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วันนี้ (18 กุมภาพันธ 2562) เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
กฎหมาย
1.
เรื่อง รางพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
2.
เรื่อง รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....
เรื่อง รางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย
3.
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ....
4.
เรื่อง รางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อใชจายกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเปนในการรักษาความมั่นคงของประเทศ พ.ศ. ....
5.
เรื่อง รางประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกําหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดง
การสงเงินสมทบ และการนําสงเงินสมทบของนายจาง และผูประกันตน ในทองที่ที่
ประสบภัยพิบัติ พ.ศ. ....
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7.
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เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
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เรื่อง
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เรื่อง
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เรื่อง
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เรื่อง

13.

เรื่อง

เศรษฐกิจ- สังคม
โครงการประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2562
โครงการประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตว ปการผลิต 2562
ผลการดําเนินงานและการขอขยายระยะเวลาดําเนินโครงการเงินกูเพื่อการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนสงทางถนน ระยะเรงดวน :
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะที่ 2
ขอผอนผันการใชประโยชนพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 บีเอ็ม เพื่อทําเหมืองแรของหาง
หุนสวนจํากัด ศิลาเขาตําบล ที่จังหวัดลพบุรี
ขอผอนผันการใชประโยชนพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 บี และ 1 บีอาร เพื่อทําเหมืองแร
ของหางหุนสวนจํากัด ชุติวรรณ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
มาตรการสงเสริมการขึ้นทะเบียนและเพิ่มมูลคาการตลาดของการจําหนายสินคา
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (Geographical Indications : GI) ไทย
รายงานการเฝาระวังเรื่องการละเมิดทรัพยสินทางปญญา )Counterfeit and
Piracy Watch List) ของคณะกรรมาธิการยุโรป
มาตรการและขอเสนอแนะเพื่อปองกันการทุจริต
ตางประเทศ

14.

เรื่อง

การปรับโอนพิกัดศุลกากรระบบฮารโมไนซ จากระบบ HS 2012 เปนระบบ
HS 2017 ของบัญชีกฎถิ่นกําเนิดสินคา เฉพาะรายสินคา ภายใตความตกลงการคา
เสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด
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เรื่อง
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แตงตั้ง
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
การเปลี่ยนโฆษกประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (รองเลขาธิการ)
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แตงตั้งผูแทนกระทรวงการคลังเปนกรรมการในคณะกรรมการการประปา
สวนภูมิภาค
ขอความเห็นชอบในการแตงตั้งผูอํานวยการการทาเรือแหงประเทศไทย
การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ในกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา

(ทานสามารถดาวนโหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ฉบับวันที่ 18 กุมภาพันธ 2562)
ดวยการสแกน QR Code
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กฎหมาย
1. เรื่อง รางพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหพิจารณาในประเด็น
ตามขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และใหรับความเห็นของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภา
นิติบัญญัติแหงชาติตอไป
2. รั บ ทราบแผนในการจั ดทํ า กฎหมายลํ าดั บ รอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสํ าคั ญ ของ
กฎหมายลําดับรองที่ตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ
3. ใหกระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ไปพิจารณาดําเนินการตอไป
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
ประเด็น
สาระสําคัญและเหตุผล
1. แกไขเพิ่มเติมบทนิยาม
เพื่อใหสอดคลองกับการประกอบอุตสาหกรรมในปจจุบัน โดยให
“อุตสาหกรรม”
ครอบคลุมถึงกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรม เชน การ
วิจัย พัฒนา และบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม รวมถึงอุตสาหกรรมใหม ๆ
ที่เกิดขึ้น เชน อุตสาหกรรมซอฟแวร เพื่อใหการดําเนินการของสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยครอบคลุมกิจการที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมอยางครบวงจร และใหบริการสมาชิกไดทั้งหมด
2. แกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของสภา เพื่อใหสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
นโยบายดานอุตสาหกรรมของภาครัฐ ในการชวยพัฒนาผูประกอบการทุก
ระดับ
3. แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ วิธีการ
- กําหนดจํานวนของคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ไดมา และจํานวนของคณะกรรมการ ใหม จากเดิมมีจํานวนกรรมการ 357 คน ลดลงเหลือไมเกิน 251 คน เพื่อ
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ลดปญหาเรื่องการจัดการประชุม องคประชุม การจัดการเลือกตั้ง และ
คาใชจาย
- เดิมกรรมการมาจากการเลือกตั้งและการแตงตั้ง ใหมเพิ่มเติมกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
4. เพิ่มเติมใหมีคณะกรรมการบริหาร เพื่อเปนทีมสนับสนุนประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยในการ
บริหารองคกร เพื่อใหความชวยเหลือสมาชิกไดอยางทั่วถึง โดย
ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยจะเปนผูดําเนินการการจัดตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
5. แกไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของผูสมัคร กําหนดเพิ่มเติมใหผูสมัครเปนสมาชิกสามัญของสภาอุตสาหกรรมแหง
เปนสมาชิกสามัญของสภา
ประเทศไทยตองเปนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายวา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ดวยโรงงาน หรือประกอบอุตสาหกรรมประเภทอื่นตามที่กําหนดไวใน
ขอบังคับ เพื่อใหสอดคลองกับการประกอบอุตสาหกรรมในปจจุบันที่มีการ
ขยายสาขาเพิ่มมากขึ้น และเปดโอกาสใหอุตสาหกรรมตาง ๆ เขามาเปน
สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
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6. แกไขเพิ่มเติมอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย
7. แกไขเพิ่มเติมอํานาจหนาที่ของ
รัฐมนตรีผูรักษาการ

กําหนดใหคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยอาจมอบ
อํานาจ หรือมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ในการ
ดําเนินงานของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยได ยกเวนอํานาจหนาที่
ในการวางนโยบายขององคกร
กําหนดเพิ่มเติมใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกประกาศใหสมาชิกแจงขอมูลของ
สมาชิก เพื่อใชในการควบคุม วิเคราะห ประเมิน และประกอบการจัดทํา
นโยบาย และแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อชวยใหภาครัฐมีขอมูลใน
การประกอบการจัดทํานโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมอยางครบถวน

2. เรื่อง รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สั งคมแห งชาติ สํ านั ก นายกรั ฐ มนตรี พ.ศ. .... ที่ สํ านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณาแล ว และให
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสงรางกฎกระทรวงดังกลาวใหสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
ให ยกเลิ กกฎกระทรวงแบ งส วนราชการสํ านักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสังคม
แหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2551 กฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 และกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2557 และปรับปรุงการแบงสวนราชการสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี
ดังนี้
การแบงสวนราชการปจจุบัน
1. สํานักงานเลขาธิการ
2. กองยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกส
3. สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา
4. สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม
5. สํานักยุทธศาสตรดานนโยบายสาธารณะ

การแบงสวนราชการที่ขอปรับปรุง

- สํานักงานเลขาธิการ (คงเดิม)
- กองยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกส (คงเดิม)
- กองขับเคลื่อนและประเมินผลการพัฒนา (เปลี่ยนชื่อ)
- กองพัฒนาขอมูลและตัวชี้วัดสังคม (เปลี่ยนชื่อ)
- กองยุทธศาสตรการพัฒนาความเสมอภาคและความเทา
เทียมทางสังคม (เปลี่ยนชื่อ)
6. สํานักวิเคราะหโครงการลงทุนภาครัฐ
- กองยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (เปลี่ยนชื่อ)
7. สํานักบัญชีประชาชาติ
- กองบัญชีประชาชาติ (เปลี่ยนชื่อ)
8. สํานักพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทาง - กองยุทธศาสตรและประสานการพัฒนาขีดความสามารถใน
เศรษฐกิจ
การแขงขัน (เปลี่ยนชื่อ)
9. สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง
- สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง (เปลี่ยนชื่อ)
10. สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค
- สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
(เปลี่ยนชื่อ)
11. สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต
- สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต (เปลี่ยนชื่อ)
12. สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ
- สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ (เปลี่ยนชื่อ)
13. สํานักยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาพื้นที่ - กองยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่ (เปลี่ยนชื่อ)
14. สํานักยุทธศาสตรและการวางแผนเศรษฐกิจ - กองยุทธศาสตรและการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค (เปลี่ยนชื่อ)
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มหภาค
15. สํานักวางแผนการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
16. สํานักยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาทาง
สังคม

- กองยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(เปลี่ยนชื่อ)
- กองยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคม (ตั้ง
ใหม)
- กองยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง (ตั้งใหม)
- กองยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ (ตั้งใหม)
- กองยุทธศาสตรและประสานความรวมมือระหวางประเทศ
(ตั้งใหม)
- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ตั้งใหม)

3. เรื่อง รางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังนี้
1. เห็ น ชอบในหลั ก การร างระเบี ย บกระทรวงการคลั งวาด ว ยเงิน ทดรองราชการเพื่ อ ช ว ยเหลื อ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมาย
และรางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได
2. ใหกระทรวงการคลังเรงรัดดําเนินการเสนอกฎหมายลําดับรองตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เพื่อใหมีผลใชบังคับภายในกําหนดระยะเวลา
สาระสําคัญของรางระเบียบ
1. กําหนดใหสวนราชการมีวงเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินใน
การใหความชวยเหลือหรือสนับสนุนการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติในระหวางที่ยังไมไดรับเงินงบประมาณ
รายจ าย จํ านวน 8 หน วยงาน ได แก สํ านั กเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จํ านวน 100,000,000 ลานบาท สํานักงาน
ปลั ดกระทรวงกลาโหม จํานวน 50,000,000 บาท สํานั กงานปลั ดกระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่น คงของ
มนุษย จํานวน 10,000,000 บาท สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวน 50,000,000 บาท สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย จํานวน 50,000,000 บาท สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 10,000,000 บาท
กรมป องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จํ านวน 50,000,000 บาท และสํานั กงานปอ งกัน และบรรเทาสาธารณภั ย
จังหวัด แหงละ จํานวน 20,000,000 บาท
2. ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง มีอํานาจอนุมัติใหสวนราชการอื่นมีวงเงินทดรองราชการ
เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินได ตามความเหมาะสมจําเปนในกรณีเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
3. ให ส ว นราชการที่ มี วงเงิ น ทดรองราชการยุติก ารอนุ มัติ จายเงิน ทดรองราชการเพื่ อ ชว ยเหลื อ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในกรณี เมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย หรือมีการประกาศยุติการใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจากอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี
4. กํ าหนดให ระเบี ย บนี้ มีวัตถุ ป ระสงคเพื่อวางหลักเกณฑสําหรับ สวนราชการในการดําเนิน การ
ชวยเหลือประชาชนผูประสบภัยพิบัติโดยเรงดวนตามความจําเปนและเหมาะสมเมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นใน
ทองที่หนึ่งทองที่ใด
5. กําหนดใหการจายเงินรายใดผูรับเงินมิไดออกใบเสร็จรับเงินใหไวเปนหลักฐานหรือมิไดลงลายมือ
ชื่อไวในสมุดทะเบียนที่ใชเปนหลักฐานการจายเงินของทางราชการ ใหผูรับเงินทําใบสําคัญรับเงินตามระเบียบของทาง
ราชการ
6. ใหสวนราชการดําเนินการขอรับโอนเงินงบประมาณรายจายเพื่อชดใชเงินทดรองราชการ ดังนี้
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6.1 กรณีสวนราชการสวนกลาง ใหดําเนินการรวบรวมใบสําคัญและเอกสารที่เกี่ยวของกับ
การจายเงิน เพื่อสงใหกรมบัญชีกลาง ภายในสามสิบวันทําการนับแตวันที่ไดรับเงิน
6.2 กรณีสวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐที่ไดรับการสนับสนุน หรือไดรับโอนเงินทด
รองราชการจากสวนราชการเจาของวงเงินทดรองราชการ หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมหรือสํานักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ใหดําเนินการรวบรวมใบสําคัญและเอกสารที่เกี่ยวของกับการจายเงิน เพื่อสงใหสวน
ราชการเจาของวงเงิน ทดรองราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมหรือกรมป องกัน และบรรเทาสาธารณภั ย
ภายในสี่สิบหาวันทําการนับแตวันที่ไดรับเงิน
7. กําหนดใหการจัดหาและการควบคุมพัสดุถือปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ
8. ให ส ว นราชการและจั งหวั ด ส งรายงานผลการตรวจสอบการใช จ ายเงิน ทดรองราชการไปยั ง
กรมบั ญ ชีกลาง ตามแบบและเงื่อนไขที่ กรมบั ญ ชีกลางกํ าหนด ภายในสิบ หาวั น นับ แต วัน ที่ ได รับ รายงานผลการ
ตรวจสอบดังกลาว
4. เรื่อง รางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อใชจายกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนในการรักษา
ความมั่นคงของประเทศ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังนี้
1. เห็ นชอบในหลั กการรางระเบีย บกระทรวงการคลั งว าดว ยเงิน ทดรองราชการเพื่อใชจายกรณี
ฉุ ก เฉิ น หรื อ จํ า เป น ในการรั ก ษาความมั่ น คงของประเทศ พ.ศ. .... ตามที่ ก ระทรวงการคลั ง เสนอ และให ส ง
คณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุ บั ญ ญั ติที่เสนอคณะรัฐ มนตรีต รวจพิ จ ารณาเป น เรื่ องด ว น แลว
ดําเนินการตอไปได
2. ใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการ
ตอไปดวย
3. ใหกระทรวงการคลังเรงดําเนินการเสนอกฎหมายลําดับรองตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เพื่อใหมีผลใชบังคับภายในกําหนดระยะเวลา
สาระสําคัญของรางระเบียบ
1. กํ าหนดให ในกรณี เกิ ดเหตุ การณ ป ญ หาด านชายแดนอั น เนื่ องมาจากภั ย คุกคามจากภายนอก
ประเทศ และมีความจําเปนตองจายเงินโดยเร็วเพื่อแกไขสถานการณ ใหกองทัพบกเบิกเงินจากคลังเปนเงินทดรอง
ราชการ ในวงเงิน 100,000,000 บาท เพื่อทดรองจายเปนคาใชจายในการแกไขสถานการณดังกลาว
2. ใหผูบัญชาการทหารบกเปนผูมีอํานาจอนุมัติการจายเงินทดรองราชการตามระเบียบนี้ ไดเฉพาะ
รายจายที่พึงจายไดจากเงินงบประมาณ
3. ใหกองทัพบกดําเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจายเพื่อใชจายกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนใน
การรักษาความมั่นคงของประเทศ และเมื่อไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายจากสํานักงบประมาณแลว ใหดําเนินการ
เบิกเงินงบประมาณรายจายโดยวิธีเบิกหักผลักสงเพื่อชดใชเงินทดรองราชการจนครบถวนเทาจํานวนที่ไดเบิกเงินไป
จากคลัง ภายในระยะเวลา 30 วันทําการ นับแตวันที่ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจาย
4. กําหนดใหการจัดหาพัสดุเพื่อใชจายกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนในการรักษาความมั่นคงของประเทศ
ใหกองทัพบกบริหารการพัสดุโดยถือปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
5. กําหนดใหการบันทึกบัญชีควบคุมเงินทดรองราชการเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
6. กําหนดใหวิธีปฏิบัติอื่นใดที่เกี่ยวกับเงินทดรองราชการที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ใหถือปฏิบัติ
ตามระเบียบของทางราชการวาดวยการนั้น
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7. กํ า หนดให ในกรณี ที่ ส ว นราชการไม ส ามารถปฏิ บัติ ตามระเบี ย บนี้ได ให ขอทําความตกลงกั บ
กระทรวงการคลัง
5. เรื่อง รางประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกําหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการสงเงินสมทบ และ
การนําสงเงินสมทบของนายจาง และผูประกันตน ในทองที่ที่ประสบภัยพิบัติ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบในหลักการรางประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกําหนดเวลาการยื่น
แบบรายการแสดงการสงเงินสมทบ และการนําสงเงินสมทบของนายจาง และผูประกันตน ในทองที่ที่ประสบภัยพิบัติ
พ.ศ. .... ตามที่ กระทรวงแรงงานเสนอ และให สงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบั ญญั ติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได
ทั้งนี้ รางประกาศฯ ที่กระทรวงแรงงานเสนอ เปนการขยายเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการสงเงิน
สมทบและการนําสงเงินสมทบของนายจาง และขยายเวลาการนําสงเงินสมทบเขากองทุนของผูประกันตน ตลอดจน
กํ า หนดให น ายจ า งและผู ป ระกั น ตนไม ต อ งชํ าระเงิน เพิ่ ม ตามกฎหมายภายในกํ าหนดระยะเวลาที่ ข ยายออกไป
เพื่อชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนแกนายจาง และผูประกันตน ในทองที่ที่ประสบภัยพิบัติอันเปนเหตุสุดวิสัย
ซึ่งอยูในทองที่ที่เกิดวาตภัยและอุทกภัยจากพายุโซนรอน “ปาบึก” “(PABUK)” จํานวน 23 จังหวัด
สาระสําคัญของรางประกาศ
1. ใหรางประกาศฯ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 16 มกราคม 2562 เปนตนไป
2. ใหนายจางที่ขึ้นทะเบียนนายจางและขึ้นทะเบียนผูประกันตนตามมาตรา 33 แหง
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในทองที่จังหวัดกระบี่ จันทบุรี ชุมพร ชลบุรี ตรัง ตราด นครศรีธรรมราช
นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ ปตตานี พังงา พัทลุง เพชรบุรี ภูเก็ต ยะลา ระนอง ระยอง สงขลา สตูล สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุราษฎรธานี รวม 23 จังหวัด ไดรับการขยายกําหนดเวลายื่นแบบรายการแสดงการ
สงเงินสมทบ และการนําสงเงินสมทบตามมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 สําหรับคาจาง
งวดเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 งวดเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 และงวดเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2562 โดยใหยื่นแบบ
รายการแสดงการสงเงินสมทบและนําสงเงินสมทบภายในวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2562
3. ให ผูป ระกั น ตนตามมาตรา 39 แห งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั งคม พ.ศ. 2533 ซึ่งมี ทะเบีย น
ผูประกันตนในทองที่ที่กําหนดตามขอ 2. ไดรับการขยายกําหนดเวลานําสงเงินสมทบเขากองทุนตามมาตรา 39 วรรค
สาม สําหรับเงินสมทบที่ตองนําสงประจํางวดเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 งวดเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 และงวดเดือน
กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 โดยใหนําสงเงินสมทบเขากองทุนภายในวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2562

