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เศรษฐกิจ - สังคม 

1.  เรื่อง มาตรการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนและเพิ่มมูลค่าการตลาดของการจ าหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) ไทย 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) ในฐานะหน่วยงานกลไก
หลักในการบริหารจัดการแบบบูรณาการในระดับพ้ืนที่ทุกระดับ พิจารณามอบหมายจังหวัดด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการระดับจังหวัดทุกจังหวัดเพ่ือสนับสนุนการผลักดันและขับเคลื่อนการส่งเสริมและคุ้มครองสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) ไทย ตลอดจนการเพ่ิมมูลค่าการตลาดของการจ าหน่าย
สินค้า GI ไทยอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ โดยให้ พณ. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย   

   สาระส าคัญของเรื่อง  

   พณ. รายงานว่า  

  1. สถานการณ์การส่งเสริมและคุ้มครอง GI ไทย  

   ปัจจุบัน พณ. ได้ด าเนินการขึ้นทะเบียน GI ไทยทั้งหมด 99 สินค้า จาก 66 จังหวัด ซึ่ง
ประกอบด้วยสินค้า GI หมวดข้าว 10 รายการ อาหาร 18 รายการ ผักและผลไม้ 47 รายการ ผ้า 9 รายการ 
หัตถกรรมและอุตสาหกรรม 13 รายการ และไวน์ – สุรา 2 รายการ และอยู่ระหว่างด าเนินการพิจารณาขึ้น
ทะเบียนอีก 69 รายการ นอกจากนี้ ยังได้ด าเนินการให้สินค้า GI ไทย ได้รับการคุ้มครองในต่างประเทศแล้ว 
รวม 6 สินค้า ใน 4 ประเทศ ได้แก่ สหภาพยุโรป (ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้/กาแฟดอยตุง/กาแฟดอยช้าง/
ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เส้นไหมไทยพ้ืนบ้านอีสาน) และสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียและอินเดีย (ผ้าไหมยกดอกล าพูน) และอยู่ระหว่างผลักดันให้ได้รับการคุ้มครองเพ่ิมอีก 6 สินค้า ใน 
3 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้/มะขามหวานเพชรบูรณ์/ส้มโอทับทิม
สยามปากพนัง) กัมพูชา (กาแฟดอยตุง) และเวียดนาม (มะขามหวานเพชรบูรณ์/ล าไยอบแห้งเนื้อสีทองล าพูน) 
รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและรับรองมาตรฐานสินค้า GI เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ในระดับจังหวัด (Internal Control) ทั้งหมด 64 สินค้าและระดับสากล (External 
Control) ทั้งหมด 19 สินค้า  

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 ยังได้ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้า 
GI รวม 20 สินค้า อาทิ ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร ชามไก่ล าปาง สับปะรดภูแลเชียงราย ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ 
ส้มโอปูโกยะรัง มะขามหวานเพชรบูรณ์ และทุเรียนนนท์ เป็นต้น เพ่ือยกระดับสินค้าและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
สินค้าที่มาจากแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งมีคุณภาพและชื่อเสียงของสินค้านั้น ๆ อันสร้างโอกาสทาง
การตลาด สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นกว่า 380 ล้าน
บาท โดยร่วมมือกับบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ากัด จัดให้มีมุมจ าหน่ายสินค้า GI ไทย (GI Corner) อย่างถาวร 
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ภายในท็อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ รวม 108 สาขาทั่วประเทศ ตลอดจนจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดสินค้า GI อย่างต่อเนื่องทุกปี เช่น งาน GI Market งาน IP Fair และงาน THAIFEX – World 
of Food Asia เป็นต้น ส่งผลให้สินค้า GI ทั้งหมดของไทย สามารถสร้างมูลค่าทางการตลาดสูงถึง 4 ,080 ล้าน
บาท  

 

  2. มาตรการเพิ่มมูลค่าการตลาดของการจ าหน่ายสินค้า GI และส่งเสริมการคุ้มครอง GI 
ไทยอย่างย่ังยืน   

  พณ. ได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(กษ.) มท. กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น เมื่อ
วั น ที่   
4 กรกฎาคม 2561 โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ในการประชุมดังกล่าว ประธานได้
แจ้งให้ผู้แทนทุกหน่วยงานทราบถึงนโยบายของรัฐบาลในการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมสินค้า GI เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนท้องถิ่น รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างฐานอนาคตใหม่ที่สร้างรายได้
สูงขึ้นให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืน อีกท้ังยังขอความร่วมมือในการด าเนินการส่งเสริมสินค้า GI ไทย ใน
อนาคตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือไปสู่การปฏิบัติที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 
เช่น การเฟ้นหาผลิตภัณฑ์การเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณค่าและศักยภาพเพ่ือส่งเสริมการขึ้นทะเบียน 
GI การผลักดันให้จังหวัดจัดท าระบบควบคุมรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้า GI ทั้งระดับในประเทศและ
ต่างประเทศ เป็นต้น  

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พณ. ได้ก าหนดเป้าหมายและแผนงานการด าเนินการสร้าง
มูลค่าเพิ่มและส่งเสริมคุ้มครอง GI ไทย ได้แก่ (1) การลงพ้ืนที่ส่งเสริมให้จังหวัดยื่นค าขอขึ้นทะเบียน GI              
รวม 8 สินค้า ใน  7 จังหวัด อาทิ หม้อห้อม (จังหวัดแพร่) โอ่งมังกร (จังหวัดราชบุรี) พริกไทย (จังหวัดจันทบุรี) 
กระเทียม (จังหวัดศรีสะเกษ) และลูกหยียะรัง (จังหวัดปัตตานี) เป็นต้น (2) เร่งพิจารณาค าขอขึ้นทะเบียน GI 
ไทยเพ่ิมขึ้นอีก 16 ค าขอ อาทิ มะม่วงยายกล่ า (จังหวัดนนทบุรี) ทุเรียนสาลิกา (จังหวัดพังงา) และกาแฟวังน้ า
เขียว (จังหวัดนครราชสีมา) เป็นต้น (3) ผลักดันให้สินค้า GI ไทยที่มีศักยภาพ ยื่นค าขอรับความคุ้มครองใน
ต่างประเทศเพ่ิมอีก 5 สินค้า ใน 2 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 2 สินค้า ได้แก่ ทุเรียน
ปราจีนบุรีและมะพร้าวน้ าหอมราชบุรี และมาเลเซีย จ านวน 3 สินค้า ได้แก่ ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง ข้าว
หอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ และข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง (4) ผลักดันให้จังหวัดจัดท าระบบควบคุมตรวจสอบ
คุณภาพมาตรฐานสินค้า GI เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวม 7 สินค้า เช่น 
สับปะรดตราดสีทอง นิลเมืองกาญจน์ และเงาะโรงเรียนนาสาร เป็นต้น (5) ส่ งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์สินค้า GI รวม 10 สินค้า (6) จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้า GI อย่างต่อเนื่องทุกปี อาทิ งาน GI 
Market และงาน THAIFEX – World of Food Asia เป็นต้น และ (7) สร้างความรู้ความเข้าใจในความส าคัญ
ของ GI ให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ทั้ง
สื่อออนไลน์และสื่อต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง  
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  3. การขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมและคุ้มครอง GI ไทยอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายของ
รัฐบาล   

   เพ่ือบูรณาการการท างานและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งสินค้าเกษตร 
หัตถกรรม หรือการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับ
เกษตรกร ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จ าเป็นที่ต้องอาศัยการบูรณาการ
การขับเคลื่อนการท างานในระดับพ้ืนที่ โดยให้หน่วยงานส่วนราชการในพ้ืนที่ทุกระดับตั้งแต่จังหวัด อ าเภอ 
ต าบล และหมู่บ้าน สนับสนุนการด าเนินงานดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เห็นควรขอความร่วมมือ 
มท. ในฐานะหน่วยงานกลไกหลักในการบริหารจัดการแบบบูรณาการในระดับพ้ืนที่พิจารณามอบหมายจังหวัด 
ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและคุ้มครอง GI ไทย 
ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า GI ไทย อันช่วยเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน 
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดที่เก่ียวข้องร่วมเป็นกรรมการ เช่น 
ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัด ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ส านักงานท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด โดยมีส านักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นฝ่าย
เลขานุการ เป็นต้น 

………………………… 



มตคิณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 
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  7.  เรื่อง   โครงการประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตว ปการผลิต 2562 
  8.  เรื่อง  ผลการดําเนินงานและการขอขยายระยะเวลาดําเนินโครงการเงินกูเพ่ือการ 
    พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนสงทางถนน  ระยะ 
    เรงดวน : มาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะท่ี 2  
  9.   เรื่อง   ขอผอนผันการใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมน้ําชั้นท่ี 1 บีเอ็ม  เพ่ือทําเหมืองแรของหาง 
    หุนสวนจํากัด  ศิลาเขาตําบล ท่ีจังหวัดลพบุรี  
  10.  เรื่อง  ขอผอนผันการใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมน้ําชั้นท่ี 1 บี และ 1 บีอาร เพ่ือทําเหมืองแร 
    ของหางหุนสวนจํากัด ชุติวรรณ ท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  11.   เรื่อง  มาตรการสงเสริมการข้ึนทะเบียนและเพ่ิมมูลคาการตลาดของการจําหนาย 
    สินคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (Geographical Indications : GI) ไทย 
  12.   เรื่อง   รายงานการเฝาระวังเรื่องการละเมิดทรัพยสินทางปญญา )Counterfeit and  
    Piracy Watch List) ของคณะกรรมาธิการยุโรป 
  13.  เรื่อง  มาตรการและขอเสนอแนะเพ่ือปองกันการทุจริต 
 
 
 



มตคิณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

เน้ือหา : รฐับาลไทย                                                                                วนัที ่18 กมุภาพนัธ ์2562 

รวบรวม : ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                                             
2 

ตางประเทศ 
  14.   เรื่อง  การปรับโอนพิกัดศุลกากรระบบฮารโมไนซ จากระบบ HS 2012 เปนระบบ  
    HS 2017 ของบัญชีกฎถ่ินกําเนิดสินคา เฉพาะรายสินคา ภายใตความตกลง 
    การคาเสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด 
 

แตงตั้ง 
  15.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ  (กระทรวงสาธารณสุข)  
  16.  เรื่อง  การเปลี่ยนโฆษกประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
  17.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (รองเลขาธิการ) 
    สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
  18.  เรื่อง  แตงตั้งผูแทนกระทรวงการคลังเปนกรรมการในคณะกรรมการการประปา 
    สวนภูมิภาค  
  19.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบในการแตงตั้งผูอํานวยการการทาเรือแหงประเทศไทย  
  20.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ในกระทรวง 
    การทองเท่ียวและกีฬา  
 

………………………………. 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง รางพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้  
   1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. 
ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหพิจารณาใน
ประเด็นตามขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และใหรับความเห็นของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา 
กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป  
    2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองท่ีตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ  
  3. ใหกระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไป  
  สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ  

ประเด็น สาระสําคัญและเหตุผล 
1. แกไขเพ่ิมเติมบทนิยาม 
“อุตสาหกรรม”  

เพ่ือใหสอดคลองกับการประกอบอุตสาหกรรมในปจจุบัน โดยให
ครอบคลุมถึงกิจการท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรม เชน การ
วิจัย พัฒนา และบริการเก่ียวกับอุตสาหกรรม รวมถึงอุตสาหกรรมใหม ๆ 
ท่ีเกิดข้ึน เชน อุตสาหกรรมซอฟแวร เพ่ือใหการดําเนินการของสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยครอบคลุมกิจการท่ีเก่ียวของกับ
อุตสาหกรรมอยางครบวงจร และใหบริการสมาชิกไดท้ังหมด  

2. แกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  

เพ่ือใหสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อน
นโยบายดานอุตสาหกรรมของภาครัฐ ในการชวยพัฒนาผูประกอบการทุก
ระดับ  

3. แกไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ วิธีการ
ไดมา และจํานวนของคณะกรรมการ
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  

- กําหนดจํานวนของคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ใหม จากเดิมมีจํานวนกรรมการ 357 คน ลดลงเหลือไมเกิน 251 คน เพ่ือ
ลดปญหาเรื่องการจัดการประชุม องคประชุม การจัดการเลือกตั้ง และ
คาใชจาย  
- เดิมกรรมการมาจากการเลือกตั้งและการแตงตั้ง ใหมเพ่ิมเติมกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ  

