวมไม่เกิน 3 ล้านไร่ แบ่งเป็น 

(1) กลุ่มเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ไม่เกิน 2.8 

ล้านไร่ 

(2) เกลุ่มเกษตรกรทั่วไป ไม่เกิน 2 แสนไร่ 

พ้ืนที่ไม่เกิน 3 แสนไร่ 

3. อตัราคา่

เบีย้ประกนัภยั 

Tier 1 Tier 2 

อัตราเท่ากันทุกพ้ืนที่  

59 บาท/ไร่ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ

กลุ่ม (1) และ (2) รับภาระ

เองโดยจ่ายเพ่ิมจาก Tier 
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อากรแสตมป์)  

รัฐบาลอุดหนุน 35.40 บาท และ ธ.ก.ส. 

อุดหนุน 23.60 บาท 

64.20 บาท/ไร่  

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและอากรแสตมป์)  

(1) กลุ่มลูกค้า ธ.ก.ส. รัฐบาลอุดหนุน 

40.60 บาท  

ธ.ก.ส. อุดหนุน 23.60 บาท 

 (2) กลุ่มเกษตรกรทั่วไป รัฐบาลอุดหนุน 

40.60 บาท  

เกษตรกรจ่ายเอง 23.60 บาท 

1  ในอัตราที่แตกต่างกัน

ตามความเส่ียงของแต่ละ

พ้ืนที่  

ความเส่ียงต่ า 4.28 บาท/

ไร่   

ความเส่ียงปานกลาง 

11.77 บาท/ไร่ 

ความเส่ียงสูง 25.68 บาท/

ไร่ 

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ

อากรแสตมป์)  

4. ระยะเวลา

การ ขาย

ประกนั 

(1) ส าหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  รอบที่ 1 (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูฝน) 

นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบโครงการฯ – วันที่ 31 

พฤษภาคม 2562  

(2) ส าหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบที่ 2 (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง) ตั้งแต่

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 15 มกราคม 2563  

5. วงเงนิ 

ความคุม้ครอง 

พื้นที ่ ภัยธรรมชาต ิ7 ภยั 

(น้ าท่วมหรือฝนตกหนัก 

ภัยแล้ง  

ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง 

ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น 

ภัยอากาศหนาว หรือ

น้ าค้างแข็ง  ลูกเห็บ ไฟ

ไหม้ และภัยช้างป่า) 

ภัยศตัรพูชืหรอืโรค

ระบาด 

Tier1 1,500 บาท/ไร่ 750 บาท/ไร่ 

Tier 2 240 บาท/ไร่ 120 บาท/ไร่ 

รวมไมเ่กนิ 1,740 บาท/ไร่ 870 บาท/ไร่ 

6. ภาระ

งบประมาณ 

(เงนิอดุหนนุ

คา่เบีย้

ประกนักยั)  

 ภายในวงเงิน 121.80 ล้านบาท (คิดจากพ้ืนที่เป้าหมาย 3 ล้านไร่) 

โดยให้ ธ.ก.ส. ทดรองจ่ายเงินอุดหนุนค่าเบ้ียประกันภัยแทนรัฐบาล และ

เบิกเงินชดเชยตามจ านวนที่จ่ายจริงพร้อมด้วยอัตราเฉลี่ยดอกเบ้ียเงิน

ฝากประจ า 6 เดือนประเภทบุคคลธรรมดาของ 4 ธนาคารพาณิชย์

ขนาดใหญ่ (Fixed Deposit Rate : FDR) บวกร้อยละ 1 ต่อปี ใน

ปีงบประมาณถัดไป  

7. การ

พิจารณา          

คา่สนิไหม

ทดแทน 

 จ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และจ่ายเพ่ิมเติมกรณีที่เสียหายจริงแต่ไม่

อยู่ในเขตประกาศภัยตามที่ราชการก าหนด โดยวิธีการประเมิน

รายบุคคล  

8. วนัเริม่

ความคุม้ครอง 

(1) เกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. (กลุ่ม Tier 1) ซึ่งได้รับการ

อนุมัติสินเชื่อทั้งหมดในการเพาะปลูกเริ่มตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
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เห็นชอบโครงการ ฯ ทั้งนี้ หากประสงค์เอาประกันภัยเพ่ิมในกลุ่ม Tier 2  

จะเริ่มตั้งแต่วันที่เกษตรกรขอเอาประกันภัย  

(2) เกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. ซึ่งได้รับการอนุมัติสินเชื่อ

บางส่วนและประสงค์จะเอาประกันภัยเพ่ิมเติม โดยรับภาระค่าเบ้ียประ

กันเองทั้งในกลุ่ม Tier 1 และ Tier 2  เริ่มตั้งแต่วันที่เกษตรกรขอเอา

ประกันภัย 

(3) กลุ่มเกษตรกรทั่วไป  เริ่มตั้งแต่วันที่เกษตรกรขอเอาประกันภัย  

หมายเหต ุ ผู้เอาประกันภัย คือ เกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ขึ้น

ทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) กับกรมส่งเสริมการเกษตร ในพ้ืนที่ที่มี

เอกสารสิทธ์ิ ในปีการผลิต 2562/63 

 

8. เรือ่ง ผลการด าเนนิงานและการขอขยายระยะเวลาด าเนนิโครงการเงนิกูเ้พือ่การ

พัฒนาระบบบรหิารจดัการทรัพยากรน้ าและระบบขนส่งทางถนน  ระยะเรง่ดว่น : 

มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิระยะที ่2  

 คณะรัฐมนตรีมีมติดังนี้  

 1. รับทราบ อนุมัติ และเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังนี้ 

 1.1 รับทราบสถานะการด าเนินโครงการเงินกู้เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ าและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ระยะที่ 2 (โครงการเงินกู้ฯ) การติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน  และอนุมัติขยาย

ระยะเวลาการด าเนินโครงการเงินกู้ฯ และการเบิกจ่ายเงินกู้จนถึงเดือนกันยายน 2562 

ทั้งนี้ หากหน่วยงานเจ้าของโครงการใดไม่สามารถด าเนินการและเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จ

ภายในเดือนกันยายน 2562 เห็นควรให้ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ

หน่วยงานเจ้าของโครงการหรือจากแหล่งอื่น  เพ่ือด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จต่อไป

ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 

 1.2 อนุมัติยกเลิกโครงการและยกเลิกการใช้เงินกู้ของกรมชลประทาน กรม

ทรัพยากรน้ า   กรมทางหลวง   กรมทรัพยากรน้ าบาดาล   และกรมป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยวงเงินรวมทั้งส้ิน 679.07 ล้านบาท โดยในการยกเลิกสัญญาขอให้ค านึงถึง

ประโยชน์ของทางราชการและด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง   

และหากหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ยกเลิกโครงการต้องคืนเงินที่ได้เบิกไปแล้ว  

ขอให้เร่งด าเนินการและแจ้งผลการคืนเงินดังกล่าวให้ กค. [ส านักงานบริหารหนี้

สาธารณะ (สบน.)] ทราบด้วย  ส าหรับโครงการที่ขอยกเลิกโครงการและยกเลิกการใช้

เงินกู้  หากหน่วยงานเจ้าของโครงการมีความประสงค์จะด าเนินโครงการต่อไป  ขอให้

ด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย 

 1.3 เห็นชอบให้กระทรวงต้นสังกัดติดตามเร่งรัดการด าเนินงานและการเบิก

จ่ายเงินโครงการภายใต้โครงการเงินกู้ฯ  ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  พร้อมทั้งจัดท ารายงาน

ผลการด าเนินงานส่งให้ สบน. ทุกเดือน ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป  และก ากับดูแล

ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด าเนินงานตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ

คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  และมาตรฐานของทางราชการอย่างเคร่งครัด 
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 และให้กระทรวงการคลัง (ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ) ติดตามความก้าวหน้า

ในการด าเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานเจ้าของโครงการให้แล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลาที่ก าหนดด้วย  รวมทั้งให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 2. ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการด าเนินโครงการแล้วเสร็จและมีเงิน

คงเหลือจากการด าเนินงานให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งรัดการคืนเงินคงเหลือจาก

การด าเนินโครงการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบมติคณะรัฐมนตรี และหลักเกณฑ์

ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะน าเงินที่เหลือในบัญชีดังกล่าวส่งคืน

คลังต่อไป 

 

สาระส าคัญของเรือ่ง 

 กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีมาเพ่ือรายงานสถานะการด าเนินโครงการ

เงินกู้เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและระบบขนส่งทางถนน  ระยะ

เร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 (โครงการเงินกู้ฯ) ณ วันที่ 30 

พฤศจิกายน 2561 และขออนุมัติขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการและการเบิกจ่าย

เงินกู้จนถึงเดือนกันยายน 2562 จ านวนทั้งส้ิน 65 โครงการ ทั้งนี้ หากหน่วยงาน

เจ้าของโครงการใดไม่สามารถด าเนินการและเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในเดือน

กันยายน 2562 เห็นควรให้ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงานเจ้าของ

โครงการหรือจากแหล่งอื่นเพ่ือด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จต่อไป    

      รวมทั้งขออนุมัติยกเลิกโครงการและยกเลิกการใช้เงินกู้ของหน่วยงานเจ้าของ

โครงการที่มีความประสงค์จะขอยกเลิกโครงการและยกเลิกการใช้เงินกู้   ซึ่งเป็นการ

ด าเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โดยสรุป

ความก้าวหน้าการด าเนินโครงการเงินกู้ฯ ได้ ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

ผลการด าเนนิ

โครงการเงนิกูฯ้ 

จ านวน

โครงการ 

วงเงนิที ่

สงป. 

จดัสรร 

ผลการเบกิจา่ย  

จ านวน รอ้ยละ วงเงนิ

คงเหลอืทีย่ัง

ไมเ่บกิจา่ย 

1) ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 

3,930 66,844.46 64,202.96 96.05 2,641.54* 

2) อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

65 9,758.14 5,135.24 56.63 4,622.90 

 2.1) อยู่ระหว่าง

ด าเนินการและ

เบิกจ่ายภายใน

ปีงบประมาณ 

2562 ** 

15 2,511.39 648.63 25.83 1,862.76 

    2.2) อยู่ระหว่าง

ด าเนินการและ

50 7,246.75 4,486.61 61.91 2,760.14 
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ประสงค์จะขอ

ขยายระยะเวลา

เพ่ือด าเนินการต่อ 

(คาดว่าจะแล้ว

เสร็จภายใน

ปีงบประมาณ 

2562) *** 

3) ประสงค์จะ

ยกเลิก 

13 

โครงการ 

และ 1 แห่ง 

6,79.07 86.54 12.74 592.53 

รวมทั้งส้ิน 4,008 77,281.67 69,424.74 89.75 7,856.97 

หมายเหตุ :  * เงินเหลือจ่ายที่ต้องส่งคืนคลัง  

 ** เป็นโครงการเงินกู้ฯ ที่คณะรัฐมนตรีเคยมีมติเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 

ให้ขยายระยะเวลาและเบิกจ่ายถึงปีงบประมาณ 2562 (เดือนกันยายน 2562)   

 *** เป็นโครงการเงินกู้ฯ ที่คณะรัฐมนตรีเคยมีมติเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 

ให้ขยายระยะเวลาและเบิกจ่ายได้ถึงเดือนเมษายน 2561 - พฤษภาคม 2562  

     จากผลการด าเนินโครงการเงินกู้ฯ มีโครงการเงินกู้ฯ ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ รวม

ทั้งส้ิน 65 โครงการ  ประกอบด้วย  โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินงานโดยคาดว่าจะ

สามารถด าเนินการและเบิกจ่ายได้ทันระยะเวลา (ภายในเดือนกันยายน 2562)  ตามนัย

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 รวม 15 โครงการ ในขณะที่อีก 50 

โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการและไม่สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนเมษายน 2561 

ถึงเดือนพฤษภาคม 2562  

       ตามกรอบระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้เนื่องจากมีปัญหาในการด าเนินงาน

บางประการ เช่น ต้องปรับแก้ขอบเขตการด าเนินงานและระยะเวลาด าเนินงานใน

สัญญาให้สอดคล้องกับพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน หยุดการด าเนินงาน