เศรษฐกิจ- สังคม
6. เรื่อง โครงการประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2562
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการการดําเนินโครงการประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2562 ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการขาว (นบข.) ซึ่งเปนการดําเนินงานตอเนื่องจากโครงการฯ ปการผลิต 2561
ภายใตวงเงินงบประมาณจํานวน 1,740.60 ลานบาท โดยใชเงินงบประมาณคงเหลือในสวนที่ธนาคารเพื่อการเกษตร
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และสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ไดเบิกจายจากสํานักงบประมาณ (สงป.) เพื่อดําเนินโครงการฯ ในปการผลิต 2561
จํานวน 164.25 ลานบาท และเสนอของบประมาณเพิ่มเติมจํานวน 1,576.35 ลานบาท
2. เห็นชอบให ธ.ก.ส. ทดรองจายเงินอุดหนุนคาเบี้ยประกันภัยแทนรัฐบาลในสวนของงบประมาณ
เพิ่มเติมม 1,576.35 ลานบาท และเบิกเงินชดเชยตามจํานวนที่จายจริงพรอมดวยอัตราเฉลี่ยดอกเบี้ยเงินฝากประจํา
6 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาของ 4 ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ (FDR) บวกรอยละ 1 ตอป ในปงบประมาณถัดไป
ใหกับ ธ.ก.ส.
3. มอบหมายให ธ.ก.ส. ดําเนินการขายกรมธรรมประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2562 ใหไดตาม
เป าหมายและตามกําหนดเวลาการเอาประกั นภัยของเกษตรกรทั้งในสวนที่ 1 และสวนที่ 2 (Tier 1 และ Tier 2)
พรอมทั้งให ธ.ก.ส. บริหารจัดการความเสี่ยงในแตละพื้นที่ใหสอดคลองกับหลักการประกันภัยและรวมกับสมาคม
ประกั นวินาศภัยไทย (สมาคมฯ) และหนวยงานที่เกี่ยวของในการดํ าเนิน การประชาสัมพั นธโครงการฯ รวมทั้งให
ความรู ด านการประกั น ภั ย แก เกษตรกรและบุ ค คลที่ เกี่ ย วข อ งเพื่ อสร างความตระหนั ก รู ในความสํ าคั ญ ของการ
ประกันภัย
4. มอบหมายใหกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) ประสานงานกับ ธ.ก.ส.
และสมาคมฯ ดําเนิ น การเชื่อมโยงข อมู ล เอกสารทะเบียนเกษตรกรแบบประมวลรวบรวมความเสีย หายและการ
ชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัย (แบบ กษ 02) และแบบรายงานขอมูลความเสียหายจริงของเกษตรกร (แบบ กษ 02
เพื่ อการประกั น ภั ย ) ตลอดจนดํ า เนิ น การเพื่ อให มีการปรับ ปรุงประสิ ทธิภ าพและระบบฐานขอมูล สารสนเทศที่
เกี่ยวของกับโครงการฯ เพื่อรองรับการเพิ่มพื้นที่เปาหมาย และรองรับการจายคาสินไหมทดแทนใหรวดเร็วและถูกตอง
มากขึ้น พรอมทั้งใหกรมสงเสริมการเกษตรเก็บขอมูลพื้นที่ประสบภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทด
รองราชการเพื่ อ ช ว ยเหลื อ ผู ป ระสบภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ กเฉิน พ.ศ. 2556 โดยแยกประเภทพื ช ตาง ๆ ซึ่งหน ว ยงานที่
เกี่ยวของไดเตรียมการดําเนินการในเบื้องตนแลว
5. มอบหมายให กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (มท.) และกรุงเทพมหานครดําเนิ น การ
แตงตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบเกษตรกรที่ไดรับความเสียหายแตมิไดอยูในเขตพื้นที่ที่มีการประกาศเขตการให
ความชวยเหลือผูประสบภัยพิ บัติกรณี ฉุกเฉิน (คณะกรรมการฯ) ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรอง
ราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 เชนเดียวกับการดําเนินการของโครงการฯ ในปการ
ผลิต 2559 - 2561 และใหคณะกรรมการดังกลาวดําเนินการรับรองความเสียหายของเกษตรกรในกลุมขางตน และ
จัดสงขอมูลให ธ.ก.ส. และสมาคมฯ เพื่อพิจารณาดําเนินการชวยเหลือเยียวยาตอไป
6. มอบหมายให สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ และส ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย
(สํานักงาน คปภ.) ปรับปรุงกรมธรรมประกันภัยขาวนาปใหเปนไปตามรูปแบบและหลักเกณฑของการรับประกันภัย
ของโครงการฯ ปการผลิต 2562 รวมทั้ งอนุมัติกรมธรรมและอัตราเบี้ยประกัน ภัยใหแล วเสร็จและสามารถเริ่มรับ
ประกันภัยในปการผลิต 2562 ไดทันทีภายหลังคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบโครงการฯ ปการผลิต 2562 และ
ดําเนิ น การสรางความรูความเขาใจ ตลอดจนประชาสัมพั น ธโครงการฯ ป การผลิ ต 2562 ในภาพรวมและเชิงรุก
รวมกันรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
7. มอบหมายใหสมาคมฯ ประสานงานกับ ธ.ก.ส. กรมสงเสริมสหกรณและกรมสงเสริมการเกษตร
กษ. พัฒนาระบบการประกันภัยและการจายคาสินไหมทดแทน ตลอดจนดําเนินการประชาสัมพันธโครงการฯ ปการ
ผลิต 2562 เพื่อใหเกษตรกรผูเอาประกันภัยไดรับประโยชนสูงสุด
สาระสําคัญของเรื่อง
กค. รายงานวา
1. การดําเนินโครงการประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2561 ประสบความสําเร็จอยางสูงเมื่อเทียบ
กับปการผลิต 2559 และปการผลิต 2560 โดย ณ วันสิ้นสุดการจําหนายกรมธรรม (15 ธันวาคม 2561) มีจํานวน
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เกษตรกรผูเอาประกันภัย 1.92 ลานราย จํานวนพื้นที่เขารวมโครงการ 27.60 ลานไร หรือคิดเปนรอยละ 92 ของ
จํานวนพื้นที่เปาหมายสูงสุด 30 ลานไร และคิดเปนรอยละ 47 ของพื้นที่เพาะปลูกขาวนาปทั้งประเทศ
2. เพื่อใหโครงการดังกลาวสามารถดําเนินการไดอยางสอดคลองกับฤดูกาลเพาะปลูกขาวนาปของ
เกษตรกรซึ่งจะเริ่มตนตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2562 เปนตนไป และเพื่อใหเกษตรกรเขารวมโครงการฯ อยางทั่วถึง
รวมทั้งไดรับความคุมครองตลอดระยะเวลาการปลูกขาวนาปทั้งฤดูการผลิตเพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากปรากฏการณ
ธรรมชาติ และความแปรปรวนของสภาพภู มิ อากาศที่ ยังคงมี ความถี่ และความรุน แรงมากขึ้น อยางต อเนื่ อ ง กค.
ไดดําเนินโครงการฯ ปการผลิต 2562 ดังนี้
2.1 กค. และหนวยงานที่เกี่ยวของไดรวมกันพิจารณาแนวทางการดําเนินโครงการฯ โดย
(1) กําหนดหลักการใหเกษตรกรที่เปนลูกคาสินเชื่อเพื่อการเพาะปลูกขาวนาปของ ธ.ก.ส. และเกษตรกรทั่วไปไดรับ
ความคุมครองจากระบบการประกันภัยตามกฎของจํานวนมาก (Law of Large Numbers) (กฎของจํานวนมาก คือ
การใช ขอมู ลจากสถิ ติในอดีต เพื่ อคาดการณ ผ ลที่จะเกิดขึ้น ในอนาคต เมื่อเรามีจํานวนขอมูลของเหตุการณ ที่เคย
เกิดขึ้นแลวในอดีตมากขึ้น ยอมทําใหเราสามารถคาดการณไดถูกตองและแมนยํามากขึ้นไปดวยนั่นจึงเปนการลดความ
เสี่ ย งของการคาดการณ ที่ ผิ ด นั่ น เอง) เช น เดี ย วกั บ การดํ าเนิ น โครงการฯ ในป ก ารผลิ ต 2559 - 2561 และ (2)
ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการดําเนินโครงการฯ เพื่อใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ มีสวนรวมในการรับภาระคา
เบี้ยประกันภัยโดยสามารถขอเอาประกันภัยเพื่อรับความคุมครองเพิ่มเติมจากสวนที่ภาครัฐใหการอุดหนุนอัตราคาเบี้ย
ประกันภัย ซึ่งเปนการดําเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561
2.2 กค. ไดนําโครงการประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2562 เสนอ นบข. ในคราวประชุม
ครั้งที่ 7/2561 เมื่ อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 โดยที่ป ระชุมไดมีมติเห็ นชอบให ธ.ก.ส. ดําเนินโครงการฯ ป การผลิต
2562 และมอบหมายให กค. นําโครงการดังกลาวเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งรายละเอียดของโครงการฯ ปการผลิต 2562
สรุปไดดังนี้
หัวขอ