4. เพ่ิมเติมใหมีคณะกรรมการบริหาร  เพ่ือเปนทีมสนับสนุนประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยในการ
บริหารองคกร เพ่ือใหความชวยเหลือสมาชิกไดอยางท่ัวถึง โดย
ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยจะเปนผูดําเนินการการจัดตั้ง
คณะกรรมการบริหาร  
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5. แกไขเพ่ิมเติมคุณสมบัติของผูสมัคร
เปนสมาชิกสามัญของสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  

กําหนดเพ่ิมเติมใหผูสมัครเปนสมาชิกสามัญของสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทยตองเปนนิติบุคคลท่ีประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายวา
ดวยโรงงาน หรือประกอบอุตสาหกรรมประเภทอ่ืนตามท่ีกําหนดไวใน
ขอบังคับ เพ่ือใหสอดคลองกับการประกอบอุตสาหกรรมในปจจุบันท่ีมีการ
ขยายสาขาเพ่ิมมากข้ึน และเปดโอกาสใหอุตสาหกรรมตาง ๆ เขามาเปน
สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  

6. แกไขเพ่ิมเติมอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย  

กําหนดใหคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยอาจมอบ
อํานาจ หรือมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาท่ีในการ
ดําเนนิงานของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยได ยกเวนอํานาจหนาท่ี
ในการวางนโยบายขององคกร  

7. แกไขเพ่ิมเติมอํานาจหนาท่ีของ
รัฐมนตรีผูรักษาการ  

กําหนดเพ่ิมเติมใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกประกาศใหสมาชิกแจงขอมูลของ
สมาชิก เพ่ือใชในการควบคุม วิเคราะห ประเมิน และประกอบการจัดทํา
นโยบาย และแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม เพ่ือชวยใหภาครัฐมีขอมูลใน
การประกอบการจัดทํานโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมอยางครบถวน  

  
2. เรื่อง รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และให              
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสงรางกฎกระทรวงดังกลาวใหสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
เพ่ือนําเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป  
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง  
  ใหยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2551 กฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 และกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2557 และปรับปรุงการแบงสวนราชการสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานัก
นายกรัฐมนตรี ดังนี้  
 

การแบงสวนราชการปจจุบัน การแบงสวนราชการท่ีขอปรับปรุง 

1. สํานักงานเลขาธิการ 
2. กองยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกส  
3. สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา 
4. สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม  
5. สํานักยุทธศาสตรดานนโยบายสาธารณะ  
 

- สํานักงานเลขาธิการ (คงเดิม)  
- กองยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกส (คงเดิม)  
- กองขับเคล่ือนและประเมินผลการพัฒนา (เปลี่ยนชื่อ)  
- กองพัฒนาขอมูลและตัวช้ีวัดสังคม (เปลี่ยนชื่อ)  
- กองยุทธศาสตรการพัฒนาความเสมอภาคและความเทา
เทียมทางสังคม (เปลี่ยนชื่อ)  
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6. สํานักวิเคราะหโครงการลงทุนภาครัฐ 
7. สํานักบัญชีประชาชาติ   
8. สํานักพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทาง
เศรษฐกิจ  
9. สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง 
10. สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
11. สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต 
12. สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ 
13. สํานักยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาพ้ืนท่ี 
14. สํานักยุทธศาสตรและการวางแผนเศรษฐกิจ
มหภาค  
15. สํานักวางแผนการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
16. สํานักยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาทาง
สงัคม  

- กองยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (เปลี่ยนชื่อ)  
- กองบัญชีประชาชาติ (เปลี่ยนชื่อ)  
- กองยุทธศาสตรและประสานการพัฒนาขีดความสามารถใน
การแขงขัน (เปลี่ยนชื่อ)  
- สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง (เปลี่ยนชื่อ)  
- สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(เปลี่ยนชื่อ)  
 - สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต (เปลี่ยนชื่อ)  
- สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ (เปลี่ยนชื่อ)  
- กองยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ี (เปลี่ยนชื่อ)  
- กองยุทธศาสตรและการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค (เปลี่ยนชื่อ) 
 
- กองยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(เปลี่ยนชื่อ) 
- กองยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคม (ตั้ง
ใหม) 
- กองยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง (ตั้งใหม)  
- กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ (ตั้งใหม) 
- กองยุทธศาสตรและประสานความรวมมือระหวางประเทศ 
(ตั้งใหม)   
- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ตั้งใหม)  

 
3. เรื่อง รางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน             
พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังนี้  
  1. เห็นชอบในหลักการรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบราง
กฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได  
   2. ใหกระทรวงการคลังเรงรัดดําเนินการเสนอกฎหมายลําดับรองตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เพ่ือใหมีผลใชบังคับภายในกําหนดระยะเวลา  
  สาระสําคัญของรางระเบียบ  
   1. กําหนดใหสวนราชการมีวงเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินใน 
การใหความชวยเหลือหรือสนับสนุนการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติในระหวางท่ียังไมไดรับเงินงบประมาณ
รายจาย จํานวน 8 หนวยงาน ไดแก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จํานวน 100,000,000 ลานบาท สํานักงาน
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ปลัดกระทรวงกลาโหม จํานวน 50,000,000 บาท สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย จํานวน 10,000,000 บาท สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวน 50,000,000 บาท 
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จํานวน 50,000,000 บาท สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 
10,000,000 บาท กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000,000 บาท และสํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย     จังหวัด แหงละ จํานวน 20,000,000 บาท  
   2. ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง มีอํานาจอนุมัติใหสวนราชการอ่ืนมีวงเงินทดรองราชการ  
เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินได ตามความเหมาะสมจําเปนในกรณีเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
  3. ใหสวนราชการท่ีมีวงเงินทดรองราชการยุติการอนุมัติจายเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในกรณีเม่ือไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย หรือมีการประกาศยุติการใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจากอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี  
  4. กําหนดใหระเบียบนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือวางหลักเกณฑสําหรับสวนราชการในการดําเนินการ
ชวยเหลือประชาชนผูประสบภัยพิบัติโดยเรงดวนตามความจําเปนและเหมาะสมเม่ือเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินข้ึนใน
ทองท่ีหนึ่งทองท่ีใด  
  5. กําหนดใหการจายเงินรายใดผูรับเงินมิไดออกใบเสร็จรับเงินใหไวเปนหลักฐานหรือมิไดลง
ลายมือชื่อไวในสมุดทะเบียนท่ีใชเปนหลักฐานการจายเงินของทางราชการ ใหผูรับเงินทําใบสําคัญรับเงินตาม
ระเบียบของทางราชการ  
  6. ใหสวนราชการดําเนินการขอรับโอนเงินงบประมาณรายจายเพ่ือชดใชเงินทดรองราชการ ดังนี้  
    6.1 กรณีสวนราชการสวนกลาง ใหดําเนินการรวบรวมใบสําคัญและเอกสารท่ีเก่ียวของ
กับการจายเงิน เพ่ือสงใหกรมบัญชีกลาง ภายในสามสิบวันทําการนับแตวันท่ีไดรับเงิน  
    6.2 กรณีสวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีไดรับการสนับสนุน หรือไดรับโอนเงิน
ทดรองราชการจากสวนราชการเจาของวงเงินทดรองราชการ หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมหรือสํานักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ใหดําเนินการรวบรวมใบสําคัญและเอกสารท่ีเก่ียวของกับการจายเงิน เพ่ือ
สงใหสวนราชการเจาของวงเงินทดรองราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมหรือกรมปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ภายในสี่สิบหาวันทําการนับแตวันท่ีไดรับเงิน   
   7. กําหนดใหการจัดหาและการควบคุมพัสดุถือปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  
   8. ใหสวนราชการและจังหวัดสงรายงานผลการตรวจสอบการใชจายเงินทดรองราชการไปยัง
กรมบัญชีกลาง ตามแบบและเง่ือนไขท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด ภายในสิบหาวัน นับแตวันท่ีไดรับรายงานผลการ
ตรวจสอบดังกลาว  
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4.  เรื่อง รางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือใชจายกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนในการ
รักษาความม่ันคงของประเทศ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังนี้  
   1. เห็นชอบในหลักการรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือใชจายกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเปนในการรักษาความม่ันคงของประเทศ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหสง
คณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลว
ดําเนินการตอไปได   
   2. ใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติไปพิจารณา
ดําเนินการตอไปดวย  
   3. ใหกระทรวงการคลังเรงดําเนินการเสนอกฎหมายลําดับรองตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เพ่ือใหมีผลใชบังคับภายในกําหนดระยะเวลา  
   สาระสําคัญของรางระเบียบ  
  1. กําหนดใหในกรณีเกิดเหตุการณปญหาดานชายแดนอันเนื่องมาจากภัยคุกคามจากภายนอก
ประเทศ และมีความจําเปนตองจายเงินโดยเร็วเพ่ือแกไขสถานการณใหกองทัพบกเบิกเงินจากคลังเปนเงินทดรอง
ราชการ ในวงเงิน 100,000,000 บาท เพ่ือทดรองจายเปนคาใชจายในการแกไขสถานการณดังกลาว   
   2. ใหผูบัญชาการทหารบกเปนผูมีอํานาจอนุมัติการจายเงินทดรองราชการตามระเบียบนี้ ได
เฉพาะรายจายท่ีพึงจายไดจากเงินงบประมาณ  
  3. ใหกองทัพบกดําเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจายเพ่ือใชจายกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนใน
การรักษาความม่ันคงของประเทศ และเม่ือไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายจากสํานักงบประมาณแลว ให
ดําเนินการเบิกเงินงบประมาณรายจายโดยวิธีเบิกหักผลักสงเพ่ือชดใชเงินทดรองราชการจนครบถวนเทาจํานวนท่ี
ไดเบิกเงินไปจากคลัง ภายในระยะเวลา 30 วันทําการ นับแตวันท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณรายจาย  
  4. กําหนดใหการจัดหาพัสดุเพ่ือใชจายกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนในการรักษาความม่ันคงของ
ประเทศ ใหกองทัพบกบริหารการพัสดุโดยถือปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ   
   5. กําหนดใหการบันทึกบัญชีควบคุมเงินทดรองราชการเปนไปตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  
   6. กําหนดใหวิธีปฏิบัติอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับเงินทดรองราชการท่ีมิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ใหถือปฏิบัติ
ตามระเบียบของทางราชการวาดวยการนั้น   
   7. กําหนดใหในกรณีท่ีสวนราชการไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได ใหขอทําความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง  
 