ชั่วคราวจากปัญหาน้ าท่วม เป็นต้น ในครั้งนี้กระทรวงการคลังจึงขออนุมัติขยาย

ระยะเวลาการด าเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินกู้ส าหรับโครงการเงินกู้ฯ ที่อยู่

ระหว่างด าเนินการออกไปอีกจนถึงเดือนกันยายน 2562 ซึ่งเป็นการขอขยายระยะเวลา

การด าเนินโครงการเงินกู้ฯ ภายใต้กรอบระยะเวลาเดิมที่ก าหนดให้ด าเนินการให้แล้ว

เสร็จไม่เกินปีงบประมาณ 2562 

 

9.  เรือ่ง  ขอผอ่นผนัการใชป้ระโยชนพ์ืน้ทีลุ่ม่น้ าชัน้ที ่1 บเีอม็  เพือ่ท าเหมอืงแรข่อง

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  ศลิาเขาต าบล ทีจ่งัหวดัลพบรุี  

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 บี

เอ็ม เพ่ือท าเหมืองแร่  ตามค าขอประทานบัตรที่ 7/2556 ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ศิลาเขา

ต าบล  ที่จังหวัดลพบุรีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 และวันที่ 21 

กุมภาพันธ์ 2538 โดยเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 

1 บีเอ็ม ส าหรับโครงการดังกล่าว และหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่อนุญาตให้เข้าท า

ประโยชน์ในพ้ืนที่แล้ว   กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ
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เหมืองแร่จะได้ด าเนินการให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่

เกี่ยวข้องก่อนการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรต่อไป  ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม 

(อก.) เสนอ 

 

สาระส าคัญของเรือ่ง  

 กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผัน

การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 บีเอ็ม เพ่ือท าเหมืองแร่ ตามค าขอประทานบัตร ที่ 

7/2556 ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิลาเขาต าบล ที่จังหวัดลพบุรี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2533 และวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538 ซึ่งพ้ืนที่ค าขออยู่ในพ้ืนที่ลุ่ม

น้ าชั้นที่ 1 บีเอ็มของลุ่มน้ าป่าสัก และเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าซับลังกา ซึ่งห้าง

หุ้นส่วนจ ากัด ศิลาเขาต าบล ได้ยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้แล้ว 

โดยพ้ืนที่ไม่เป็นแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ไม่เป็นพ้ืนที่ต้องห้ามส าหรับการท า

เหมืองตามระเบียบและกฎหมายของส่วนราชการต่างๆ การปิดประกาศการขอประทาน

บัตรไม่มีผู้ร้องเรียนคัดค้าน รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมได้แจ้งความ

เห็นชอบในการขอประทานบัตรและคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ด้านเหมืองแร่ ได้ให้ความเห็นชอบกับรายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการแล้ว  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 

 

10. เรือ่ง ขอผอ่นผนัการใชป้ระโยชนพ์ืน้ทีลุ่ม่น้ าชัน้ที ่1 บ ีและ 1 บอีาร ์เพือ่ท าเหมอืง

แร ่ของหา้งหุน้สว่นจ ากดั ชตุิวรรณ ทีจ่ังหวดันครศรีธรรมราช 

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 บี 

และ 1 บีอาร์ เพ่ือท าเหมืองแร่ ตามค าขอประทานบัตรที่ 5/2557 ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด  

ชุติวรรณ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 

และวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 โดยเมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติผ่อนผันการใช้

ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 บี และ 1 บีอาร์  ส าหรับโครงการดังกล่าว   และหน่วยงาน

เจ้าของพ้ืนที่อนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่แล้ว กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรม

อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่จะได้ด าเนินการให้ครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอน

ของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรต่อไป 

ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ 

 

สาระส าคัญของเรือ่ง  

 กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการ

ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 บี และ 1 บีอาร์ เพ่ือท าเหมืองแร่ ตามค าขอประทานบัตร

ที่ 5/2557 ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชุติวรรณ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 และวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 ซึ่งพ้ืนที่ค า

ขออยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 บี และ 1 บีอาร์ และเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ โดยเป็นที่ดินมีสิทธิ

ครอบครอง น.ส. 3 ก. จ านวน 8 แปลงของบุคคลอื่น ซึ่งได้รับความยินยอมจากเจ้าของ

ที่ดินแล้ว ทั้งนี้ ได้ยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้แล้ว โดยพ้ืนที่ไม่

เป็นแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ไม่เป็นพ้ืนที่ต้องห้ามส าหรับการท าเหมืองตาม
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ระเบียบและกฎหมายของส่วนราชการต่าง ๆ การปิดประกาศการขอประทานบัตรไม่มีผู้

ร้องเรียนคัดค้าน รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลหินตกได้แจ้งความเห็นชอบในการ

ขอประทานบัตร และคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้านเหมืองแร่ ได้ให้ความเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการแล้วเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 

 

11.  เรือ่ง มาตรการส่งเสรมิการขึน้ทะเบียนและเพิม่มลูคา่การตลาดของการจ าหนา่ย

สินคา้สิง่บง่ชีท้างภมูิศาสตร ์(Geographical Indications : GI) ไทย 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) ในฐานะ

หน่วยงานกลไกหลักในการบริหารจัดการแบบบูรณาการในระดับพ้ืนที่ทุกระดับ 

พิจารณามอบหมายจังหวัดด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดทุกจังหวัดเพ่ือ

สนับสนุนการผลักดันและขับเคลื่อนการส่งเสริมและคุ้มครองส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

(Geographical Indications : GI) ไทย ตลอดจนการเพ่ิมมูลค่าการตลาดของการ

จ าหน่ายสินค้า GI ไทยอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) 

เสนอ โดยให้ พณ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย   

 

สาระส าคัญของเรือ่ง  

  พณ. รายงานว่า  

 1. สถานการณก์ารส่งเสรมิและคุม้ครอง GI ไทย  

  ปัจจุบัน พณ. ได้ด าเนินการขึ้นทะเบียน GI ไทยทั้งหมด 99 สินค้า จาก 66 

จังหวัด ซึ่งประกอบด้วยสินค้า GI หมวดข้าว 10 รายการ อาหาร 18 รายการ ผักและ

ผลไม้ 47 รายการ ผ้า 9 รายการ หัตถกรรมและอุตสาหกรรม 13 รายการ และไวน์ – 

สุรา 2 รายการ และอยู่ระหว่างด าเนินการพิจารณาขึ้นทะเบียนอีก 69 รายการ 

นอกจากนี้ ยังได้ด าเนินการให้สินค้า GI ไทย ได้รับการคุ้มครองในต่างประเทศแล้ว 

รวม 6 สินค้า ใน 4 ประเทศ ได้แก่ สหภาพยุโรป (ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้/กาแฟ