1. วัตถุประสงค

รายละเอียด

 เพื่อใหเกษตรกรมีเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงดานภัยพิบัติผานระบบการประกันภัย และเปนการ
ต อ ยอดความช ว ยเหลื อ ของภาครัฐ ตามระเบี ย บกระทรวงการคลั งว า ด ว ยเงิน ทดรองราชการเพื่ อ ช ว ยเหลื อ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 เพื่อรองรับตนทุนในการเพาะปลูกขาวใหกับเกษตรกรเมื่อประสบเหตุภัย
พิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณของภาครัฐ
2. พื้นที่รับประกันภัย
การรับประกันภัยพื้นฐาน
การรับประกันภัยรวมจายโดยสมัครใจ
(Tier 1)
(Tier 2)
พื้นที่รวมไมเกิน 30 ลานไร แบงเปน
พื้นที่ไมเกิน 5 ลานไร
(1) กลุมเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. ไมเกิน 28 ลานไร
(2) กลุมเกษตรกรทั่วไป ไมเกิน 2 ลานไร
3 . อั ต ร า ค า เบี้ ย
Tier 1
Tier 2
ประกันภัย
อัตราเทากันทุกพื้นที่
กลุม (1) และ (2) จายเพิ่มจาก Tier 1
85 บาท/ไร (ไมรวมภาษีมูลคาเพิม่ และอากรแสตมป)
ในอัตราที่แตกตางกันตามความเสี่ยง
รัฐบาลอุดหนุน 51 บาท และ ธ.ก.ส. อุดหนุน 34 บาท
ของแตละพื้นที่
92.02 บาท/ไร
ความเสี่ยงต่ํา 6.42 บาท/ไร
(รวมภาษีมลู คาเพิม่ และอากรแสตมป)
ความเสี่ยงปานกลาง 17.12 บาท/ไร
กลุม (1) รัฐบาลอุดหนุน 58.02 บาท
ความเสี่ยงสูง 27.82 บาท/ไร
ธ.ก.ส. อุดหนุน 34 บาท
(รวมภาษีมูลคาเพิ่มและอากรแสตมป)
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กลุมที่ (2) รัฐบาลอุดหนุน 58.02 บาท
เกษตรกรจายเอง 34 บาท
4. ระย ะเวล าก าร  ตั้งแตวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็นชอบโครงการฯ – วันที่ 30 มิถุนายน 2562
ขายประกัน
ยกเวนภาคใต ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2562
5. วงเงิน
พื้นที่
ภัยธรรมชาติ 7 ภัย
ภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด
ความคุมครอง
(น้ําทวมหรือฝนตกหนัก ภัยแลง
ฝนแลงหรือฝนทิ้งชวง ลมพายุหรือพายุ
ไตฝุน ภัยอากาศหนาว หรือน้ําคางแข็ง
ลูกเห็บ ไฟไหม และภัยชางปา*)
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. ภาระงบประมาณ  ภายในวงเงิน 1,740.60 ลานบาท (คิดจากพื้นที่เปาหมาย 30 ลานไร) โดยแบงเปน
(เงิ น อุ ด หนุ น ค า เบี้ ย 1) ใชจายจากงบประมาณคงเหลือจากการดําเนินโครงการ ฯ ในปการผลิต 2561 จํานวน 164.25 ลานบาท
ประกันกัย)
2) ให ธ.ก.ส. ทดรองจายแทนรัฐบาลไปกอนและรัฐบาลจัดคาชดเชยตนทุนเงินใหในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา
6 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาของ 4 ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ (FDR) บวกรอยละ 1 จํานวน 1,576.35
ลานบาท
7. การพิจารณา
 จายตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และจาย
คาสินไหมทดแทน
เพิ่มเติมกรณีที่เสียหายจริงแตไมอยูในเขตประกาศภัยตามที่ราชการกําหนด โดยวิธีการประเมินรายบุคคล
8.วันเริ่มความ
(1) เกษตรที่เปนลูกคาสินเชื่อ ธ.ก.ส. (กลุม Tier 1) ซึ่งไดรับการอนุมัติสินเชื่อทั้งหมดในการเพาะปลูกเริ่มตั้งแต
คุมครอง
วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการ ฯ ทั้งนี้ หากประสงคเอาประกันภัยเพิ่มในกลุม Tier 2 จะเริ่มตั้งแตวันที่
เกษตรกรขอเอาประกันภัย
(2) เกษตรกรที่เปนลูกคาสินเชื่อ ธ.ก.ส. ซึ่งไดรับการอนุมัติสินเชื่อบางสวนและประสงคจะเอาประกันภัยเพิ่มเติม
โดยรับภาระคาเบี้ยประกันเองทั้งในกลุม Tier 1 และ Tier 2 เริ่มตั้งแตวันที่เกษตรกรขอเอาประกันภัย
(3) กลุมเกษตรกรทั่วไป เริ่มตั้งแตวันที่เกษตรกรขอเอาประกันภัย
หมายเหตุ * เปนการคุมครองภัยธรรมชาติใหมที่เพิ่มขึ้นจากเดิมของโครงการฯ ปการผลิต 2561