5. เรื่อง  รางประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกําหนดเวลาการย่ืนแบบรายการแสดงการสงเงินสมทบ 
และการนําสงเงินสมทบของนายจาง และผูประกันตน ในทองท่ีท่ีประสบภัยพิบัติ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบในหลักการรางประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกําหนดเวลาการ
ยื่นแบบรายการแสดงการสงเงินสมทบ และการนําสงเงินสมทบของนายจาง และผูประกันตน ในทองท่ีท่ีประสบภัย
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พิบัติ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ี
เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได  
   ท้ังนี้ รางประกาศฯ ท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ เปนการขยายเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการสง
เงินสมทบและการนําสงเงินสมทบของนายจาง และขยายเวลาการนําสงเงินสมทบเขากองทุนของผูประกันตน 
ตลอดจนกําหนดใหนายจางและผูประกันตนไมตองชําระเงินเพ่ิมตามกฎหมายภายในกําหนดระยะเวลาท่ีขยาย
ออกไป เพ่ือชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนแกนายจาง และผูประกันตน ในทองท่ีท่ีประสบภัยพิบัติอันเปน
เหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูในทองท่ีท่ีเกิดวาตภัยและอุทกภัยจากพายุโซนรอน “ปาบึก” “(PABUK)” จํานวน 23 จังหวัด  
  สาระสําคัญของรางประกาศ  
  1. ใหรางประกาศฯ มีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 16 มกราคม 2562 เปนตนไป   
   2. ใหนายจางท่ีข้ึนทะเบียนนายจางและข้ึนทะเบียนผูประกันตนตามมาตรา 33 แหง
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในทองท่ีจังหวัดกระบี่ จันทบุรี ชมุพร ชลบุรี ตรัง ตราด นครศรีธรรมราช 
นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ ปตตานี พังงา พัทลุง เพชรบุรี ภูเก็ต ยะลา ระนอง ระยอง สงขลา สตูล สมุทรปราการ 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุราษฎรธานี รวม 23 จังหวัด ไดรับการขยายกําหนดเวลายื่นแบบรายการแสดง
การสงเงินสมทบ และการนําสงเงินสมทบตามมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 สําหรับ
คาจางงวดเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 งวดเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 และงวดเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2562 โดยให
ย่ืนแบบรายการแสดงการสงเงินสมทบและนําสงเงินสมทบภายในวันท่ี 15 เมษายน พ.ศ. 2562   
   3. ใหผูประกันตนตามมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซ่ึงมีทะเบียน
ผูประกันตนในทองท่ีท่ีกําหนดตามขอ 2. ไดรับการขยายกําหนดเวลานําสงเงินสมทบเขากองทุนตามมาตรา 39 
วรรคสาม สําหรับเงินสมทบท่ีตองนําสงประจํางวดเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 งวดเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 และ
งวดเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2562 โดยใหนําสงเงินสมทบเขากองทุนภายในวันท่ี 15 เมษายน พ.ศ. 2562  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
6. เรื่อง โครงการประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2562  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังนี้  
  1. เห็นชอบในหลักการการดําเนินโครงการประกันภัยขาวนาป  ปการผลิต 2562 ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการขาว (นบข.) ซ่ึงเปนการดําเนินงานตอเนื่องจากโครงการฯ ปการผลิต 
2561 ภายใตวงเงินงบประมาณจํานวน 1,740.60 ลานบาท โดยใชเงินงบประมาณคงเหลือในสวนท่ีธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ไดเบิกจายจากสํานักงบประมาณ (สงป.) เพ่ือดําเนินโครงการฯ ในป
การผลิต 2561 จํานวน 164.25 ลานบาท และเสนอของบประมาณเพ่ิมเติมจํานวน 1,576.35  ลานบาท 
  2. เห็นชอบให ธ.ก.ส. ทดรองจายเงินอุดหนุนคาเบี้ยประกันภัยแทนรัฐบาลในสวนของ
งบประมาณเพ่ิมเติมม 1,576.35 ลานบาท และเบิกเงินชดเชยตามจํานวนท่ีจายจริงพรอมดวยอัตราเฉลี่ยดอกเบี้ย
เงินฝากประจํา 6 เดือน  ประเภทบุคคลธรรมดาของ 4 ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ (FDR) บวกรอยละ 1 ตอป ใน
ปงบประมาณถัดไปใหกับ ธ.ก.ส. 
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  3. มอบหมายให ธ.ก.ส. ดําเนินการขายกรมธรรมประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2562 ใหไดตาม
เปาหมายและตามกําหนดเวลาการเอาประกันภัยของเกษตรกรท้ังในสวนท่ี 1 และสวนท่ี 2 (Tier 1 และ Tier 2) 
พรอมท้ังให ธ.ก.ส. บริหารจัดการความเสี่ยงในแตละพ้ืนท่ีใหสอดคลองกับหลักการประกันภัยและรวมกับสมาคม
ประกันวินาศภัยไทย (สมาคมฯ) และหนวยงานท่ีเก่ียวของในการดําเนินการประชาสัมพันธโครงการฯ รวมท้ังให
ความรูดานการประกันภัยแกเกษตรกรและบุคคลท่ีเก่ียวของเพ่ือสรางความตระหนักรูในความสําคัญของการ
ประกันภัย  
  4. มอบหมายใหกรมสงเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) ประสานงานกับ ธ.
ก.ส. และสมาคมฯ ดําเนินการเชื่อมโยงขอมูลเอกสารทะเบียนเกษตรกรแบบประมวลรวบรวมความเสียหายและ
การชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัย (แบบ กษ 02)  และแบบรายงานขอมูลความเสียหายจริงของเกษตรกร (แบบ 
กษ 02  เพ่ือการประกันภัย)  ตลอดจนดําเนินการเพ่ือใหมีการปรับปรุงประสิทธิภาพและระบบฐานขอมูล
สารสนเทศท่ีเก่ียวของกับโครงการฯ เพ่ือรองรับการเพ่ิมพ้ืนท่ีเปาหมาย และรองรับการจายคาสินไหมทดแทนให
รวดเร็วและถูกตองมากข้ึน  พรอมท้ังใหกรมสงเสริมการเกษตรเก็บขอมูลพ้ืนท่ีประสบภัย ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 โดยแยก
ประเภทพืชตาง ๆ ซ่ึงหนวยงานท่ีเก่ียวของไดเตรียมการดําเนินการในเบื้องตนแลว 
  5. มอบหมายใหกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย (มท.) และกรุงเทพมหานครดําเนินการ
แตงตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบเกษตรกรท่ีไดรับความเสียหายแตมิไดอยูในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีการประกาศเขตการ
ใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (คณะกรรมการฯ) ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรอง
ราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 เชนเดียวกับการดําเนินการของโครงการฯ ในปการ
ผลิต 2559 - 2561 และใหคณะกรรมการดังกลาวดําเนินการรับรองความเสียหายของเกษตรกรในกลุมขางตน และ
จัดสงขอมูลให ธ.ก.ส. และสมาคมฯ เพ่ือพิจารณาดําเนินการชวยเหลือเยียวยาตอไป  
  6. มอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
(สํานักงาน คปภ.) ปรับปรุงกรมธรรมประกันภัยขาวนาปใหเปนไปตามรูปแบบและหลักเกณฑของการรับ
ประกันภัยของโครงการฯ ปการผลิต 2562 รวมท้ังอนุมัติกรมธรรมและอัตราเบี้ยประกันภัยใหแลวเสร็จและ
สามารถเริ่มรับประกันภัยในปการผลิต 2562 ไดทันทีภายหลังคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบโครงการฯ ปการ
ผลิต 2562 และดําเนินการสรางความรูความเขาใจ  ตลอดจนประชาสัมพันธโครงการฯ ปการผลิต 2562 ใน
ภาพรวมและเชิงรุกรวมกันรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
  7. มอบหมายใหสมาคมฯ ประสานงานกับ ธ.ก.ส. กรมสงเสริมสหกรณและกรมสงเสริม
การเกษตร กษ. พัฒนาระบบการประกันภัยและการจายคาสินไหมทดแทน  ตลอดจนดําเนินการประชาสัมพันธ
โครงการฯ ปการผลิต 2562 เพ่ือใหเกษตรกรผูเอาประกันภัยไดรับประโยชนสูงสุด 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กค. รายงานวา  
  1. การดําเนินโครงการประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2561 ประสบความสําเร็จอยางสูงเม่ือ
เทียบกับปการผลิต 2559 และปการผลิต 2560  โดย ณ วันสิ้นสุดการจําหนายกรมธรรม (15 ธันวาคม 2561) มี
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จํานวนเกษตรกรผูเอาประกันภัย 1.92 ลานราย จํานวนพ้ืนท่ีเขารวมโครงการ 27.60 ลานไร หรือคิดเปนรอยละ 
92 ของจํานวนพ้ืนท่ีเปาหมายสูงสุด 30 ลานไร และคิดเปนรอยละ 47 ของพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวนาปท้ังประเทศ 
  2. เพ่ือใหโครงการดังกลาวสามารถดําเนินการไดอยางสอดคลองกับฤดูกาลเพาะปลูกขาวนาป
ของเกษตรกรซ่ึงจะเริ่มตนตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2562 เปนตนไป และเพ่ือใหเกษตรกรเขารวมโครงการฯ อยาง
ท่ัวถึงรวมท้ังไดรับความคุมครองตลอดระยะเวลาการปลูกขาวนาปท้ังฤดูการผลิตเพ่ือลดผลกระทบท่ีเกิดจาก
ปรากฏการณธรรมชาติและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศท่ียังคงมีความถ่ีและความรุนแรงมากข้ึนอยาง
ตอเนื่อง กค. ไดดําเนินโครงการฯ ปการผลิต 2562 ดังนี้  
   2.1 กค. และหนวยงานท่ีเก่ียวของไดรวมกันพิจารณาแนวทางการดําเนินโครงการฯ โดย 
(1) กําหนดหลักการใหเกษตรกรท่ีเปนลูกคาสินเชื่อเพ่ือการเพาะปลูกขาวนาปของ ธ.ก.ส. และเกษตรกรท่ัวไปไดรับ
ความคุมครองจากระบบการประกันภัยตามกฎของจํานวนมาก (Law of Large Numbers) (กฎของจํานวนมาก 
คือ การใชขอมูลจากสถิติในอดีต เพ่ือคาดการณผลท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เม่ือเรามีจํานวนขอมูลของเหตุการณท่ี
เคยเกิดข้ึนแลวในอดีตมากข้ึน ยอมทําใหเราสามารถคาดการณไดถูกตองและแมนยํามากข้ึนไปดวยนั่นจึงเปนการ
ลดความเสี่ยงของการคาดการณท่ีผิดนั่นเอง) เชนเดียวกับการดําเนินโครงการฯ ในปการผลิต 2559 - 2561 และ 
(2)  ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการดําเนินโครงการฯ เพ่ือใหเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ มีสวนรวมในการ
รับภาระคาเบี้ยประกันภัยโดยสามารถขอเอาประกันภัยเพ่ือรับความคุมครองเพ่ิมเติมจากสวนท่ีภาครัฐใหการ
อุดหนุนอัตราคาเบี้ยประกันภัย  ซ่ึงเปนการดําเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2561  
   2.2 กค. ไดนําโครงการประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2562 เสนอ นบข.  ในคราว
ประชุมครั้งท่ี 7/2561 เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2561 โดยท่ีประชุมไดมีมติเห็นชอบให ธ.ก.ส. ดําเนินโครงการฯ ป
การผลิต 2562 และมอบหมายให กค. นําโครงการดังกลาวเสนอคณะรัฐมนตรี ซ่ึงรายละเอียดของโครงการฯ ป
การผลิต 2562 สรุปไดดังนี ้
 

หัวขอ รายละเอียด 
1. วัตถุประสงค  เพ่ือใหเกษตรกรมีเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงดานภัยพิบัติผานระบบการประกันภัย 

และเปนการตอยอดความชวยเหลือของภาครัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรอง
ราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 เพ่ือรองรับตนทุนในการเพาะปลูก
ขาวใหกับเกษตรกรเม่ือประสบเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมท้ังเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช
จายงบประมาณของภาครัฐ  

2. พ้ืนท่ีรับประกัน
ภัย 

การรับประกันภัยพ้ืนฐาน 
(Tier 1) 

การรับประกันภัยรวมจายโดยสมัคร
ใจ (Tier 2) 

พ้ืนท่ีรวมไมเกิน 30 ลานไร แบงเปน 
(1) กลุมเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. ไมเกิน 28 ลานไร 
(2) กลุมเกษตรกรท่ัวไป ไมเกิน 2 ลานไร 

พ้ืนท่ีไมเกิน 5 ลานไร 

3 .  อั ต ร าค า เ บ้ี ย
ประกันภัย 

Tier 1 Tier 2 
อัตราเทากันทุกพ้ืนท่ี  กลุม (1) และ (2) จายเพ่ิมจาก Tier 1   
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85 บาท/ไร (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมและอากรแสตมป)  
รัฐบาลอุดหนุน 51 บาท และ ธ.ก.ส. อุดหนุน 34 บาท 

92.02 บาท/ไร  
(รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและอากรแสตมป)  
กลุม (1) รัฐบาลอุดหนุน 58.02 บาท  

ธ.ก.ส. อุดหนุน 34 บาท 
กลุมท่ี (2) รัฐบาลอุดหนุน 58.02 บาท  

เกษตรกรจายเอง 34 บาท 

ในอัตราท่ีแตกตางกันตามความเสี่ยง 
ของแตละพ้ืนท่ี  
ความเสี่ยงต่ํา 6.42 บาท/ไร  
ความเสี่ยงปานกลาง 17.12 บาท/ไร  
ความเสี่ยงสูง 27.82 บาท/ไร  
(รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและอากรแสตมป)  

4. ระยะเวลาการ 
ขายประกัน 

 ตั้งแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็นชอบโครงการฯ – วันท่ี 30 มิถุนายน 2562  
ยกเวนภาคใต ถึงวันท่ี 15 ธันวาคม 2562  

5. วงเงิน 
ความคุมครอง 

พ้ืนท่ี ภัยธรรมชาติ 7 ภัย 
(น้ําทวมหรือฝนตกหนัก ภัยแลง  

ฝนแลงหรือฝนท้ิงชวง ลมพายุหรือ
พายุไตฝุน ภัยอากาศหนาว หรือ
น้ําคางแข็ง  ลูกเห็บ ไฟไหม และ