ดอยตุง/กาแฟดอยช้าง/ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เส้น

ไหมไทยพ้ืนบ้านอีสาน)  

      และสาธารณรัฐอินโดนีเซียและอินเดีย (ผ้าไหมยกดอกล าพูน) และอยู่ระหว่าง

ผลักดันให้ได้รับการคุ้มครองเพ่ิมอีก 6 สินค้า ใน 3 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน (ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้/มะขามหวานเพชรบูรณ์/ส้มโอทับทิมสยาม

ปากพนัง) กัมพูชา (กาแฟดอยตุง) และเวียดนาม (มะขามหวานเพชรบูรณ์/ล าไยอบแห้ง

เนื้อสีทองล าพูน) รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและรับรองมาตรฐานสินค้า GI เพ่ือ

สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในระดับจังหวัด (Internal 

Control) ทั้งหมด 64 สินค้าและระดับสากล (External Control) ทั้งหมด 19 สินค้า  

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 ยังได้ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ

บรรจุภัณฑ์สินค้า GI รวม 20 สินค้า อาทิ ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร ชามไก่ล าปาง 

สับปะรดภูแลเชียงราย ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ ส้มโอปูโกยะรัง มะขามหวานเพชรบูรณ์ 
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และทุเรียนนนท์ เป็นต้น เพ่ือยกระดับสินค้าและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าที่มาจาก

แหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งมีคุณภาพและชื่อเสียงของสินค้านั้น ๆ อันสร้างโอกาสทาง

การตลาด สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและ

ผู้ประกอบการท้องถิ่นกว่า 380 ล้านบาท  

     โดยร่วมมือกับบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ากัด จัดให้มีมุมจ าหน่ายสินค้า GI ไทย 

(GI Corner) อย่างถาวร ภายในท็อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ รวม 

108 สาขาทั่วประเทศ ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้า GI อย่างต่อเนื่องทุก

ปี เช่น งาน GI Market งาน IP Fair และงาน THAIFEX – World of Food Asia เป็น

ต้น ส่งผลให้สินค้า GI ทั้งหมดของไทย สามารถสร้างมูลค่าทางการตลาดสูงถึง 4,080 

ล้านบาท  

 2. มาตรการเพิม่มลูคา่การตลาดของการจ าหนา่ยสนิคา้ GI และส่งเสรมิการ

คุม้ครอง GI ไทยอยา่งยั่งยนื   

 พณ. ได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ (กษ.) มท. กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) และการ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น เมื่อวันที่  

4 กรกฎาคม 2561 โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ในการ

ประชุมดังกล่าว ประธานได้แจ้งให้ผู้แทนทุกหน่วยงานทราบถึงนโยบายของรัฐบาลใน

การให้ความส าคัญกับการส่งเสริมสินค้า GI เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับ

ชุมชนท้องถิ่น รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างฐานอนาคตใหม่ที่สร้างรายได้สูงขึ้นให้กับ

เกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังขอความร่วมมือในการด าเนินการส่งเสริม

สินค้า GI ไทย ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือไปสู่การปฏิบัติที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การเฟ้นหาผลิตภัณฑ์การเกษตรและ

ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณค่าและศักยภาพเพ่ือส่งเสริมการขึ้นทะเบียน GI การผลักดันให้

จังหวัดจัดท าระบบควบคุมรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้า GI ทั้งระดับในประเทศและ

ต่างประเทศ เป็นต้น  

 ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 พณ. ไดก้ าหนดเปา้หมายและแผนงานการ

ด าเนนิการสรา้งมลูคา่เพิม่และสง่เสรมิคุม้ครอง GI ไทย ได้แก่ (1) การลงพ้ืนที่ส่งเสริม

ให้จังหวัดยื่นค าขอขึ้นทะเบียน GI รวม 8 สินค้า ใน  7 จังหวัด อาทิ หม้อห้อม (จังหวัด

แพร่) โอ่งมังกร (จังหวัดราชบุรี) พริกไทย (จังหวัดจันทบุรี) กระเทียม (จังหวัดศรีสะ

เกษ) และลูกหยียะรัง (จังหวัดปัตตานี) เป็นต้น (2) เร่งพิจารณาค าขอขึ้นทะเบียน GI 

ไทยเพ่ิมขึ้นอีก 16 ค าขอ อาทิ มะม่วงยายกล่ า (จังหวัดนนทบุรี) ทุเรียนสาลิกา (จังหวัด

พังงา) และกาแฟวังน้ าเขียว (จังหวัดนครราชสีมา) เป็นต้น (3) ผลักดันให้สินค้า GI 

ไทยที่มีศักยภาพ ยื่นค าขอรับความคุ้มครองในต่างประเทศเพ่ิมอีก 5 สินค้า ใน 2 

ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 2 สินค้า ได้แก่ ทุเรียนปราจีนบุรีและ

มะพร้าวน้ าหอมราชบุรี และมาเลเซีย จ านวน 3 สินค้า ได้แก่ ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง 

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ และข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง (4) ผลักดันให้จังหวัดจัดท า

ระบบควบคุมตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสินค้า GI เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวม 7 สินค้า เช่น สับปะรดตราดสีทอง นิลเมืองกาญจน์ 

และเงาะโรงเรียนนาสาร เป็นต้น (5) ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้า 
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GI รวม 10 สินค้า (6) จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้า GI อย่างต่อเนื่องทุกปี อาทิ 

งาน GI Market และงาน THAIFEX – World of Food Asia เป็นต้น และ (7) สร้าง

ความรู้ความเข้าใจในความส าคัญของ GI ให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิต 

ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคผ่านช่องทางส่ือประชาสัมพันธ์ทั้งส่ือออนไลน์และส่ือต่าง ๆ 