7. เรื่อง โครงการประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตว ปการผลิต 2562
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการการดําเนินโครงการประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตว ปการผลิต 2562 ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายและบริการจัดการขาวโพดเลี้ยงสัตว (นบขพ.) ภายใตวงเงินงบประมาณ จํานวน 121.80
ลานบาท
2. เห็นชอบใหธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ทดรองจายเงินอุดหนุน
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คาเบี้ยประกันภัยแทนรัฐบาล จํานวน 121.80 ลานบาท และเบิกเงินชดเชยตามจํานวนที่จายจริงพรอมดวยอัตรา
เฉลี่ยดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 6 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาของ 4 ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ (FDR) บวกรอยละ 1
ตอปในปงบประมาณถัดไปใหกับ ธ.ก.ส.
3. มอบหมายให ธ.ก.ส. ดําเนินการขายกรมธรรมประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตวปการผลิต 2562 ใหได
ตามเปาหมายและตามกําหนดเวลาการเอาประกันภัยของเกษตรกรทั้งในสวนที่ 1 (Tier 1) และสวนที่ 2 (Tier 2)
พรอมทั้งให ธ.ก.ส. บริหารจัดการความเสี่ยงในแตละพื้นที่ใหสอดคลองกับหลักการประกันภัยและรวมกับสมาคม
ประกั นวินาศภัยไทย (สมาคมฯ) และหนวยงานที่เกี่ยวของในการดํ าเนิน การประชาสัมพั นธโครงการฯ รวมทั้งให
ความรู ด านการประกั น ภั ย แก เกษตรกรและบุ ค คลที่ เกี่ ย วข อ งเพื่ อสร างความตระหนั ก รู ในความสํ าคั ญ ของการ
ประกันภัย
4. มอบหมายให กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) ประสานงานกั บ
ธ.ก.ส. และสมาคมฯ ดําเนินการเชื่อมโยงขอมูลเอกสารทะเบียนเกษตรกรแบบประมวลรวบรวมความเสียหายและการ
ชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัย (แบบ กษ 02) และแบบรายงานขอมูลความเสียหายจริงของเกษตรกร (แบบ กษ 02
เพื่อการประกันภัย) ตลอดจนดําเนินการเพื่อใหมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของ
กับโครงการฯ เพื่อรองรับการเพิ่มพื้นที่เปาหมาย และรองรับการจายคาสินไหมทดแทนใหรวดเร็วและถูกตองมากขึ้น
พรอมทั้งให กรมสงเสริมการเกษตรเก็บ ขอมู ลพื้ น ที่ป ระสบภั ย ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรอง
ราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 โดยแยกประเภทพืชตาง ๆ ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของได
เตรียมการดําเนินการในเบื้องตนแลว
5. มอบหมายใหกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (มท.) และกรุงเทพมหานคร ดําเนินการ
แตงตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบเกษตรกรที่ไดรับความเสียหายแตมิไดอยูในเขตพื้นที่ที่มีการประกาศเขตการให
ความชวยเหลือผูประสบภัยพิ บัติกรณี ฉุกเฉิน (คณะกรรมการฯ) ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรอง
ราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 เชนเดียวกับการดําเนินการของโครงการประกันภัย
ขาวนาปและใหคณะกรรมการดังกลาวดําเนินการรับรองความเสียหายของเกษตรกรในกลุมขางตน และจัดสงขอมูล
ให ธ.ก.ส. และสมาคมฯ เพื่อพิจารณาดําเนินการชวยเหลือเยียวยาตอไป
6. มอบหมายให สํ า นั กงานคณะกรรมการการกํากับ และส งเสริม การประกอบธุรกิ จ ประกั น ภั ย
(สํ านั กงาน คปภ.) จัดทํ ากรมธรรมป ระกัน ภั ย ขาวโพดเลี้ยงสัตวใหเปน ไปตามรูป แบบและหลักเกณฑของการรับ
ประกันภัยของโครงการฯ ปการผลิต 2562 รวมทั้งอนุมัติกรมธรรมและอัตราเบี้ยประกันภัยใหแลวเสร็จและสามารถ
เริ่มรับประกันภัยในปการผลิต 2562 ไดทันทีภายหลังคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบโครงการฯ ปการผลิต 2562
และดําเนินการสรางความรูความเขาใจ ตลอดจนประชาสัมพันธโครงการฯ ปการผลิต 2562 ในภาพรวมและเชิงรุก
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
7. มอบหมายใหสมาคมฯ ประสานงานกับ ธ.ก.ส. กรมสงเสริมสหกรณและกรมสงเสริมการเกษตร
กษ. พัฒนาระบบการประกันภัยและการจายคาสินไหมทดแทนตลอดจนดําเนินการประชาสัมพันธโครงการฯ ปการ
ผลิต 2562 เพื่อใหเกษตรกรผูเอาประกันภัยไดรับประโยชนสูงสุด
สาระสําคัญของเรื่อง
กค. รายงานวา
1. กค. และหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กษ. (กรมสงเสริมการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
และกรมสงเสริมสหกรณ) มท. (กรมการปกครองและกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) สํานักงาน คปภ. ธ.ก.ส.
และสมาคมฯ ไดรวมกันพิจารณาแนวทางการดําเนินโครงการประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตว (โครงการฯ) ปการผลิต
2562 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกษตรกรผูเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวมีเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงดาน
ภัยพิบัติผานระบบการประกันภัย และเปนการตอยอดความชวยเหลือของภาครัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
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ดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 รวมทั้งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใชจายงบประมาณของภาครัฐ ซึ่งเปนการดําเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561
2. เนื่องจากการดําเนินโครงการฯ ปการผลิต 2562 จําเปนตองเรงดําเนินการใหมีความสอดคลอง
กับฤดูกาลเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว (ขาวโพดเลี้ยงสัตวฤดูฝน) ในปการผลิต 2562 ของเกษตรกรจะเริ่มตนตั้งแต
วันที่ 1 มีนาคม 2562 เปนตนไป และเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการฯ ที่ตองการใหเกษตรกรเขารวม
โครงการฯ อยางทั่วถึงและไดรับความคุมครองตลอดระยะเวลาการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวทั้งฤดูการผลิต (ขาวโพด
เลี้ ย งสั ต วฤดู ฝ นและข าวโพดเลี้ ย งสั ต วฤดู แล ง) เพื่ อลดผลกระทบที่ เกิ ดจากปรากฏการณ ธ รรมชาติ และความ
แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่ยังคงมีความถี่และความรุนแรงมากขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งความเสียหายดังกลาวได
สงผลกระทบตอเนื่องกับจํานวนเงินทุนของเกษตรกรที่มีไมมีเพียงพอสําหรับใชเพาะปลูกในปการผลิตถัดไป กค. จึง
ได นํ า เสนอแนวทางการดํ า เนิ น โครงการฯ ป ก ารผลิ ต 2562 เสนอต อ นบขพ. พิ จ ารณาในการประชุ ม
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ซึ่งที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบแนวทางการดําเนินโครงการฯ ปการผลิต
2562 ตามที่ กค. เสนอ โดยรายละเอียดของโครงการฯ ปการผลิต 2562 สรุปไดดังนี้
หัวขอ
1. วัตถุประสงค