ภัยชางปา*) 

ภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด 

Tier1 1,260 บาท/ไร 630 บาท/ไร 
Tier 2 240 บาท/ไร 120 บาท/ไร 
รวม ไมเกิน 1,500 บาท/ไร 750 บาท/ไร 

6. ภ า ร ะ
งบประมาณ (เงิน
อุ ด ห นุ น ค า เ บ้ี ย
ประกันภัย)  

 ภายในวงเงิน 1,740.60 ลานบาท (คิดจากพ้ืนท่ีเปาหมาย 30 ลานไร) โดยแบงเปน  
1) ใชจายจากงบประมาณคงเหลือจากการดําเนินโครงการ ฯ ในปการผลิต 2561 จํานวน 164.25 
ลานบาท  
2) ให ธ.ก.ส. ทดรองจายแทนรัฐบาลไปกอนและรัฐบาลจัดคาชดเชยตนทุนเงินใหในอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจํา 6 เดือน  ประเภทบุคคลธรรมดาของ 4 ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ (FDR)  บวกรอย
ละ 1 จาํนวน 1,576.35  
ลานบาท 

7. การพิจารณา 
คาสินไหมทดแทน 

 จายตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 
และจายเพ่ิมเติมกรณีท่ีเสียหายจริงแตไมอยูในเขตประกาศภัยตามท่ีราชการกําหนด โดยวิธีการ
ประเมินรายบุคคล  

8.วันเริ่มความ
คุมครอง 

(1) เกษตรท่ีเปนลูกคาสินเชื่อ ธ.ก.ส. (กลุม Tier 1) ซ่ึงไดรับการอนุมัติสินเชื่อท้ังหมดในการ
เพาะปลูกเริ่มตั้งแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการ ฯ ท้ังนี้ หากประสงคเอาประกันภัย
เพ่ิมในกลุม Tier 2  จะเริ่มตั้งแตวันท่ีเกษตรกรขอเอาประกันภัย  
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(2) เกษตรกรท่ีเปนลูกคาสินเชื่อ ธ.ก.ส. ซ่ึงไดรับการอนุมัติสินเชื่อบางสวนและประสงคจะเอา
ประกันภัยเพ่ิมเติม โดยรับภาระคาเบี้ยประกันเองท้ังในกลุม Tier 1 และ Tier 2  เริ่มตั้งแตวันท่ี
เกษตรกรขอเอาประกันภัย 
(3) กลุมเกษตรกรท่ัวไป  เริ่มตั้งแตวันท่ีเกษตรกรขอเอาประกันภัย  

หมายเหตุ * เปนการคุมครองภัยธรรมชาติใหมท่ีเพ่ิมข้ึนจากเดิมของโครงการฯ ปการผลิต 2561  

 
7. เรื่อง  โครงการประกันภัยขาวโพดเล้ียงสัตว ปการผลิต 2562 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังนี้  
  1. เห็นชอบในหลักการการดําเนินโครงการประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตว ปการผลิต 2562 ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายและบริการจัดการขาวโพดเลี้ยงสัตว (นบขพ.) ภายใตวงเงินงบประมาณ จํานวน 121.80  
ลานบาท 
  2. เห็นชอบใหธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ทดรองจายเงินอุดหนุน 
คาเบี้ยประกันภัยแทนรัฐบาล จํานวน 121.80 ลานบาท และเบิกเงินชดเชยตามจํานวนท่ีจายจริงพรอมดวยอัตรา
เฉลี่ยดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 6 เดือน  ประเภทบุคคลธรรมดาของ 4 ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ (FDR) บวกรอย
ละ 1 ตอปในปงบประมาณถัดไปใหกับ ธ.ก.ส.  
  3. มอบหมายให ธ.ก.ส. ดําเนินการขายกรมธรรมประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตวปการผลิต 2562 
ใหไดตามเปาหมายและตามกําหนดเวลาการเอาประกันภัยของเกษตรกรท้ังในสวนท่ี 1 (Tier 1)  และสวนท่ี 2  
(Tier 2) พรอมท้ังให  ธ.ก.ส. บริหารจัดการความเสี่ยงในแตละพ้ืนท่ีใหสอดคลองกับหลักการประกันภัยและรวมกับ
สมาคมประกันวินาศภัยไทย (สมาคมฯ) และหนวยงานท่ีเก่ียวของในการดําเนินการประชาสัมพันธโครงการฯ 
รวมท้ังใหความรูดานการประกันภัยแกเกษตรกรและบุคคลท่ีเก่ียวของเพ่ือสรางความตระหนักรูในความสําคัญของ
การประกันภัย  
  4. มอบหมายใหกรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) ประสานงานกับ  
ธ.ก.ส. และสมาคมฯ ดําเนินการเชื่อมโยงขอมูลเอกสารทะเบียนเกษตรกรแบบประมวลรวบรวมความเสียหายและ
การชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัย (แบบ กษ 02) และแบบรายงานขอมูลความเสียหายจริงของเกษตรกร (แบบ 
กษ 02 เพ่ือการประกันภัย) ตลอดจนดําเนินการเพ่ือใหมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
ท่ีเก่ียวของกับโครงการฯ เพ่ือรองรับการเพ่ิมพ้ืนท่ีเปาหมาย  และรองรับการจายคาสินไหมทดแทนใหรวดเร็วและ
ถูกตองมากข้ึน   พรอมท้ังใหกรมสงเสริมการเกษตรเก็บขอมูลพ้ืนท่ีประสบภัย   ตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 โดยแยกประเภทพืชตาง ๆ ซ่ึง
หนวยงานท่ีเก่ียวของไดเตรียมการดําเนินการในเบื้องตนแลว 
  5. มอบหมายใหกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย (มท.) และกรุงเทพมหานคร ดําเนินการ
แตงตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบเกษตรกรท่ีไดรับความเสียหายแตมิไดอยูในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีการประกาศเขตการ
ใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (คณะกรรมการฯ) ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรอง
ราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 เชนเดียวกับการดําเนินการของโครงการประกันภัย
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ขาวนาปและใหคณะกรรมการดังกลาวดําเนินการรับรองความเสียหายของเกษตรกรในกลุมขางตน   และจัดสง
ขอมูลให ธ.ก.ส. และสมาคมฯ เพ่ือพิจารณาดําเนินการชวยเหลือเยียวยาตอไป 
  6. มอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(สํานักงาน คปภ.) จัดทํากรมธรรมประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตวใหเปนไปตามรูปแบบและหลักเกณฑของการรับ
ประกันภัยของโครงการฯ ปการผลิต 2562 รวมท้ังอนุมัติกรมธรรมและอัตราเบี้ยประกันภัยใหแลวเสร็จและ
สามารถเริ่มรับประกันภัยในปการผลิต 2562 ไดทันทีภายหลังคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบโครงการฯ ปการ
ผลิต 2562 และดําเนินการสรางความรูความเขาใจ  ตลอดจนประชาสัมพันธโครงการฯ ปการผลิต 2562 ใน
ภาพรวมและเชิงรุกรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ   
  7. มอบหมายใหสมาคมฯ ประสานงานกับ ธ.ก.ส. กรมสงเสริมสหกรณและกรมสงเสริม
การเกษตร กษ. พัฒนาระบบการประกันภัยและการจายคาสินไหมทดแทนตลอดจนดําเนินการประชาสัมพันธ
โครงการฯ ปการผลิต 2562 เพ่ือใหเกษตรกรผูเอาประกันภัยไดรับประโยชนสูงสุด 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กค. รายงานวา 
  1. กค. และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก กษ. (กรมสงเสริมการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร  และกรมสงเสริมสหกรณ)  มท. (กรมการปกครองและกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) สํานักงาน 
คปภ. ธ.ก.ส. และสมาคมฯ ไดรวมกันพิจารณาแนวทางการดําเนินโครงการประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตว 
(โครงการฯ) ปการผลิต 2562 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกษตรกรผูเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวมีเครื่องมือในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงดานภัยพิบัติผานระบบการประกันภัย  และเปนการตอยอดความชวยเหลือของภาครัฐ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 
รวมท้ังเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณของภาครัฐ  ซ่ึงเปนการดําเนินการตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2561  
  2. เนื่องจากการดําเนินโครงการฯ ปการผลิต 2562 จําเปนตองเรงดําเนินการใหมีความสอดคลอง
กับฤดูกาลเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว (ขาวโพดเลี้ยงสัตวฤดูฝน) ในปการผลิต 2562 ของเกษตรกรจะเริ่มตนตั้งแต
วันท่ี 1 มีนาคม 2562 เปนตนไป  และเพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการฯ ท่ีตองการใหเกษตรกรเขา
รวมโครงการฯ อยางท่ัวถึงและไดรับความคุมครองตลอดระยะเวลาการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวท้ังฤดูการผลิต 
(ขาวโพดเลี้ยงสัตวฤดูฝนและขาวโพดเลี้ยงสัตวฤดูแลง) เพ่ือลดผลกระทบท่ีเกิดจากปรากฏการณธรรมชาติ   และ
ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศท่ียังคงมีความถ่ีและความรุนแรงมากข้ึนอยางตอเนื่อง   ซ่ึงความเสียหาย
ดังกลาวไดสงผลกระทบตอเนื่องกับจํานวนเงินทุนของเกษตรกรท่ีมีไมมีเพียงพอสําหรับใชเพาะปลูกในปการผลิต
ถัดไป   กค. จึงไดนําเสนอแนวทางการดําเนินโครงการฯ ปการผลิต 2562 เสนอตอ นบขพ. พิจารณาในการประชุม                  
ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2562 ซ่ึงท่ีประชุมไดมีมติเห็นชอบแนวทางการดําเนินโครงการฯ ปการผลิต 
2562 ตามท่ี กค. เสนอ โดยรายละเอียดของโครงการฯ ปการผลิต 2562 สรุปไดดังนี้ 
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หัวขอ รายละเอียด 
1. วัตถุประสงค  เพ่ือใหเกษตรกรมีเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงดานภัยพิบัติผานระบบการ

ประกันภัย และเปนการตอยอดความชวยเหลือของภาครัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
เงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 เพ่ือรองรับตนทุนใน
การเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวใหกับเกษตรกรเม่ือประสบเหตุการณภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
รวมท้ังเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณของภาครัฐ  

2. พ้ืนท่ีรับประกัน
ภัย 

การรับประกันภัยพ้ืนฐาน 
(Tier 1) 

การรับประกันภัยรวมจายโดย
สมัครใจ (Tier 2) 

พ้ืนท่ีรวมไมเกิน 3 ลานไร แบงเปน 
(1) กลุมเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. ไมเกิน 2.8 ลานไร 
(2) เกลุมเกษตรกรท่ัวไป ไมเกิน 2 แสนไร 

พ้ืนท่ีไมเกิน 3 แสนไร 

3 .  อัตราค า เ บ้ีย
ประกันภัย 

Tier 1 Tier 2 
อัตราเทากันทุกพ้ืนท่ี  

59 บาท/ไร (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมและอากรแสตมป)  
รัฐบาลอุดหนุน 35.40 บาท และ ธ.ก.ส. อุดหนุน 23.60 

บาท 
64.20 บาท/ไร  

(รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและอากรแสตมป)  
(1) กลุมลูกคา ธ.ก.ส. รัฐบาลอุดหนุน 40.60 บาท  

ธ.ก.ส. อุดหนุน 23.60 บาท 
 (2) กลุมเกษตรกรท่ัวไป รัฐบาลอุดหนุน 40.60 บาท  

เกษตรกรจายเอง 23.60 บาท 

กลุม (1) และ (2) รับภาระเองโดย
จายเพ่ิมจาก Tier 1  ในอัตราท่ี
แตกตางกันตามความเสี่ยงของแต
ละพ้ืนท่ี  
ความเสี่ยงต่ํา 4.28 บาท/ไร   
ความเสี่ยงปานกลาง 11.77 บาท/
ไร 
ความเสี่ยงสูง 25.68 บาท/ไร 
( รวมภาษี มูลค า เ พ่ิมและอากร
แสตมป)  

4. ระยะเวลาการ 
ขายประกัน 

(1) สําหรับขาวโพดเลี้ยงสัตว  รอบท่ี 1 (ขาวโพดเลี้ยงสัตวฤดูฝน) นับตั้งแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีมี
มติใหความเห็นชอบโครงการฯ – วันท่ี 31 พฤษภาคม 2562  
(2) สําหรับขาวโพดเลี้ยงสัตว รอบท่ี 2 (ขาวโพดเลี้ยงสัตวฤดูแลง) ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 15 
มกราคม 2563  