อย่างกว้างขวาง  

 3. การขบัเคลือ่นเพือ่ส่งเสรมิและคุม้ครอง GI ไทยอยา่งเป็นรปูธรรมตามนโยบาย

ของรฐับาล   

  เพ่ือบรูณาการการท างานและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้ง

สินค้าเกษตร หัตถกรรม หรือการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และ

ประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จ าเป็นที่ต้องอาศัยการบูรณาการการขับเคลื่อนการ

ท างานในระดับพ้ืนที่ โดยให้หน่วยงานส่วนราชการในพ้ืนที่ทุกระดับตั้งแต่จังหวัด 

อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน สนับสนุนการด าเนินงานดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น เห็นควรขอความร่วมมือ มท. ในฐานะหน่วยงานกลไกหลักในการบริหารจัดการ

แบบบูรณาการในระดับพ้ืนที่พิจารณามอบหมายจังหวัด ด าเนินการแต่งตั้ง

คณะกรรมการระดับจังหวัดทุกจังหวัด  

      เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมและคุ้มครอง GI ไทย ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ

สินค้า GI ไทย อันช่วยเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน โดยมีผู้ว่า

ราชการจังหวัดเป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องร่วมเป็น

กรรมการ เช่น ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ส านักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัด ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัด ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด โดยมีส านักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นฝ่าย

เลขานุการ เป็นต้น  

 

12.  เรือ่ง  รายงานการเฝา้ระวงัเรือ่งการละเมดิทรัพยส์นิทางปัญญา (Counterfeit and 

Piracy Watch List) ของคณะกรรมาธกิารยโุรป 

        คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ โดยมอบหมายให้

หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตช.) กองทัพบก 

กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) กรมสอบสวน

คดีพิเศษ กรมศุลกากร ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส านักงาน ปปง.) 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทาง

ปัญญาทั้งในสถานที่จ าหน่ายและเว็บไซต์ที่มีการจ าหน่ายสินค้าละเมิดอย่างจริงจังและ

ต่อเนื่อง  

      รวมทั้งตัดช่องทางการล าเลียงสินค้าละเมิด ตลอดจนประสานองค์กรหรือหน่วยงาน

ที่เป็นเจ้าของหรือก ากับดูแลพ้ืนที่และเว็บไซต์ที่ถูกระบุในรายงานการเฝ้าระวังเรื่องการ

ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (Counterfeit and Piracy Watch List) ของ
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คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission : EC) เพ่ือร่วมด าเนินการให้เกิดผล

อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 

 

สาระส าคัญของเรือ่ง 

         เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปได้เผยแพร่รายงานการเฝ้า

ระวังเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (Counterfeit and Piracy Watch List) เป็น

ครั้งแรก มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งรัฐบาลและหน่วยงานที่

ก ากับดูแลด้านการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศนอกสหภาพ

ยุโรปให้ความส าคัญกับการใช้มาตรการที่จ าเป็นและเหมาะสมในการป้องปรามการ

ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกช่องทาง นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้

ของผู้บริโภคให้ทราบถึงความเส่ียงของการบริโภคสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

จากแหล่งต่าง ๆ ที่ระบุในรายงานฯ โดยมิได้มีมาตรการลงโทษหรือเกี่ยวข้องกับการ

พิจารณาให้สิทธิพิเศษทางภาษี 

       ทั้งนี้ รายงานซึ่งอาจมีผลต่อภาพลักษณ์ดังกล่าวมีการระบุรายชื่อของตลาดขาย

สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่รวมถึงตลาดสินค้าและตลาดขายสินค้าออนไลน์ของ

ไทย ซึ่งอาจมีต่อภาพลักษณ์ด้านการค้าและการลงทุนของประเทศและกระทบต่อความ

เชื่อมั่นของผู้บริโภค ประกอบกับการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับ

หลายหน่วยงาน กระทรวงพาณิชย์จึงเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณามอบหมายให้

หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กองทัพบก กระทรวงมหาดไทย กระทรวง

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมศุลกากร ส านักงานป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในสถานที่จ าหน่ายและเว็บไซต์ที่มีการจ าหน่ายสินค้าละเมิด

อย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งตัดช่องทางการล าเลียงสินค้าละเมิด ประเทศไทยจะใช้

โอกาสนี้ในการด าเนินการป้องกันปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

โดยเฉพาะสถานที่จ าหน่ายและเว็บไซต์ที่มีการจ าหน่ายสินค้าละเมิดที่ถูกระบุใน

รายงานดังกล่าวอย่างจริงจัง 

         ปัจจุบันสหภาพยุโรปจัดอันดับให้ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่สหภาพยุโรปมีความ

กังวลเกี่ยวกับการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาน้อย (Priority 3) รวมกับ 

บราซิล เอกวาดอร์ มาเลเซีย เม็กซิโก ฟิลิปปินส์ และสหรัฐอเมริกา 

 

13. เรือ่ง มาตรการและขอ้เสนอแนะเพือ่ปอ้งกนัการทจุริต 

 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง มาตรการและข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกัน

การทุจริตตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอและแจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบต่อไปด้วย 

 

สาระส าคัญของเรือ่ง 
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 กค. รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีข้อเสนอมาตรการหรือ

ข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันการทุจริตเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีมีมติให้ กค. 

เป็นหน่วยงานหลักรับข้อเสนอของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีมติเร่งรัด กค. ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จและแจ้งผลการด าเนินการ

ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบโดยด่วน นั้น กค. ได้พิจารณามาตรการและ

ข้อเสนอดังกล่าวแล้ว ขอเรียน ดังนี้ 

ขอ้เสนอมาตรการหรอืขอ้เสนอแนะเพือ่ป้องกนัการทจุริตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

1. ข้อเสนอแนะเพือ่ใหม้กีารปรบัปรงุการปฏบิัตริาชการเพือ่ปอ้งกนัหรอืปราบปรามการ

ทจุรติ เรือ่ง “การบรูณาการปอ้งกนัการทจุรติของโครงการภาครัฐ (โดยการตดิตาม

ประเมนิผลการด าเนนิงาน)” ซึ่งประกอบด้วย                3 ขั้นตอน คือ (1)  การ

ประเมินผลขั้นตอนวางแผนก่อนด าเนินโครงการ: เน้นการพิจารณาความเหมาะสมใน

การวางแผนโครงการว่ามีการวางกระบวนการ/กิจกรรมเพ่ือลดความเส่ียงต่อการทุจริต

ประพฤติมิชอบได้แค่ไหนเพียงใด ก่อนอนุมัติ (2) การประเมินผลขั้นการด าเนินงาน: 