รายละเอียด
 เพื่อใหเกษตรกรมีเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงดานภัยพิบัติผานระบบการประกันภัย และเปน
การตอยอดความชวยเหลือของภาครัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 เพื่อรองรับตนทุนในการเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวใหกับเกษตรกร
เมื่อประสบเหตุการณภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณของ
ภาครัฐ
2. พื้นที่รับประกันภัย
การรับประกันภัยพื้นฐาน
การรับประกันภัยรวมจายโดยสมัครใจ
(Tier 1)
(Tier 2)
พื้นที่รวมไมเกิน 3 ลานไร แบงเปน
พื้นที่ไมเกิน 3 แสนไร
(1) กลุมเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. ไมเกิน 2.8 ลานไร
(2) เกลุมเกษตรกรทั่วไป ไมเกิน 2 แสนไร
3 . อั ต ร า ค า เบี้ ย
Tier 1
Tier 2
ประกันภัย
อัตราเทากันทุกพื้นที่
กลุม (1) และ (2) รับภาระเองโดยจาย
59 บาท/ไร (ไมรวมภาษีมูลคาเพิม่ และอากรแสตมป)
เพิ่มจาก Tier 1 ในอัตราที่แตกตางกัน
รัฐบาลอุดหนุน 35.40 บาท และ ธ.ก.ส. อุดหนุน 23.60 บาท ตามความเสี่ยงของแตละพื้นที่
64.20 บาท/ไร
ความเสี่ยงต่ํา 4.28 บาท/ไร
(รวมภาษีมลู คาเพิม่ และอากรแสตมป)
ความเสี่ยงปานกลาง 11.77 บาท/ไร
(1) กลุมลูกคา ธ.ก.ส. รัฐบาลอุดหนุน 40.60 บาท
ความเสี่ยงสูง 25.68 บาท/ไร
ธ.ก.ส. อุดหนุน 23.60 บาท
(รวมภาษีมูลคาเพิ่มและอากรแสตมป)
(2) กลุมเกษตรกรทั่วไป รัฐบาลอุดหนุน 40.60 บาท
เกษตรกรจายเอง 23.60 บาท
4. ระย ะเวล าก าร (1) สําหรับขาวโพดเลี้ยงสัตว รอบที่ 1 (ขาวโพดเลี้ยงสัตวฤดูฝน) นับตั้งแตวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหความ
ขายประกัน
เห็นชอบโครงการฯ – วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
(2) สําหรับขาวโพดเลี้ยงสัตว รอบที่ 2 (ขาวโพดเลี้ยงสัตวฤดูแลง) ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 15 มกราคม 2563
5. วงเงิน
พื้นที่
ภัยธรรมชาติ 7 ภัย
ภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด
ความคุมครอง
(น้ําทวมหรือฝนตกหนัก ภัยแลง
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ฝนแลงหรือฝนทิ้งชวง ลมพายุหรือพายุ
ไตฝุน ภัยอากาศหนาว หรือน้ําคางแข็ง
ลูกเห็บ ไฟไหม และภัยชางปา)
Tier1
1,500 บาท/ไร
750 บาท/ไร
Tier 2
240 บาท/ไร
120 บาท/ไร
รวมไมเกิน
1,740 บาท/ไร
870 บาท/ไร
6. ภาระงบประมาณ  ภายในวงเงิน 121.80 ลานบาท (คิดจากพื้นที่เปาหมาย 3 ลานไร) โดยให ธ.ก.ส. ทดรองจายเงินอุดหนุนคา
(เงิ น อุ ด หนุ น ค า เบี้ ย เบี้ยประกันภัยแทนรัฐบาล และเบิกเงินชดเชยตามจํานวนที่จายจริงพรอมดวยอัตราเฉลี่ยดอกเบี้ยเงินฝาก
ประกันกัย)
ประจํา 6 เดือนประเภทบุคคลธรรมดาของ 4 ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ (Fixed Deposit Rate : FDR) บวก
รอยละ 1 ตอป ในปงบประมาณถัดไป
7. การพิจารณา
 จายตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และจาย
คาสินไหมทดแทน
เพิ่มเติมกรณีที่เสียหายจริงแตไมอยูในเขตประกาศภัยตามที่ราชการกําหนด โดยวิธีการประเมินรายบุคคล
8. วันเริ่มความ
(1) เกษตรกรที่เปนลูกคาสินเชื่อ ธ.ก.ส. (กลุม Tier 1) ซึ่งไดรับการอนุมัติสินเชื่อทั้งหมดในการเพาะปลูกเริ่ม
คุมครอง
ตั้งแตวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการ ฯ ทั้งนี้ หากประสงคเอาประกันภัยเพิ่มในกลุม Tier 2 จะเริ่ม
ตั้งแตวันที่เกษตรกรขอเอาประกันภัย
(2) เกษตรกรที่เปนลูกคาสินเชื่อ ธ.ก.ส. ซึ่งไดรับการอนุมัติสินเชื่อบางสวนและประสงคจะเอาประกันภั ย
เพิ่ ม เติ ม โดยรั บ ภาระค า เบี้ ย ประกั น เองทั้ ง ในกลุ ม Tier 1 และ Tier 2 เริ่ ม ตั้ งแต วั น ที่ เกษตรกรขอเอา
ประกันภัย
(3) กลุมเกษตรกรทั่วไป เริ่มตั้งแตวันที่เกษตรกรขอเอาประกันภัย
หมายเหตุ
ผูเอาประกันภัย คือ เกษตรกรผูเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) กับกรมสงเสริม
การเกษตร ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ ในปการผลิต 2562/63