5. วงเงิน 
ความคุมครอง 

พ้ืนท่ี ภัยธรรมชาติ 7 ภัย 
(น้ําทวมหรือฝนตกหนัก ภัยแลง  

ฝนแลงหรือฝนท้ิงชวง ลมพายุหรือ
พายุไตฝุน ภัยอากาศหนาว หรือ
น้ําคางแข็ง  ลูกเห็บ ไฟไหม และ

ภัยชางปา) 

ภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด 

Tier1 1,500 บาท/ไร 750 บาท/ไร 
Tier 2 240 บาท/ไร 120 บาท/ไร 
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รวมไมเกิน 1,740 บาท/ไร 870 บาท/ไร 
6. ภ า ร ะ
งบประมาณ (เงิน
อุ ด ห นุ น ค า เ บ้ี ย
ประกันกัย)  

 ภายในวงเงิน 121.80 ลานบาท (คิดจากพ้ืนท่ีเปาหมาย 3 ลานไร) โดยให ธ.ก.ส. ทดรอง
จายเงินอุดหนุนคาเบี้ยประกันภัยแทนรัฐบาล และเบิกเงินชดเชยตามจํานวนท่ีจายจริงพรอมดวย
อัตราเฉลี่ยดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 6 เดือนประเภทบุคคลธรรมดาของ 4 ธนาคารพาณิชยขนาด
ใหญ (Fixed Deposit Rate : FDR) บวกรอยละ 1 ตอป ในปงบประมาณถัดไป  

7. การพิจารณา          
คาสินไหมทดแทน 

 จายตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 
2556 และจายเพ่ิมเติมกรณีท่ีเสียหายจริงแตไมอยูในเขตประกาศภัยตามท่ีราชการกําหนด โดย
วิธีการประเมินรายบุคคล  

8. วันเริ่มความ
คุมครอง 

(1) เกษตรกรท่ีเปนลูกคาสินเชื่อ ธ.ก.ส. (กลุม Tier 1) ซ่ึงไดรับการอนุมัติสินเชื่อท้ังหมดในการ
เพาะปลูกเริ่มตั้งแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการ ฯ ท้ังนี้ หากประสงคเอาประกันภัย
เพ่ิมในกลุม Tier 2  จะเริ่มตั้งแตวันท่ีเกษตรกรขอเอาประกันภัย  
(2) เกษตรกรท่ีเปนลูกคาสินเชื่อ ธ.ก.ส. ซ่ึงไดรับการอนุมัติสินเชื่อบางสวนและประสงคจะเอา
ประกันภัยเพ่ิมเติม โดยรับภาระคาเบี้ยประกันเองท้ังในกลุม Tier 1 และ Tier 2  เริ่มตั้งแตวันท่ี
เกษตรกรขอเอาประกันภัย 
(3) กลุมเกษตรกรท่ัวไป  เริ่มตั้งแตวันท่ีเกษตรกรขอเอาประกันภัย  

หมายเหตุ ผูเอาประกันภัย คือ เกษตรกรผูเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) กับ
กรมสงเสริมการเกษตร ในพ้ืนท่ีท่ีมีเอกสารสิทธิ์ ในปการผลิต 2562/63 

 

8. เรื่อง ผลการดําเนินงานและการขอขยายระยะเวลาดําเนินโครงการเงินกูเพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําและระบบขนสงทางถนน  ระยะเรงดวน : มาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะท่ี 2  
  คณะรัฐมนตรีมีมติดังนี้  
  1. รับทราบ อนุมัติ และเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังนี ้
   1.1 รับทราบสถานะการดําเนินโครงการเงินกูเพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําและระบบขนสงทางถนน ระยะเรงดวน : มาตรการการกระตุนเศรษฐกิจระยะท่ี 2 (โครงการเงินกูฯ) 
การติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน  และอนุมัติขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการเงินกูฯ และการเบิกจาย
เงินกูจนถึงเดือนกันยายน 2562 ท้ังนี้ หากหนวยงานเจาของโครงการใดไมสามารถดําเนินการและเบิกจายไดแลว
เสร็จภายในเดือนกันยายน 2562 เห็นควรใหใชเงินงบประมาณรายจายประจําปของหนวยงานเจาของโครงการ
หรือจากแหลงอ่ืน  เพ่ือดําเนินโครงการใหแลวเสร็จตอไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 
   1.2 อนุมัติยกเลิกโครงการและยกเลิกการใชเงินกูของกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา   
กรมทางหลวง   กรมทรัพยากรน้ําบาดาล   และกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยวงเงินรวมท้ังสิ้น 679.07 ลาน
บาท โดยในการยกเลิกสัญญาขอใหคํานึงถึงประโยชนของทางราชการและดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบ
ราชการท่ีเก่ียวของ   และหากหนวยงานเจาของโครงการท่ียกเลิกโครงการตองคืนเงินท่ีไดเบิกไปแลว  ขอใหเรง
ดําเนินการและแจงผลการคืนเงินดังกลาวให กค. [สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)] ทราบดวย  สําหรับ
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โครงการท่ีขอยกเลิกโครงการและยกเลิกการใชเงินกู  หากหนวยงานเจาของโครงการมีความประสงคจะดําเนิน
โครงการตอไป  ขอใหดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบราชการท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดดวย 
   1.3 เห็นชอบใหกระทรวงตนสังกัดติดตามเรงรัดการดําเนินงานและการเบิกจายเงิน
โครงการภายใตโครงการเงินกูฯ  ใหแลวเสร็จโดยเร็ว  พรอมท้ังจัดทํารายงานผลการดําเนินงานสงให สบน. ทุก
เดือน ภายในวันท่ี 7 ของเดือนถัดไป  และกํากับดูแลใหหนวยงานเจาของโครงการดําเนินงานตามกฎหมาย  
ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ท่ีเ ก่ียวของ และมาตรฐานของทางราชการอยางเครงครัด และให
กระทรวงการคลัง (สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ) ติดตามความกาวหนาในการดําเนินโครงการและการเบิก
จายเงินของหนวยงานเจาของโครงการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดดวย  รวมท้ังใหกระทรวงคมนาคมรับ
ความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป  
  2. ในกรณีท่ีหนวยงานเจาของโครงการดําเนินโครงการแลวเสร็จและมีเงินคงเหลือจากการ
ดําเนินงาน ใหหนวยงานเจาของโครงการเรงรัดการคืนเงินคงเหลือจากการดําเนินโครงการตามข้ันตอนของ
กฎหมาย ระเบียบมติคณะรัฐมนตรี และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะนําเงินท่ีเหลือ
ในบัญชีดังกลาวสงคืนคลังตอไป 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีมาเพ่ือรายงานสถานะการดําเนินโครงการเงินกูเพ่ือการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนสงทางถนน  ระยะเรงดวน : มาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะ
ท่ี 2 (โครงการเงินกูฯ) ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 และขออนุมัติขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการและการ
เบิกจายเงินกูจนถึงเดือนกันยายน 2562 จํานวนท้ังสิ้น 65 โครงการ ท้ังนี้ หากหนวยงานเจาของโครงการใดไม
สามารถดําเนินการและเบิกจายไดแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2562 เห็นควรใหใชเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปของหนวยงานเจาของโครงการหรือจากแหลงอ่ืนเพ่ือดําเนินโครงการใหแลวเสร็จตอไป   รวมท้ังขออนุมัติ
ยกเลิกโครงการและยกเลิกการใชเงินกูของหนวยงานเจาของโครงการท่ีมีความประสงคจะขอยกเลิกโครงการและ
ยกเลิกการใชเงินกู ซ่ึงเปนการดําเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 โดยสรุป
ความกาวหนาการดําเนินโครงการเงินกูฯ ได ดังนี ้

หนวย : ลานบาท 
ผลการดําเนินโครงการ

เงินกูฯ 
จํานวน
โครงการ 

วงเงินท่ี 
สงป. 

จัดสรร 

ผลการเบิกจาย  
จํานวน รอยละ วงเงินคงเหลือท่ี

ยังไมเบิกจาย 
1) ดําเนินการแลวเสร็จ 3,930 66,844.46 64,202.96 96.05 2,641.54* 
2) อยูระหวางดําเนินการ 65 9,758.14 5,135.24 56.63 4,622.90 
 2.1) อยูระหวาง
ดําเนินการและเบิกจาย
ภายในปงบประมาณ 
2562 ** 

15 2,511.39 648.63 25.83 1,862.76 
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    2.2) อยูระหวาง
ดําเนินการและประสงคจะ
ขอขยายระยะเวลาเพ่ือ
ดําเนินการตอ (คาดวาจะ
แลวเสร็จภายใน
ปงบประมาณ 2562) *** 

50 7,246.75 4,486.61 61.91 2,760.14 

3) ประสงคจะยกเลิก 13 โครงการ 
และ 1 แหง 

6,79.07 86.54 12.74 592.53 

รวมท้ังสิ้น 4,008 77,281.67 69,424.74 89.75 7,856.97 
หมายเหตุ :  * เงินเหลือจายท่ีตองสงคืนคลัง  

 ** เปนโครงการเงินกูฯ ท่ีคณะรัฐมนตรีเคยมีมติเมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 ใหขยายระยะเวลาและเบิกจายถึง

ปงบประมาณ 2562 (เดือนกันยายน 2562)   

 *** เปนโครงการเงินกูฯ ท่ีคณะรัฐมนตรีเคยมีมติเมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 ใหขยายระยะเวลาและเบิกจายไดถึง

เดือนเมษายน 2561 - พฤษภาคม 2562  

  จากผลการดําเนินโครงการเงินกูฯ มีโครงการเงินกูฯ ท่ีอยูระหวางดําเนินการ รวมท้ังสิ้น 65 
โครงการ  ประกอบดวย  โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินงานโดยคาดวาจะสามารถดําเนินการและเบิกจายไดทัน
ระยะเวลา (ภายในเดือนกันยายน 2562)  ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 รวม 15 
โครงการ ในขณะท่ีอีก 50 โครงการ  อยูระหวางดําเนินการและไมสามารถเบิกจายไดภายในเดือนเมษายน 2561 
ถึงเดือนพฤษภาคม 2562 ตามกรอบระยะเวลาท่ีคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติไวเนื่องจากมีปญหาในการดําเนินงานบาง
ประการ เชน ตองปรับแกขอบเขตการดําเนินงานและระยะเวลาดําเนินงานในสัญญาใหสอดคลองกับพ้ืนท่ีและ
ความตองการของประชาชน หยุดการดําเนินงานชั่วคราวจากปญหาน้ําทวม เปนตน ในครั้งนี้กระทรวงการคลังจึง
ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการและการเบิกจายเงินกูสําหรับโครงการเงินกูฯ ท่ีอยูระหวางดําเนินการ
ออกไปอีกจนถึงเดือนกันยายน 2562 ซ่ึงเปนการขอขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการเงินกูฯ ภายใตกรอบ
ระยะเวลาเดิมท่ีกําหนดใหดําเนินการใหแลวเสร็จไมเกินปงบประมาณ 2562 
 