เน้นการติดตามความก้าวหน้าของโครงการว่าได้ด าเนินการอย่างเหมาะสมเพียงใด และ

ด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด และ (3) การ

ประเมินผลขั้นสรุปผลหลังการด าเนินโครงการ: เน้นที่ผลของการด าเนินงานของ

โครงการว่ามีความเหมาะสมเพียงใด โดยประเมินผลกระทบและผลส าเร็จของงานว่า

เป็นไปตามเป้าหมายการป้องกันการทุจริตหรือไม่ และมีการยกระดับพฤติกรรมของการ

ด าเนินงานของโครงการและหน่วยงานเพียงไร โดยเห็นควรให้น าหลักการใน

ข้อเสนอแนะดังกล่าวก าหนดส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมที่อยู่ระหว่างการพิจารณา

ยกฐานะให้เป็นพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 

ขอ้ชีแ้จงของ กค. 

เนื่องจากกรณีนี้ได้มีพระราชบัญญัตกิารจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 

2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวได้มี

มาตรการกดีกนัหรอืปราบปรามการทจุรติของโครงการภาครฐั เช่น 

- มาตรา 8 บัญญัติให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้อง

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า 

โปร่งใส และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและต้องตรวจสอบได้ 

- มาตรา 11 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และ

ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐ

ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิด

ประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 

- มาตรา 66 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับ

การคัดเลือกและเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ

ของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย 

ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 

ประกอบกับพระราชบัญญัติดังกล่าวยังได้บัญญัติให้ภาคประชาชนผูป้ระกอบการมสี่วน

ร่วมในการปอ้งกนัการทจุรติโดยการจดัท าขอ้ตกลงคุณธรรม ตลอดจนยงัก าหนดใหม้ี
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การอทุธรณผ์ลการจดัซือ้จดัจา้ง และมกีารเปดิเผยขอ้มลูการจดัซือ้จดัจา้งในทกุขัน้ตอน 

ท าให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้จากเว็บไซต์

ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) จากหลักการดังกล่าวท าให้การ

ทุจริตเป็นไปได้โดยยากยิ่งขึ้น 

ขอ้เสนอมาตรการหรอืขอ้เสนอแนะเพือ่ป้องกนัการทจุริตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

2. มาตรการปอ้งกนัการทจุรติจากการใชร้ะบบการจดัซือ้จา้งดว้ยวธิกีารทาง

อเิลก็ทรอนกิส ์ (e-Auction) โดยที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้

กรมบัญชีกลางจะมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค0421.3/ว 247 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 

แจ้งเวียนให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ

เกี่ยวกับการพิจารณาประเภทสินค้าและบริการหรืองานโครงการที่ไม่ต้องด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ถ้าสินค้าและบริการหรืองานโครงการนั้น เป็นสินค้าและ

บริการที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ หากด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

แล้วอาจไม่ได้ผลดี ได้สินค้าและบริการที่ไม่มีคุณภาพ แต่ข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติ

ผู้เข้าร่วมเสนอราคามักอ้างเหตุผลว่างานก่อสร้างของทางราชการแทบทุกประเภทจะมี

รูปแบบของการก่อสร้างที่เป็นมาตรฐาน ไม่มีความซับซ้อน ซึ่งผู้เข้าร่วมเสนอราคา

สามารถเข้าใจในรูปแบบของการก่อสร้างได้เป็นอย่างดี ทั้งที่ในความเป็นจริงงาน

ก่อสร้างแต่ละประเภทมีความซับซ้อนและมีเทคนิคเฉพาะ จนบางครั้งเป็นผลให้ไม่มีผู้

เข้ายื่นเสนอราคาหรือยื่นเสนอราคาแล้วแต่ขาดหรือไม่ตรงตามคุณสมบัติจนท าให้ต้อง

ขอยกเลิกการจัดจ้าง แล้วขออนุมัติต่อคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) แทน เพ่ือด าเนินการจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งจะมีช่องโอกาสของ

การทุจริตและการสมยอมกันเสนอราคากันได้สูง ดังนั้น เพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหา

ในทางปฏิบัติและป้องกันการแอบอ้างและการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

ที่เกี่ยวข้องในการจัดจ้างด้วยวิธีการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 มาใช้อ้างในการป้องกันตนเอง หรืออาศัย

การด าเนินการตามระเบียบดังกล่าวเพ่ือแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น จึงเห็น

ควรยกเวน้มใิหน้ าการจดัจา้งดว้ยวิธกีารตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการ

พัสดดุว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส ์พ.ศ. 2549 มาใชใ้นงานกอ่สรา้งทกุประเภท ไมว่า่

งานกอ่สรา้งนัน้จะมีลกัษณะของงานซบัซอ้นหรอืมเีทคนิคเฉพาะหรอืไมก่ต็าม 

ขอ้ชีแ้จงของ กค. 

ระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดดุว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส ์พ.ศ. 2549 

ไดถ้กูยกเลกิตามความในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แล้วซึง่กรมบญัชกีลางไดพ้ฒันาระบบจดัซือ้จดัจา้ง

ภาครฐัด้วยอเิลก็ทรอนกิส์ (e-GP) ระยะที่ 3 โดยพฒันาระบบตลาดกลางการซือ้ขาย

สินคา้และบรกิารภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส์ (e-market) และการประกวดราคา

อเิลก็ทรอนกิส์ (e-bidding) ทกุขัน้ตอนตอ้งด าเนนิการผา่นระบบอเิลก็ทรอนกิส์ การ

ดาวน์โหลดเอกสารและการเสนอราคาจะด าเนินการผ่านเว็บไซต์ระบบ e-GP อันเป็น

การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐให้มีความทันสมัย ทัดเทียม

http://www.gprocurement.go.th/
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มาตรฐานสากล เพ่ิมความโปร่งใส ลดโอกาสในการสมยอมราคากนัในการเสนอราคา