8. เรื่อง ผลการดําเนินงานและการขอขยายระยะเวลาดําเนินโครงการเงินกูเพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําและระบบขนสงทางถนน ระยะเรงดวน : มาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะที่ 2
คณะรัฐมนตรีมีมติดังนี้
1. รับทราบ อนุมัติ และเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังนี้
1.1 รับทราบสถานะการดําเนินโครงการเงินกูเพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร
น้ําและระบบขนสงทางถนน ระยะเรงดวน : มาตรการการกระตุนเศรษฐกิจระยะที่ 2 (โครงการเงินกูฯ) การติดตาม
ความกาวหนาการดําเนินงาน และอนุมัติขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการเงินกูฯ และการเบิกจายเงินกูจนถึง
เดือนกันยายน 2562 ทั้งนี้ หากหนวยงานเจาของโครงการใดไมสามารถดําเนินการและเบิกจายไดแลวเสร็จภายใน
เดือนกันยายน 2562 เห็นควรใหใชเงินงบประมาณรายจายประจําปของหนวยงานเจาของโครงการหรือจากแหลงอื่น
เพื่อดําเนินโครงการใหแลวเสร็จตอไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
1.2 อนุมัติยกเลิกโครงการและยกเลิกการใชเงินกูของกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา
กรมทางหลวง กรมทรัพยากรน้ําบาดาล และกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยวงเงินรวมทั้งสิ้น 679.07 ลาน
บาท โดยในการยกเลิกสัญ ญาขอให คํานึ งถึ งประโยชนของทางราชการและดําเนิ น การตามกฎหมายและระเบีย บ
ราชการที่ เกี่ยวของ และหากหนวยงานเจาของโครงการที่ย กเลิกโครงการตองคืน เงิน ที่ไดเบิกไปแลว ขอให เรง
ดําเนิ น การและแจ งผลการคื น เงิน ดั งกล าวให กค. [สํานั กงานบริห ารหนี้ส าธารณะ (สบน.)] ทราบดวย สําหรับ
โครงการที่ ขอยกเลิกโครงการและยกเลิ กการใชเงิน กู หากหน วยงานเจ าของโครงการมีความประสงค จะดํ าเนิ น
โครงการตอไป ขอใหดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบราชการที่เกี่ยวของอยางเครงครัดดวย
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1.3 เห็ น ชอบให ก ระทรวงต น สั งกั ด ติ ด ตามเร งรั ด การดํ า เนิ น งานและการเบิ ก จ า ยเงิ น
โครงการภายใตโครงการเงินกูฯ ใหแลวเสร็จโดยเร็ว พรอมทั้งจัดทํารายงานผลการดําเนินงานสงให สบน. ทุกเดือน
ภายในวั น ที่ 7 ของเดื อนถัดไป และกํ ากั บ ดูแลใหห น วยงานเจาของโครงการดําเนิน งานตามกฎหมาย ระเบี ย บ
ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ และมาตรฐานของทางราชการอยางเครงครัด
และให กระทรวงการคลั ง (สํานักงานบริห ารหนี้ส าธารณะ) ติดตามความกาวหนาในการดําเนิ น
โครงการและการเบิกจายเงินของหนวยงานเจาของโครงการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดดวย รวมทั้งให
กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป
2. ในกรณี ที่ ห น ว ยงานเจ า ของโครงการดํ า เนิ น โครงการแล ว เสร็ จ และมี เงิ น คงเหลื อ จากการ
ดําเนินงาน ใหหนวยงานเจาของโครงการเรงรัดการคืนเงินคงเหลือจากการดําเนินโครงการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ระเบียบมติคณะรัฐมนตรี และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ เพื่อใหสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะนําเงินที่เหลือในบัญชี
ดังกลาวสงคืนคลังตอไป
สาระสําคัญของเรื่อง
กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีมาเพื่อรายงานสถานะการดําเนินโครงการเงินกูเพื่อการพัฒนา
ระบบบริห ารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนสงทางถนน ระยะเรงดวน : มาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะที่ 2
(โครงการเงินกูฯ) ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 และขออนุมัติขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการและการเบิกจาย
เงิน กูจ นถึ งเดือนกั น ยายน 2562 จํ านวนทั้ งสิ้ น 65 โครงการ ทั้ งนี้ หากหนว ยงานเจาของโครงการใดไมส ามารถ
ดําเนินการและเบิกจายไดแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2562 เห็นควรใหใชเงินงบประมาณรายจายประจําปของ
หนวยงานเจาของโครงการหรือจากแหลงอื่นเพื่อดําเนินโครงการใหแลวเสร็จตอไป รวมทั้งขออนุมัติยกเลิกโครงการ
และยกเลิกการใชเงินกูของหนวยงานเจาของโครงการที่มีความประสงคจะขอยกเลิกโครงการและยกเลิกการใชเงินกู
ซึ่งเป น การดํ าเนิ น การตามนั ยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โดยสรุปความกาวหนาการดําเนิ น
โครงการเงินกูฯ ได ดังนี้
หนวย : ลานบาท

ผลการดําเนินโครงการเงินกูฯ

จํานวนโครงการ

1) ดําเนินการแลวเสร็จ
3,930
2) อยูระหวางดําเนินการ
65
2.1) อยูระหวาง
15
ดําเนินการและเบิกจายภายใน
ปงบประมาณ 2562 **
2.2) อยูระหวาง
50
ดําเนินการและประสงคจะขอ
ขยายระยะเวลาเพื่อ
ดําเนินการตอ (คาดวาจะแลว
เสร็จภายในปงบประมาณ
2562) ***
3) ประสงคจะยกเลิก
13 โครงการ และ
1 แหง

วงเงินที่ สงป.
จัดสรร

ผลการเบิกจาย
จํานวน
รอยละ

66,844.46
9,758.14
2,511.39

64,202.96
5,135.24
648.63

96.05
56.63
25.83

วงเงินคงเหลือที่ยัง
ไมเบิกจาย
2,641.54*
4,622.90
1,862.76

7,246.75

4,486.61

61.91

2,760.14

6,79.07

86.54

12.74

592.53

15
รวมทั้งสิ้น
4,008
77,281.67
69,424.74
89.75
7,856.97
หมายเหตุ : * เงินเหลือจายที่ตองสงคืนคลัง
** เป นโครงการเงิน กูฯ ที่คณะรัฐมนตรีเคยมีมติ เมื่ อวัน ที่ 15 พฤษภาคม 2561 ใหขยายระยะเวลาและเบิ กจายถึ ง
ปงบประมาณ 2562 (เดือนกันยายน 2562)
*** เปนโครงการเงินกูฯ ที่คณะรัฐมนตรีเคยมีมติเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ใหขยายระยะเวลาและเบิกจายไดถึง
เดือนเมษายน 2561 - พฤษภาคม 2562

จากผลการดํ า เนิ น โครงการเงิ น กู ฯ มี โ ครงการเงิ น กู ฯ ที่ อ ยู ร ะหว างดํ าเนิ น การ รวมทั้ ง สิ้ น 65
โครงการ ประกอบด ว ย โครงการที่ อยู ระหว างดําเนิ น งานโดยคาดวาจะสามารถดําเนิ น การและเบิ กจายไดทั น
ระยะเวลา (ภายในเดือนกันยายน 2562) ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 รวม 15 โครงการ
ในขณะที่อีก 50 โครงการ อยูระหวางดําเนิน การและไม สามารถเบิกจายไดภายในเดือนเมษายน 2561 ถึงเดือน
พฤษภาคม 2562 ตามกรอบระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติไวเนื่องจากมีปญหาในการดําเนินงานบางประการ เชน
ตองปรับแกขอบเขตการดําเนินงานและระยะเวลาดําเนินงานในสัญญาใหสอดคลองกับพื้นที่และความตองการของ
ประชาชน หยุ ด การดํ า เนิ น งานชั่ วคราวจากป ญ หาน้ําท วม เป น ตน ในครั้งนี้กระทรวงการคลังจึงขออนุมั ติขยาย
ระยะเวลาการดําเนินโครงการและการเบิกจายเงินกูสําหรับโครงการเงินกูฯ ที่อยูระหวางดําเนินการออกไปอีกจนถึง
เดื อ นกั น ยายน 2562 ซึ่ งเป น การขอขยายระยะเวลาการดํ าเนิ น โครงการเงิ น กู ฯ ภายใต ก รอบระยะเวลาเดิ ม ที่
กําหนดใหดําเนินการใหแลวเสร็จไมเกินปงบประมาณ 2562