9.  เรื่อง  ขอผอนผันการใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมน้ําช้ันท่ี 1 บีเอ็ม  เพ่ือทําเหมืองแรของหางหุนสวนจํากัด  ศิลา
เขาตําบล ท่ีจังหวัดลพบุรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขอผอนผันการใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมน้ําชั้นท่ี 1 บีเอ็ม เพ่ือทําเหมือง
แร  ตามคําขอประทานบัตรท่ี 7/2556 ของหางหุนสวนจํากัด  ศิลาเขาตําบล  ท่ีจังหวัดลพบุรีตามมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2533 และวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2538 โดยเม่ือคณะรัฐมนตรีอนุมัติผอนผันการใชประโยชน
พ้ืนท่ีลุมน้ําชั้นท่ี 1 บีเอ็ม สําหรับโครงการดังกลาว และหนวยงานเจาของพ้ืนท่ีอนุญาตใหเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ี
แลว กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรจะไดดําเนินการใหครบถวนถูกตอง 
ตามข้ันตอนของระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของกอนการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรตอไป  ตามท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรม (อก.) เสนอ 
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  สาระสําคัญของเรื่อง  
  กระทรวงอุตสาหกรรมไดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการขอผอนผันการใชประโยชนพ้ืนท่ี
ลุมน้ําชั้นท่ี 1 บีเอ็ม เพ่ือทําเหมืองแร  ตามคําขอประทานบัตร ท่ี 7/2556 ของหางหุนสวนจํากัด  ศิลาเขาตําบล   
ท่ีจังหวัดลพบุรี ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2533 และวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2538 ซ่ึงพ้ืนท่ีคําขอ
อยูในพ้ืนท่ีลุมน้ําชั้นท่ี 1 บีเอ็มของลุมน้ําปาสัก และเปนพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ ปาซับลังกา ซ่ึงหางหุนสวนจํากัด 
ศิลาเขาตําบล ไดยื่นคําขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปาไมแลว โดยพ้ืนท่ีไมเปนแหลงธรรมชาติอันควร
อนุรักษ ไมเปนพ้ืนท่ีตองหามสําหรับการทําเหมืองตามระเบียบและกฎหมายของสวนราชการตาง ๆ การปด
ประกาศการขอประทานบัตรไมมีผูรองเรียนคัดคาน รวมท้ังองคการบริหารสวนตําบลนาโสมไดแจงความเห็นชอบ
ในการขอประทานบัตรและคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ดาน
เหมืองแร ไดใหความเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการแลว  เม่ือวันท่ี 14 
มีนาคม 2560 
 
10. เรื่อง ขอผอนผันการใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมน้ําช้ันท่ี 1 บี และ 1 บีอาร เพ่ือทําเหมืองแร ของหางหุนสวน
จํากัด ชุติวรรณ ท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขอผอนผันการใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมน้ําชั้นท่ี 1 บี และ 1 บีอาร เพ่ือ
ทําเหมืองแร ตามคําขอประทานบัตรท่ี 5/2557 ของหางหุนสวนจํากัด  ชุติวรรณ ท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช ตาม
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2532 และวันท่ี 15 พฤษภาคม 2533 โดยเม่ือคณะรัฐมนตรีพิจารณา
อนุมัติผอนผันการใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมน้ําชั้นท่ี 1 บี และ 1 บีอาร  สําหรับโครงการดังกลาว  และหนวยงานเจาของ
พ้ืนท่ีอนุญาตใหเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีแลว กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมือง
แรจะไดดําเนินการใหครบถวนถูกตองตามข้ันตอนของระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของกอนการพิจารณาอนุญาต
ประทานบัตรตอไป ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการขอผอนผันการใชประโยชนพ้ืนท่ีลุม
น้ําชั้นท่ี 1 บี และ 1 บีอาร เพ่ือทําเหมืองแร ตามคําขอประทานบัตรท่ี 5/2557 ของหางหุนสวนจํากัด ชุติวรรณ  
ท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2532 และวันท่ี 15 พฤษภาคม 2533 ซ่ึง
พ้ืนท่ีคําขออยูในพ้ืนท่ีลุมน้ําชั้นท่ี 1 บี และ 1 บีอาร และเปนพ้ืนท่ีปาไม โดยเปนท่ีดินมีสิทธิครอบครอง น.ส. 3 ก. 
จํานวน 8 แปลงของบุคคลอ่ืน  ซ่ึงไดรับความยินยอมจากเจาของท่ีดินแลว ท้ังนี้ ไดยื่นคําขออนุญาตเขาทํา
ประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปาไมแลว โดยพ้ืนท่ีไมเปนแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ ไมเปนพ้ืนท่ีตองหามสําหรับการทํา
เหมืองตามระเบียบและกฎหมายของสวนราชการตาง ๆ การปดประกาศการขอประทานบัตรไมมีผูรองเรียน
คัดคาน รวมท้ังองคการบริหารสวนตําบลหินตกไดแจงความเห็นชอบในการขอประทานบัตร และคณะกรรมการ
ผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานเหมืองแร ไดใหความเห็นชอบกับรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการแลวเม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2560 
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11.  เรื่อง มาตรการสงเสริมการข้ึนทะเบียนและเพ่ิมมูลคาการตลาดของการจําหนายสินคาส่ิงบงช้ีทาง
ภูมิศาสตร (Geographical Indications : GI) ไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการใหกระทรวงมหาดไทย (มท.) ในฐานะหนวยงานกลไกหลัก
ในการบริหารจัดการแบบบูรณาการในระดับพ้ืนท่ีทุกระดับ พิจารณามอบหมายจังหวัดดําเนินการแตงตั้ง
คณะกรรมการระดับจังหวัดทุกจังหวัดเพ่ือสนับสนุนการผลักดันและขับเคลื่อนการสงเสริมและคุมครองสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตร (Geographical Indications : GI) ไทย ตลอดจนการเพ่ิมมูลคาการตลาดของการจําหนายสินคา GI 
ไทยอยางยั่งยืนและเปนรูปธรรม ตามท่ีกระทรวงพาณิชย (พณ.) เสนอ โดยให พณ. และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับ
ความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย   
   สาระสําคัญของเรื่อง  
   พณ. รายงานวา  
  1. สถานการณการสงเสริมและคุมครอง GI ไทย  
   ปจจุบัน พณ. ไดดําเนินการข้ึนทะเบียน GI ไทยท้ังหมด 99 สินคา จาก 66 จังหวัด ซ่ึง
ประกอบดวยสินคา GI หมวดขาว 10 รายการ อาหาร 18 รายการ ผักและผลไม 47 รายการ ผา 9 รายการ 
หัตถกรรมและอุตสาหกรรม 13 รายการ และไวน – สุรา 2 รายการ และอยูระหวางดําเนินการพิจารณาข้ึน
ทะเบียนอีก 69 รายการ นอกจากนี้ ยังไดดําเนินการใหสินคา GI ไทย ไดรับการคุมครองในตางประเทศแลว รวม 6 
สินคา ใน 4 ประเทศ ไดแก สหภาพยุโรป (ขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห/กาแฟดอยตุง/กาแฟดอยชาง/ขาวสังขหยด
เมืองพัทลุง) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เสนไหมไทยพ้ืนบานอีสาน) และสาธารณรัฐอินโดนีเซียและอินเดีย 
(ผาไหมยกดอกลําพูน) และอยูระหวางผลักดันใหไดรับการคุมครองเพ่ิมอีก 6 สินคา ใน 3 ประเทศ ไดแก 
สาธารณรัฐประชาชนจีน (ขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห/มะขามหวานเพชรบูรณ/สมโอทับทิมสยามปากพนัง) กัมพูชา 
(กาแฟดอยตุง) และเวียดนาม (มะขามหวานเพชรบูรณ/ลําไยอบแหงเนื้อสีทองลําพูน) รวมท้ังสงเสริมการพัฒนา
คุณภาพและรับรองมาตรฐานสินคา GI เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหผูบริโภคท้ังในประเทศและตางประเทศ ในระดับ
จังหวัด (Internal Control) ท้ังหมด 64 สินคาและระดับสากล (External Control) ท้ังหมด 19 สินคา  
  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 ยังไดสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑสินคา GI 
รวม 20 สินคา อาทิ ผาครามธรรมชาติสกลนคร ชามไกลําปาง สับปะรดภูแลเชียงราย ขาวหอมมะลิสุรินทร สมโอ
ปูโกยะรัง มะขามหวานเพชรบูรณ และทุเรียนนนท เปนตน เพ่ือยกระดับสินคาและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาท่ีมา
จากแหลงผลิตท่ีเฉพาะเจาะจง ซ่ึงมีคุณภาพและชื่อเสียงของสินคานั้น ๆ อันสรางโอกาสทางการตลาด สรางอาชีพ
และสรางรายไดใหกับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและผูประกอบการทองถ่ินกวา 380 ลานบาท โดยรวมมือกับบริษัท 
เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด จัดใหมีมุมจําหนายสินคา GI ไทย (GI Corner) อยางถาวร ภายในท็อปส ซุปเปอรมาร
เก็ต และเซ็นทรัล ฟูด ฮอลล รวม 108 สาขาท่ัวประเทศ ตลอดจนจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดสินคา GI อยาง
ตอเนื่องทุกป เชน งาน GI Market งาน IP Fair และงาน THAIFEX – World of Food Asia เปนตน สงผลให
สินคา GI ท้ังหมดของไทย สามารถสรางมูลคาทางการตลาดสูงถึง 4,080 ลานบาท  
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  2. มาตรการเพ่ิมมูลคาการตลาดของการจําหนายสินคา GI และสงเสริมการคุมครอง GI ไทย
อยางย่ังยืน   
  พณ. ไดประชุมหารือรวมกับหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ เชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) 
มท. กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) และการทองเท่ียวแหงประเทศไทย เปนตน เม่ือวันท่ี  
4 กรกฎาคม 2561 โดยรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชยเปนประธาน ในการประชุมดังกลาว ประธานไดแจง
ใหผูแทนทุกหนวยงานทราบถึงนโยบายของรัฐบาลในการใหความสําคัญกับการสงเสริมสินคา GI เพ่ือสรางความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจใหกับชุมชนทองถ่ิน รักษาฐานรายไดเดิม และสรางฐานอนาคตใหมท่ีสรางรายไดสูงข้ึนใหกับ
เกษตรกรและชุมชนอยางยั่งยืน อีกท้ังยังขอความรวมมือในการดําเนินการสงเสริมสินคา GI ไทย ในอนาคตอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือไปสูการปฏิบัติท่ีกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยางเปนรูปธรรม เชน การเฟนหา
ผลิตภัณฑการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนท่ีมีคุณคาและศักยภาพเพ่ือสงเสริมการข้ึนทะเบียน GI การผลักดันให
จังหวัดจัดทําระบบควบคุมรับรองมาตรฐานคุณภาพสินคา GI ท้ังระดับในประเทศและตางประเทศ เปนตน  
  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 พณ. ไดกําหนดเปาหมายและแผนงานการดําเนินการสราง
มูลคาเพ่ิมและสงเสริมคุมครอง GI ไทย ไดแก (1) การลงพ้ืนท่ีสงเสริมใหจังหวัดยื่นคําขอข้ึนทะเบียน GI              
รวม 8 สินคา ใน  7 จังหวัด อาทิ หมอหอม (จังหวัดแพร) โองมังกร (จังหวัดราชบุรี) พริกไทย (จังหวัดจันทบุรี) 
กระเทียม (จังหวัดศรีสะเกษ) และลูกหยียะรัง (จังหวัดปตตานี) เปนตน (2) เรงพิจารณาคําขอข้ึนทะเบียน GI ไทย
เพ่ิมข้ึนอีก 16 คําขอ อาทิ มะมวงยายกล่ํา (จังหวัดนนทบุรี) ทุเรียนสาลิกา (จังหวัดพังงา) และกาแฟวังน้ําเขียว 
(จังหวัดนครราชสีมา) เปนตน (3) ผลักดันใหสินคา GI ไทยท่ีมีศักยภาพ ยื่นคําขอรับความคุมครองในตางประเทศ
เพ่ิมอีก 5 สินคา ใน 2 ประเทศ ไดแก สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 2 สินคา ไดแก ทุเรียนปราจีนบุรีและ
มะพราวน้ําหอมราชบุรี และมาเลเซีย จํานวน 3 สินคา ไดแก สมโอทับทิมสยามปากพนัง ขาวหอมมะลิทุงกุลา
รองไห และขาวสังขหยดเมืองพัทลุง (4) ผลักดันใหจังหวัดจัดทําระบบควบคุมตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสินคา GI 
เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหผูบริโภคท้ังในประเทศและตางประเทศ รวม 7 สินคา เชน สับปะรดตราดสีทอง นิลเมือง
กาญจน และเงาะโรงเรียนนาสาร เปนตน (5) สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑสินคา GI รวม 10 สินคา 
(6) จัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดสินคา GI อยางตอเนื่องทุกป อาทิ งาน GI Market และงาน THAIFEX – World 
of Food Asia เปนตน และ (7) สรางความรูความเขาใจในความสําคัญของ GI ใหกับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน 
ผูผลิต ผูประกอบการ และผูบริโภคผานชองทางสื่อประชาสัมพันธท้ังสื่อออนไลนและสื่อตาง ๆ อยางกวางขวาง  
  3. การขับเคล่ือนเพ่ือสงเสริมและคุมครอง GI ไทยอยางเปนรูปธรรมตามนโยบายของรัฐบาล   
   เพ่ือบูรณาการการทํางานและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและผลิตภัณฑชุมชนท้ังสินคาเกษตร 
หัตถกรรม หรือการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สรางอาชีพ สรางรายได และยกระดับคุณภาพชีวิตใหกับ
เกษตรกร ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน และประชาชนในทองถ่ินอยางยั่งยืน จําเปนท่ีตองอาศัยการบูรณาการการ
ขับเคลื่อนการทํางานในระดับพ้ืนท่ี โดยใหหนวยงานสวนราชการในพ้ืนท่ีทุกระดับตั้งแตจังหวัด อําเภอ ตําบล และ
หมูบาน สนับสนุนการดําเนินงานดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เห็นควรขอความรวมมือ มท. ในฐานะ
หนวยงานกลไกหลักในการบริหารจัดการแบบบูรณาการในระดับพ้ืนท่ีพิจารณามอบหมายจังหวัด ดําเนินการ
แตงตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดทุกจังหวัด เพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมและคุมครอง GI ไทย ตลอดจนการสราง
มูลคาเพ่ิมใหกับสินคา GI ไทย อันชวยเสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอยางยั่งยืน โดยมีผูวาราชการจังหวัด
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เปนประธาน มีหัวหนาสวนราชการระดับจังหวัดท่ีเก่ียวของรวมเปนกรรมการ เชน สํานักงานเกษตรจังหวัด 
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด สํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินจังหวัด สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด สํานักงานทองเท่ียวและกีฬาจังหวัด สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด โดยมีสํานักงานพาณิชยจังหวัดเปนฝายเลขานุการ เปนตน  
 