ของผู้คา้ และก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างแท้จริง โดยไมใ่หม้กีารเผชญิหนา้หรอืพบกนั

ระหวา่งหนว่ยงานของรฐั ผู้จดัซือ้จดัจา้งกบัผูป้ระกอบการหรอืระหวา่งผูป้ระกอบการ

ดว้ยกนัเอง และไม่มีการเปิดเผยรายชื่อผูเ้สนอราคาระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง นอกจากนี้

ยังก่อให้เกิดธรรมาภิบาลและความโปร่งใสมากขึ้น เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลการ

จัดซื้อจัดจ้างท าให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ตลอดเวลา ซึ่งจะน าไปสู่การลด

การคอร์รัปชันได้ในที่สุด 

 

 

ขอ้เสนอมาตรการหรอืขอ้เสนอแนะเพือ่ป้องกนัการทจุริตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

3. ข้อเสนอแนะจากงานศกึษาวิจยั เรือ่ง โครงการศกึษาประเดน็ทางกฎหมายทีเ่ปน็

ชอ่งทางใหเ้กดิการทจุรติทีม่ผีลกระทบในภาพรวมโดยเฉพาะของเอกชน โดยเห็นควร

น าขอ้เสนอแนะงานวจิยัฉบบันีเ้สนอตอ่คณะรัฐมนตรเีพือ่ประกอบการพิจราณารา่ง

พระราชบญัญตัิจดัซือ้จดัจา้งภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง กค. ต่อไป โดยสามารถสรุป

ข้อเสนอแนะจากงานศึกษาวิจัยดังกล่าวได้ ดังนี้ 

- ข้อเสนอแนะจากปัญหาที่พบ : (1) ควรก าหนดมาตรการเสริมเพ่ือป้องกันการทุจริตเชิง

นโยบายโดยเฉพาะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง (2) ควร

เปลี่ยนแปลงการจัดโครงสร้างองค์กรที่ท าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างเป็นลักษณะการกระจาย

อ านาจ เพ่ือให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลกันระหว่างคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และ (3) 

ควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน

การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งตามช่วงเวลาก่อน ระหว่าง และ

ภายหลังจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

- ข้อเสนอแนะในมิติของกฎหมาย : ควรร่างกฎหมายในชั้นพระราชบัญญัติว่าด้วยการ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยเฉพาะ ซึ่งมีเนื้อหาและโครงร่างเช่นเดียวกับระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้งร่างพระราช

กฤษฎีกาว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... โดยมีการแก้ไข

เพ่ิมเติมประเด็นต่าง ๆ เพ่ือขจัดขัดขวางการกระท าการอันเป็นการทุจริตซึ่งขัดขวางต่อ

ประโยชน์ของราชการและเป้าหมายสูงสุดของการจัดซื้อจัดจ้าง 

- ข้อเสนอแนะในมิติอื่น ๆ : (1) ควรมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย

และรองรับต่อการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ (2) ควรจัดให้มีการเผยแพร่ความรู้แก่

ผู้ประกอบการเพ่ือให้เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนสิทธิ 

หน้าที่ ข้อห้าม และผลของการฝ่าฝืนต่าง ๆ และ (3) ควรมีการจัดท าและเผยแพร่

จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะ 

รวมทั้งจัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่พัสดุของภาครัฐตลอดจนผู้ประกอบการภาคเอกชน

อย่างต่อเนื่อง 

ขอ้ชีแ้จงของ กค. 

กรมบัญชีกลางไดน้ าขอ้เสนอแนะดงักลา่วมาบัญญตัไิวใ้นพระราชบัญญตักิารจดัซือ้จดั

จา้งและการบรหิารพัสดภุาครฐั พ.ศ. 2560 อาทิเช่น 

- บททัว่ไป หลักและแนวคิดในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้แก่ การคุ้มค่า ความโปร่งใส 
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ความมีประสิทธิผล ความเป็นธรรม และการตรวจสอบได้ ได้วางหลักไว้ในมาตรา 5 

โดยบัญญัติให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และสอดคล้องกับหลักการดังกล่าว 

- การจดัท าแผนการจดัซือ้จดัจา้งประจ าปี โดยประชาชนสามารถเข้าสังเกตการณ์และ

แสดงความคิดเห็นได้ในลักษณะของการประชุมแบบเปิด และก าหนดกระบวนการ

ทบทวนร่างแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีก่อนน าไปประกาศใช้ปฏิบัติ โดยในมาตรา 

11 ได้วางหลักไว้ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศ

เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตาม

วิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ

ของหน่วยงานของรัฐนั้น 

- การพิจารณาขอ้เสนอ โดยไมจ่ าเปน็ตอ้งพจิารณาแตเ่พียงเกณฑร์าคาเทา่นัน้แตใ่ห้

สามารถใชเ้กณฑอ์ืน่ในการคดัเลอืกได ้ซึง่ในมาตรา 65 ได้วางหลักไว้ว่าในการ

พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์

ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส าคัญโดยให้ค านึงถึงเกณฑ์

ราคาและพิจารณาเกณฑ์อื่นประกอบด้วย 

ทั้งนี้ ในกรณีอืน่พระราชบัญญัตกิารจดัซือ้จดัจา้งและการบริหารพัสดภุาครฐั พ.ศ. 