12.  เรื่อง  รายงานการเฝาระวังเรื่องการละเมิดทรัพยสินทางปญญา (Counterfeit and Piracy Watch 
List) ของคณะกรรมาธิการยุโรป 
                   คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย (พณ.) เสนอ โดยมอบหมายใหหนวยงานท่ีบังคับ
ใชกฎหมาย ไดแก กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
(ตช.) กองทัพบก กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
กรมศุลกากร สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) สํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (สํานักงาน กสทช.) ดําเนินการปองกันและ
ปราบปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญาท้ังในสถานท่ีจําหนายและเว็บไซตท่ีมีการจําหนายสินคาละเมิดอยาง
จริงจังและตอเนื่อง รวมท้ังตัดชองทางการลําเลียงสินคาละเมิด ตลอดจนประสานองคกรหรือหนวยงานท่ีเปน
เจาของหรือกํากับดูแลพ้ืนท่ีและเว็บไซตท่ีถูกระบุในรายงานการเฝาระวังเรื่องการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 
(Counterfeit and Piracy Watch List) ของคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission : EC) เพ่ือรวม
ดําเนินการใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมโดยเร็ว 
                    สาระสําคัญของเรื่อง 
                   เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปไดเผยแพรรายงานการเฝาระวังเรื่องการละเมิด
ทรัพยสินทางปญญา (Counterfeit and Piracy Watch List) เปนครั้งแรก มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหมีสวนได
สวนเสีย รวมท้ังรัฐบาลและหนวยงานท่ีกํากับดูแลดานการปองปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของประเทศ
นอกสหภาพยุโรปใหความสําคัญกับการใชมาตรการท่ีจําเปนและเหมาะสมในการปองปรามการละเมิดทรัพยสิน
ทางปญญาทุกชองทาง นอกจากนี้ยังมุงเนนการสรางความตระหนักรูของผูบริโภคใหทราบถึงความเสี่ยงของการ
บริโภคสินคาละเมิดทรัพยสินทางปญญาจากแหลงตาง ๆ ท่ีระบุในรายงานฯ โดยมิไดมีมาตรการลงโทษหรือ
เก่ียวของกับการพิจารณาใหสิทธิพิเศษทางภาษี 
                   ท้ังนี้ รายงานซ่ึงอาจมีผลตอภาพลักษณดังกลาวมีการระบุรายชื่อของตลาดขายสินคาละเมิด
ทรัพยสินทางปญญาท่ีรวมถึงตลาดสินคาและตลาดขายสินคาออนไลนของไทย ซ่ึงอาจมีตอภาพลักษณดานการคา
และการลงทุนของประเทศและกระทบตอความเชื่อม่ันของผูบริโภค ประกอบกับการดําเนินการในเรื่องดังกลาวมี
สวนเก่ียวของกับหลายหนวยงาน กระทรวงพาณิชยจึงเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณามอบหมายใหหนวยงานท่ี
บังคับใชกฎหมาย ไดแก กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
กองทัพบก กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมศุลกากร 
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ดําเนินการปองกันและปราบปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญาท้ังในสถานท่ี
จําหนายและเว็บไซตท่ีมีการจําหนายสินคาละเมิดอยางจริงจังและตอเนื่อง รวมท้ังตัดชองทางการลําเลียงสินคา
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ละเมิด ประเทศไทยจะใชโอกาสนี้ในการดําเนินการปองกันปราบปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญา โดยเฉพาะ
สถานท่ีจําหนายและเว็บไซตท่ีมีการจําหนายสินคาละเมิดท่ีถูกระบุในรายงานดังกลาวอยางจริงจัง 
                   ปจจุบันสหภาพยุโรปจัดอันดับใหไทยอยูในกลุมประเทศท่ีสหภาพยุโรปมีความกังวลเก่ียวกับการ
บังคับใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญานอย (Priority 3) รวมกับ บราซิล เอกวาดอร มาเลเซีย เม็กซิโก ฟลิปปนส 
และสหรัฐอเมริกา 
 
13. เรื่อง มาตรการและขอเสนอแนะเพ่ือปองกันการทุจริต 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณาขอเสนอแนะของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง มาตรการและขอเสนอแนะเพ่ือปองกันการทุจริตตามท่ีกระทรวงการคลัง 
(กค.) เสนอและแจงใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทราบตอไปดวย 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กค. รายงานวา ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีขอเสนอมาตรการหรือขอเสนอแนะเพ่ือปองกัน
การทุจริตเสนอตอคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีมีมติให กค. เปนหนวยงานหลักรับขอเสนอของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ไปพิจารณารวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังมีมติเรงรัด กค. ใหดําเนินการใหแลวเสร็จและแจงผลการ
ดําเนินการใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบโดยดวน นั้น กค. ไดพิจารณามาตรการและขอเสนอดังกลาวแลว   
ขอเรียน ดังนี้ 

ขอเสนอมาตรการหรือขอเสนอแนะเพ่ือปองกันการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
1. ขอเสนอแนะเพ่ือใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการเพ่ือปองกันหรือปราบปรามการทุจริต เรื่อง “การบูร
ณาการปองกันการทุจริตของโครงการภาครัฐ (โดยการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน)” ซ่ึงประกอบดวย                
3 ข้ันตอน คือ (1)  การประเมินผลข้ันตอนวางแผนกอนดําเนินโครงการ: เนนการพิจารณาความเหมาะสมในการ
วางแผนโครงการวามีการวางกระบวนการ/กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยงตอการทุจริตประพฤติมิชอบไดแคไหน
เพียงใด กอนอนุมัติ (2) การประเมินผลข้ันการดําเนินงาน: เนนการติดตามความกาวหนาของโครงการวาได
ดําเนินการอยางเหมาะสมเพียงใด และดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีกําหนดไวหรือไมเพียงใด และ (3) 
การประเมินผลข้ันสรุปผลหลังการดําเนินโครงการ: เนนท่ีผลของการดําเนินงานของโครงการวามีความเหมาะสม
เพียงใด โดยประเมินผลกระทบและผลสําเร็จของงานวาเปนไปตามเปาหมายการปองกันการทุจริตหรือไม และมี
การยกระดับพฤติกรรมของการดําเนินงานของโครงการและหนวยงานเพียงไร โดยเห็นควรใหนําหลักการใน
ขอเสนอแนะดังกลาวกําหนดสวนหนึ่งของกระบวนการจัดซ้ือจัดจางในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมท่ีอยูระหวางการพิจารณายกฐานะใหเปนพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐดวย 

ขอช้ีแจงของ กค. 
เนื่องจากกรณีนี้ไดมีพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซ่ึงมีผลบังคับใช
เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2560 โดยพระราชบัญญัติดังกลาวไดมีมาตรการกีดกันหรือปราบปรามการทุจริตของ
โครงการภาครัฐ เชน 
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- มาตรา 8 บัญญัติใหการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
แกหนวยงานของรัฐ และตองสอดคลองกับหลักการคุมคา โปรงใส และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและตอง
ตรวจสอบได 
- มาตรา 11 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําป และประกาศเผยแพรในระบบ
เครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหนวยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และใหปด
ประกาศโดยเปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศของหนวยงานของรัฐนั้น 
- มาตรา 66 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐประกาศผลผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือกและเหตุผล
สนับสนนุในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลาง
กําหนดและใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศของหนวยงานของรัฐนั้น 
ประกอบกับพระราชบัญญัติดังกลาวยังไดบัญญัติใหภาคประชาชนผูประกอบการมีสวนรวมในการปองกันการ
ทุจริตโดยการจัดทําขอตกลงคุณธรรม ตลอดจนยังกําหนดใหมีการอุทธรณผลการจัดซ้ือจัดจาง และมีการ
เปดเผยขอมูลการจัดซ้ือจัดจางในทุกข้ันตอน ทําใหประชาชนสามารถเขาตรวจสอบกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐไดจากเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) จากหลักการดังกลาวทําใหการทุจริต
เปนไปไดโดยยากยิ่งข้ึน 

ขอเสนอมาตรการหรือขอเสนอแนะเพ่ือปองกันการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
2. มาตรการปองกันการทุจริตจากการใชระบบการจัดซ้ือจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  (e-Auction) 
โดยท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแลวเห็นวา แมกรมบัญชีกลางจะมีหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี กค0421.3/ว 247 
ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2553 แจงเวียนใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานของรัฐถือ
ปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาประเภทสินคาและบริการหรืองานโครงการท่ีไมตองดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดวย
วิธีการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 ถาสินคาและ
บริการหรืองานโครงการนั้น เปนสินคาและบริการท่ีมีความซับซอน มีเทคนิคเฉพาะ หากดําเนินการโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสแลวอาจไมไดผลดี ไดสินคาและบริการท่ีไมมีคุณภาพ แตขอเท็จจริงในทางปฏิบัติผูเขารวม
เสนอราคามักอางเหตุผลวางานกอสรางของทางราชการแทบทุกประเภทจะมีรูปแบบของการกอสรางท่ีเปน
มาตรฐาน ไมมีความซับซอน ซ่ึงผูเขารวมเสนอราคาสามารถเขาใจในรูปแบบของการกอสรางไดเปนอยางดี ท้ังท่ี
ในความเปนจริงงานกอสรางแตละประเภทมีความซับซอนและมีเทคนิคเฉพาะ จนบางครั้งเปนผลใหไมมีผูเขายื่น
เสนอราคาหรือยื่นเสนอราคาแลวแตขาดหรือไมตรงตามคุณสมบัติจนทําใหตองขอยกเลิกการจัดจาง แลวขอ
อนุมัติตอคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.) แทน เพ่ือดําเนินการจัดจางดวย
วิธีพิเศษตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ซ่ึงจะมีชองโอกาส
ของการทุจริตและการสมยอมกันเสนอราคากันไดสูง ดังนั้น เพ่ือปองกันมิใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติและปองกัน
การแอบอางและการใชดุลพินิจในการพิจารณาของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของในการจัดจางดวยวิธีการตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 มาใชอางในการปองกันตนเอง 
หรืออาศัยการดําเนินการตามระเบียบดังกลาวเพ่ือแสวงหาประโยชนใหกับตนเองหรือผูอ่ืน จึงเห็นควรยกเวนมิ
ใหนําการจัดจางดวยวิธีการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

http://www.gprocurement.go.th/
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พ.ศ. 2549 มาใชในงานกอสรางทุกประเภท ไมวางานกอสรางนั้นจะมีลักษณะของงานซับซอนหรือมีเทคนิค
เฉพาะหรือไมก็ตาม 

ขอช้ีแจงของ กค. 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 ไดถูกยกเลิกตาม
ความในมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แลวซ่ึง
กรมบัญชีกลางไดพัฒนาระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) ระยะท่ี 3 โดยพัฒนาระบบ
ตลาดกลางการซ้ือขายสินคาและบริการภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-market) และการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ทุกข้ันตอนตองดําเนินการผานระบบอิเล็กทรอนิกส การดาวนโหลดเอกสารและ
การเสนอราคาจะดําเนินการผานเว็บไซตระบบ e-GP อันเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดซ้ือจัดจางของ
หนวยงานของรัฐใหมีความทันสมัย ทัดเทียมมาตรฐานสากล เพ่ิมความโปรงใส ลดโอกาสในการสมยอมราคา
กันในการเสนอราคาของผูคา และกอใหเกิดการแขงขันอยางแทจริง โดยไมใหมีการเผชิญหนาหรือพบกัน
ระหวางหนวยงานของรัฐ ผูจัดซ้ือจัดจางกับผูประกอบการหรือระหวางผูประกอบการดวยกันเอง และไมมี
การเปดเผยรายชื่อผูเสนอราคาระหวางการจัดซ้ือจัดจาง นอกจากนี้ยังกอใหเกิดธรรมาภิบาลและความโปรงใส
มากข้ึน เนื่องจากการเปดเผยขอมูลการจัดซ้ือจัดจางทําใหประชาชนสามารถเขาตรวจสอบไดตลอดเวลา ซ่ึงจะ
นําไปสูการลดการคอรรัปชันไดในท่ีสุด 

ขอเสนอมาตรการหรือขอเสนอแนะเพ่ือปองกันการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
3. ขอเสนอแนะจากงานศึกษาวิจัย เรื่อง โครงการศึกษาประเด็นทางกฎหมายท่ีเปนชองทางใหเกิดการทุจริต
ท่ีมีผลกระทบในภาพรวมโดยเฉพาะของเอกชน โดยเห็นควรนําขอเสนอแนะงานวิจัยฉบับนี้เสนอตอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือประกอบการพิจราณารางพระราชบัญญัติจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง กค. 
ตอไป โดยสามารถสรุปขอเสนอแนะจากงานศึกษาวิจัยดังกลาวได ดังนี้ 
- ขอเสนอแนะจากปญหาท่ีพบ : (1) ควรกําหนดมาตรการเสริมเพ่ือปองกันการทุจริตเชิงนโยบายโดยเฉพาะให
ประชาชนเขามามีสวนรวมตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง (2) ควรเปลี่ยนแปลงการจัดโครงสรางองคกรท่ีทําหนาท่ี
จัดซ้ือจัดจางเปนลักษณะการกระจายอํานาจ เพ่ือใหเกิดการตรวจสอบถวงดุลกันระหวางคณะกรรมการชุดตาง 
ๆ และ (3) ควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตในการจัดซ้ือจัด
จางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยแบงตามชวงเวลากอน ระหวาง และภายหลังจากกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 
- ขอเสนอแนะในมิติของกฎหมาย : ควรรางกฎหมายในชั้นพระราชบัญญัติวาดวยการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ
โดยเฉพาะ ซ่ึงมีเนื้อหาและโครงรางเชนเดียวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม รวมท้ังรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... โดยมี
การแกไขเพ่ิมเติมประเด็นตาง ๆ เพ่ือขจัดขัดขวางการกระทําการอันเปนการทุจริตซ่ึงขัดขวางตอประโยชนของ
ราชการและเปาหมายสูงสุดของการจัดซ้ือจัดจาง 
- ขอเสนอแนะในมิติอ่ืน ๆ : (1) ควรมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัยและรองรับตอการจัดซ้ือ
จัดจางตาง ๆ (2) ควรจัดใหมีการเผยแพรความรูแกผูประกอบการเพ่ือใหเขาใจข้ันตอนและกระบวนการในการ
จัดซ้ือจัดจาง ตลอดจนสิทธิ หนาท่ี ขอหาม และผลของการฝาฝนตาง ๆ และ (3) ควรมีการจัดทําและเผยแพร
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จรรยาบรรณของเจาหนาท่ีของรัฐและผูเก่ียวของในการจัดซ้ือจัดจางโดยเฉพาะ รวมท้ังจัดใหมีการอบรม
เจาหนาท่ีพัสดุของภาครัฐตลอดจนผูประกอบการภาคเอกชนอยางตอเนื่อง 

ขอช้ีแจงของ กค. 
กรมบัญชีกลางไดนําขอเสนอแนะดังกลาวมาบัญญัติไวในพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อาทิเชน 
- บทท่ัวไป หลักและแนวคิดในการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐไดแก การคุมคา ความโปรงใส ความมีประสิทธิผล ความ
เปนธรรม และการตรวจสอบได ไดวางหลักไวในมาตรา 5 โดยบัญญัติใหการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ของหนวยงานของรัฐตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงานของรัฐ และสอดคลองกับหลักการดังกลาว 
- การจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําป โดยประชาชนสามารถเขาสังเกตการณและแสดงความคิดเห็นไดใน
ลักษณะของการประชุมแบบเปด และกําหนดกระบวนการทบทวนรางแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําปกอนนําไป
ประกาศใชปฏิบัติ โดยในมาตรา 11 ไดวางหลักไวใหหนวยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําป และ
ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐตามวิธีการท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนด และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศของหนวยงานของรัฐนั้น 
- การพิจารณาขอเสนอ โดยไมจําเปนตองพิจารณาแตเพียงเกณฑราคาเทานั้นแตใหสามารถใชเกณฑอ่ืนใน
การคัดเลือกได ซ่ึงในมาตรา 65 ไดวางหลักไววาในการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอใหหนวยงานของรัฐ
ดําเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชนของหนวยงานของรัฐ และวัตถุประสงคของการใชงานเปนสําคัญโดยให
คํานึงถึงเกณฑราคาและพิจารณาเกณฑอ่ืนประกอบดวย 
ท้ังนี้ ในกรณีอ่ืนพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไดนําขอเสนอแนะ 
จากงานศึกษาวิจัยดังกลาว บัญญัติไวในพระราชบัญัญัติดังกลาวแลว 

 
 

ตางประเทศ 
14.  เรื่อง การปรับโอนพิกัดศุลกากรระบบฮารโมไนซ จากระบบ HS 2012 เปนระบบ HS 2017 ของบัญชีกฎ
ถิ่นกําเนิดสินคา เฉพาะรายสินคา ภายใตความตกลงการคาเสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับโอนพิกัดศุลกากรระบบฮารโมไนซจากระบบ HS 2012 เปน
ระบบ HS 2017 ของบัญชีกฎถ่ินกําเนิดสินคาเฉพาะรายสินคา (Product Specific Rules: PSRs) ภายใตความตก
ลงการคาเสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด (ASEAN – Australia – New Zealand Free Trade Area: 
AANZFTA) เพ่ือหนวยงานท่ีเก่ียวของจะไดดําเนินการใหกฎถ่ินกําเนิดเฉพาะรายสินคา ภายใต AANZFTA ใน
ระบบ HS 2017 มีผลใชบังคับภายในประเทศตอไป ตามท่ีกระทรวงพาณิชย (พณ.) เสนอ 
                   สาระสําคัญของการปรับโอนพิกัดศุลกากรระบบฮารโมไนซจากระบบ HS 2012 เปนระบบ HS 
2017 ของบัญชีกฎถ่ินกําเนิดสินคา เฉพาะรายสินคา ภายใตความตกลงการคาเสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย – 
นิวซีแลนด เปนการปรับโอนพิกัดศุลกากรระบบฮารโมไนซทุก ๆ 5 ป ขององคการศุลกากรโลก (WCO) สงผลให
ตองมีการปรับปรุงและปรับโอนกฎถ่ินกําเนิดเฉพาะรายสินคา (PSRs) จากพิกัดศุลกากรระบบ HS 2012 เปนระบบ 
HS 2017 จํานวน 5,387 รายการ แบงลักษณะการปรับโอนเปน 3 กลุม ดังนี้ (1) สินคาท่ีไมมีการปรับเปลี่ยนพิกัด
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ศุลกากร จํานวน 4,857 รายการ (2) สินคาท่ีมีการปรับเปลี่ยนพิกัดศุลกากร แตไมเปลี่ยนเกณฑถ่ินกําเนินสินคา
เดิม จํานวน 511 รายการ และ (3) สินคาท่ีมีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรและมีการปรับเกณฑถ่ินกําเนินสินคาให
สอดคลองตามระบบ HS 2017 จํานวน 19รายการ โดยการปรับโอนดังกลาวไมสงผลกระทบตอกฎวาดวยถ่ิน
กําเนิดสินคาเดิม และไมไดมีการเปลี่ยนแปลงพันธกรณีท่ีไทยผูกพันไวเดิมในดานการลดภาษีหรือยกเลิกอากร
ศุลกากรและคณะกรรมาธิการรวมเขตการคาเสรี อาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด ท่ีมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 
ตุลาคม 2558 ท่ีกําหนดใหมีประชุมคณะกรรมาธิการรวมความตกลง อาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด 
สามารถรับรองบัญชีกฎถ่ินกําเนิดสินคาท่ีปรับเปลี่ยนตามการปรับปรุงพิกัดอัตราศุลกากรทุก 5 ป หากไมลดทอน
ขอผูกพันเดิมได 
 

แตงตั้ง 
15. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ                
(กระทรวงสาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงตั้ง นายวิทยา นันทิยกุล 
นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลเจาพระยายมราช 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง ใหดํารงตําแหนง นายแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานเวช
กรรม สาขาอายุรกรรม) กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลเจาพระยายมราช สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุพรรณบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตวันท่ี 11 กรกฎาคม 2561 ซ่ึงเปนวันท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถวนสมบูรณ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป  
 
16. เรื่อง การเปล่ียนโฆษกประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเปลี่ยนโฆษกประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(ทส.) ตามท่ี ทส. เสนอ ดังนี้  
  1. คณะรัฐมนตรีมีมติ (11 เมษายน 2560) รับทราบการแตงตั้ง นายประลอง ดํารงคไทย                
ผูตรวจราชการ ทส. เปนโฆษกประจํา ทส. ตามคําสั่ง ทส. ท่ี 41/2560 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง แตงตั้ง
โฆษกประจํา ทส.   
   2. ทส. ยกเลิกคําสั่ง ทส. ตามขอ 1. และแตงตั้งนายโสภณ ทองดี ผูตรวจราชการ ทส. เปน
โฆษกประจํา ทส. ตามคําสั่ง ทส. ท่ี 70/2562 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง แตงตั้งโฆษกประจํา ทส.   
 
17. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (รองเลขาธิการ) สํานักงานปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอแตงตั้ง             
นางสาวปราณี เกาเอ้ียน ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน สํานักงานปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ใหดํารงตําแหนง รองเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
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สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตน
ไป เพ่ือทดแทนตําแหนงท่ีวาง  
 
18. เรื่อง แตงตั้งผูแทนกระทรวงการคลังเปนกรรมการในคณะกรรมการการประปาสวนภูมิภาค  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแตงตั้ง นายธิบดี วัฒนกุล ผูแทน
กระทรวงการคลัง เปนกรรมการในคณะกรรมการการประปาสวนภูมิภาค แทน นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ ผูแทน
กระทรวงการคลังเดิมท่ีลาออก เนื่องจากเกษียณอายุราชการ  
 
19. เรื่อง ขอความเห็นชอบในการแตงตั้งผูอํานวยการการทาเรือแหงประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแตงตั้ง เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร 
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการการทาเรือแหงประเทศไทย ตามมติคณะกรรมการการทาเรือแหงประเทศไทย ในการ
ประชุมครั้งท่ี 15/2561 เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 2561 และครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2562 โดยใหมีผล
ตั้งแตวันท่ีลงนามในสัญญาจาง แตไมกอนวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ และให เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ลาออก           
จากการเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจกอนลงนามในสัญญาจางดวย  
 
20. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ในกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาและเสนอแตงตั้งขาราชการพล
เรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 4 ราย ดังนี้  
  1. นายทวีศักดิ์ วาณิชยเจริญ รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง              
อธิบดีกรมการทองเท่ียว  
   2. นายอนันต วงศเบญจรัตน อธิบดีกรมการทองเท่ียว ดํารงตําแหนง รองปลัดกระทรวง              
สํานักงานปลัดกระทรวง  
  3. นายสันติ ปาหวาย รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง อธิบดีกรม           
พลศึกษา  
  4. นายปญญา หาญลํายวง อธิบดีกรมพลศึกษา ดํารงตําแหนง รองปลัดกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง  
   ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพ่ือสับเปลี่ยน
หมุนเวียน  

………………………………… 
 