2560 ไดน้ าขอ้เสนอแนะ จากงานศกึษาวจิัยดงักลา่ว บัญญัตไิวใ้นพระราชบญััญตัิ

ดงักลา่วแลว้ 

 

 

ตา่งประเทศ 

 

14.  เรือ่ง การปรบัโอนพกิดัศลุกากรระบบฮารโ์มไนซ ์จากระบบ HS 2012 เปน็ระบบ 

HS 2017 ของบัญชกีฎถิน่ก าเนดิสนิคา้ เฉพาะรายสนิคา้ ภายใตค้วามตกลงการคา้เสรี

อาเซยีน – ออสเตรเลยี – นวิซแีลนด ์

            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับโอนพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์จาก

ระบบ HS 2012 เป็นระบบ HS 2017 ของบัญชีกฎถิ่นก าเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า 

(Product Specific Rules: PSRs) ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – 

ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ (ASEAN – Australia – New Zealand Free Trade Area: 

AANZFTA) เพ่ือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ด าเนินการให้กฎถิ่นก าเนิดเฉพาะรายสินค้า 

ภายใต้ AANZFTA ในระบบ HS 2017 มีผลใช้บังคับภายในประเทศต่อไป ตามที่

กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ 

           สาระส าคัญของการปรับโอนพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์จากระบบ HS 2012 

เป็นระบบ HS 2017 ของบัญชีกฎถิ่นก าเนิดสินค้า เฉพาะรายสินค้า ภายใต้ความตกลง

การค้าเสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ เป็นการปรับโอนพิกัดศุลกากรระบบฮาร์

โมไนซ์ทุก ๆ 5 ปี ขององค์การศุลกากรโลก (WCO) ส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงและ

ปรับโอนกฎถิ่นก าเนิดเฉพาะรายสินค้า (PSRs) จากพิกัดศุลกากรระบบ HS 2012 เป็น

ระบบ HS 2017 จ านวน 5,387 รายการ แบ่งลักษณะการปรับโอนเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ (1) 

สินค้าที่ไม่มีการปรับเปลี่ยนพิกัดศุลกากร จ านวน 4,857 รายการ (2) สินค้าที่มีการ
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ปรับเปลี่ยนพิกัดศุลกากร แต่ไม่เปลี่ยนเกณฑ์ถิ่นก าเนินสินค้าเดิม จ านวน 511 รายการ 

และ (3) สินค้าที่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรและมีการปรับเกณฑ์ถิ่นก าเนินสินค้าให้

สอดคล้องตามระบบ HS 2017 จ านวน 19รายการ โดยการปรับโอนดังกล่าวไม่ส่งผล

กระทบต่อกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าเดิม และไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงพันธกรณีที่ไทย

ผูกพันไว้เดิมในด้านการลดภาษีหรือยกเลิกอากรศุลกากรและคณะกรรมาธิการร่วมเขต

การค้าเสรี อาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 

2558 ที่ก าหนดให้มีประชุมคณะกรรมาธิการร่วมความตกลง อาเซียน – ออสเตรเลีย – 

นิวซีแลนด์ สามารถรับรองบัญชีกฎถิ่นก าเนิดสินค้าที่ปรับเปลี่ยนตามการปรับปรุงพิกัด

อัตราศุลกากรทุก 5 ปี หากไม่ลดทอนข้อผูกพันเดิมได้ 

 

แตง่ตั้ง 

15. เรือ่ง การแตง่ตั้งขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวชิาการระดับ

ทรงคุณวฒุิ (กระทรวงสาธารณสขุ)  

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นายวทิยา 

นนัทยิกลุ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) กลุ่มงานอายุรกรรม 

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ส านักงาน

ปลัดกระทรวง ให้ด ารงต าแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรก

รรม) กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

สุพรรณบุรี ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 

2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  

 

16. เรือ่ง การเปลี่ยนโฆษกประจ ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  

 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเปลี่ยนโฆษกประจ ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม (ทส.) ตามที่ ทส. เสนอ ดังนี้  

 1. คณะรัฐมนตรีมีมติ (11 เมษายน 2560) รับทราบการแต่งตั้ง นายประลอง 

ด ารงค์ไทยผู้ตรวจราชการ ทส. เป็นโฆษกประจ า ทส. ตามค าส่ัง ทส. ที่ 41/2560 ลง

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง แต่งตั้งโฆษกประจ า ทส.   

  2. ทส. ยกเลิกค าส่ัง ทส. ตามข้อ 1. และแต่งตั้งนายโสภณ ทองด ีผูต้รวจราชการ 

ทส. เปน็โฆษกประจ า ทส. ตามค าส่ัง ทส. ที่ 70/2562 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง 

แต่งตั้งโฆษกประจ า ทส.   

 

17. เรือ่ง การแตง่ตั้งขา้ราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (รอง

เลขาธกิาร) ส านกังานปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ  

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ

แต่งตั้งนางสาวปราณ ีเกา้เอีย้น ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้ด ารงต าแหน่ง รอง

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส านักงานป้องกันและ
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ปราบปรามการฟอกเงิน ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็น

ต้นไป เพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ว่าง  

 

18. เรือ่ง แตง่ตัง้ผูแ้ทนกระทรวงการคลังเปน็กรรมการในคณะกรรมการการประปาสว่น

ภมูภิาค  

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้ง นายธิบด ีวฒันกลุ 

ผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค แทน 

นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ ผู้แทนกระทรวงการคลังเดิมที่ลาออก เนื่องจากเกษียณอายุ

ราชการ  

 

19. เรือ่ง ขอความเหน็ชอบในการแต่งตั้งผูอ้ านวยการการทา่เรอืแหง่ประเทศไทย  

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้ง เรอืโท กมลศกัดิ ์

พรหมประยูร ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามมติ

คณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ 15/2561 เมื่อวันที่ 24 

ตุลาคม 2561 และครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ลง

นามในสัญญาจ้าง แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ และให้ เรือโท กมลศักดิ์ พรหม

ประยูร ลาออก           จากการเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจก่อนลงนามในสัญญาจ้างด้วย  

 

20. เรือ่ง การแตง่ตั้งขา้ราชการใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ในกระทรวง

การทอ่งเทีย่วและกฬีา  

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและเสนอแต่งตั้ง

ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ด ารงต าแหน่ง

ประเภทบริหารระดับสูง จ านวน 4 ราย ดังนี้  

 1. นายทวีศกัดิ ์วาณชิยเ์จริญ รองปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารง

ต าแหน่ง อธิบดีกรมการท่องเที่ยว  

  2. นายอนนัต ์วงศเ์บญจรตัน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ด ารงต าแหน่ง รอง

ปลัดกระทรวงส านักงานปลัดกระทรวง  

 3. นายสนัต ิปา่หวาย รองปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ด ารงต าแหน่ง 

อธิบดีกรมพลศึกษา  

 4. นายปญัญา หาญล ายวง อธิบดีกรมพลศึกษา ด ารงต าแหน่ง รองปลัดกระทรวง 

ส านักงานปลัดกระทรวง  

  ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพ่ือ

สับเปลี่ยนหมุนเวียน  

*************** 