9. เรื่อง ขอผอนผันการใชประโยชนพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 บีเอ็ม เพื่อทําเหมืองแรของหางหุนสวนจํากัด ศิลาเขา
ตําบล ที่จังหวัดลพบุรี
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขอผอนผันการใชประโยชนพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 บีเอ็ม เพื่อทําเหมืองแร
ตามคําขอประทานบัตรที่ 7/2556 ของหางหุนสวนจํากัด ศิลาเขาตําบล ที่จังหวัดลพบุรีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2533 และวันที่ 21 กุมภาพันธ 2538 โดยเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติผอนผันการใชประโยชนพื้นที่
ลุมน้ําชั้นที่ 1 บีเอ็ม สําหรับโครงการดังกลาว และหนวยงานเจาของพื้ นที่อนุญาตใหเขาทําประโยชนในพื้นที่แลว
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุต สาหกรรมพื้น ฐานและการเหมืองแรจ ะได ดําเนิ น การใหครบถ วนถูกต อง ตาม
ขั้ น ตอนของระเบี ย บและกฎหมายที่ เกี่ ย วข อ งก อ นการพิ จ ารณาอนุ ญ าตประทานบั ต รต อ ไป ตามที่ ก ระทรวง
อุตสาหกรรม (อก.) เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
กระทรวงอุตสาหกรรมไดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการขอผอนผันการใชประโยชนพื้นที่ลุม
น้ํ าชั้ น ที่ 1 บี เอ็ ม เพื่ อทํ าเหมื องแร ตามคํ าขอประทานบั ต ร ที่ 7/2556 ของห างหุ น ส ว นจํ ากั ด ศิ ล าเขาตํ าบล
ที่จังหวัดลพบุรี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2533 และวันที่ 21 กุมภาพันธ 2538 ซึ่งพื้นที่คําขออยู
ในพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 บีเอ็มของลุมน้ําปาสัก และเปนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ปาซับลังกา ซึ่งหางหุนสวนจํากัด ศิลาเขา
ตําบล ได ยื่น คํ าขออนุ ญ าตเขาทํ าประโยชนในเขตพื้น ที่ปาไมแลว โดยพื้น ที่ไมเปน แหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ
ไมเปนพื้นที่ตองหามสําหรับการทําเหมืองตามระเบียบและกฎหมายของสวนราชการตาง ๆ การปดประกาศการขอ
ประทานบัตรไมมีผูรองเรียนคัดคาน รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลนาโสมไดแจงความเห็นชอบในการขอประทาน
บัตรและคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานเหมืองแร ไดใหความ
เห็นชอบกับรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการแลว เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560
10. เรื่อง ขอผอนผันการใชประโยชนพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 บี และ 1 บีอาร เพื่อทําเหมืองแร ของหางหุนสวนจํากัด
ชุติวรรณ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
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คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขอผอนผันการใชประโยชนพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 บี และ 1 บีอาร เพื่อทํา
เหมืองแร ตามคําขอประทานบัตรที่ 5/2557 ของหางหุนสวนจํากัด ชุติวรรณ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 และวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 โดยเมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
ผอนผันการใชประโยชนพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 บี และ 1 บีอาร สําหรับโครงการดังกลาว และหนวยงานเจาของพื้นที่
อนุญาตใหเขาทําประโยชนในพื้นที่แลว กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรจะได
ดําเนินการใหครบถวนถูกตองตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกอนการพิจารณาอนุญาตประทาน
บัตรตอไป ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการขอผอนผันการใชประโยชนพื้นที่ลุมน้ํา
ชั้น ที่ 1 บี และ 1 บี อาร เพื่ อทํ าเหมื อ งแร ตามคํ าขอประทานบั ต รที่ 5/2557 ของห างหุ น ส ว นจํ ากั ด ชุ ติ ว รรณ
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 และวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 ซึ่ง
พื้นที่คําขออยูในพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 บี และ 1 บีอาร และเปนพื้นที่ปาไม โดยเปนที่ดินมีสิทธิครอบครอง น.ส. 3 ก.
จํานวน 8 แปลงของบุคคลอื่น ซึ่งไดรับความยินยอมจากเจาของที่ดินแลว ทั้งนี้ ไดยื่นคําขออนุญาตเขาทําประโยชน
ในเขตพื้นที่ปาไมแลว โดยพื้นที่ไมเปนแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ ไมเปนพื้นที่ตองหามสําหรับการทําเหมืองตาม
ระเบียบและกฎหมายของสวนราชการตาง ๆ การปดประกาศการขอประทานบัตรไมมีผูรองเรียนคัดคาน รวมทั้ ง
องค การบริห ารส ว นตํ าบลหิ น ตกได แจ งความเห็น ชอบในการขอประทานบั ตร และคณะกรรมการผู ชํานาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห ผลกระทบสิ่ งแวดล อมดานเหมืองแร ได ใหความเห็ นชอบกับ รายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการแลวเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560
11. เรื่อง มาตรการสงเสริมการขึ้นทะเบียนและเพิ่มมูลคาการตลาดของการจําหนายสินคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
(Geographical Indications : GI) ไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการใหกระทรวงมหาดไทย (มท.) ในฐานะหนวยงานกลไกหลักใน
การบริหารจัดการแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ทุกระดับ พิจารณามอบหมายจังหวัดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ
ระดับจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อสนับสนุนการผลักดันและขับเคลื่อนการสงเสริมและคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
(Geographical Indications : GI) ไทย ตลอดจนการเพิ่มมูลคาการตลาดของการจําหนายสินคา GI ไทยอยางยั่งยืน
และเปนรูปธรรม ตามที่กระทรวงพาณิชย (พณ.) เสนอ โดยให พณ. และหนวยงานที่เกี่ยวของรับความเห็นของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณา
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย

สาระสําคัญของเรื่อง
พณ. รายงานวา
1. สถานการณการสงเสริมและคุมครอง GI ไทย
ปจจุบัน พณ. ไดดําเนินการขึ้นทะเบียน GI ไทยทั้งหมด 99 สินคา จาก 66 จังหวัด ซึ่งประกอบดวย
สิน ค า GI หมวดข าว 10 รายการ อาหาร 18 รายการ ผักและผลไม 47 รายการ ผ า 9 รายการ หั ต ถกรรมและ
อุตสาหกรรม 13 รายการ และไวน – สุรา 2 รายการ และอยูระหวางดําเนินการพิจารณาขึ้นทะเบียนอีก 69 รายการ
นอกจากนี้ ยังไดดําเนินการใหสินคา GI ไทย ไดรับการคุมครองในตางประเทศแลว รวม 6 สินคา ใน 4 ประเทศ ไดแก
สหภาพยุโรป (ขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห/กาแฟดอยตุง/กาแฟดอยชาง/ขาวสังขหยดเมืองพัทลุง) สาธารณรัฐสังคม
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นิยมเวียดนาม (เสนไหมไทยพื้นบานอีสาน) และสาธารณรัฐอินโดนีเซียและอินเดีย (ผาไหมยกดอกลําพูน) และอยู
ระหวางผลักดันใหไดรับการคุมครองเพิ่มอีก 6 สินคา ใน 3 ประเทศ ไดแก สาธารณรัฐประชาชนจีน (ขาวหอมมะลิทุง
กุลารองไห/มะขามหวานเพชรบูรณ/สมโอทับทิมสยามปากพนัง) กัมพูชา (กาแฟดอยตุง) และเวียดนาม (มะขามหวาน
เพชรบูรณ/ลําไยอบแหงเนื้อสีทองลําพูน) รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาคุณภาพและรับรองมาตรฐานสินคา GI เพื่อสราง
ความเชื่อมั่นใหผูบริโภคทั้งในประเทศและตางประเทศ ในระดับจังหวัด (Internal Control) ทั้งหมด 64 สินคาและ
ระดับสากล (External Control) ทั้งหมด 19 สินคา
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 ยังไดสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑสินคา GI
รวม 20 สินคา อาทิ ผาครามธรรมชาติสกลนคร ชามไกลําปาง สับปะรดภูแลเชียงราย ขาวหอมมะลิสุรินทร สมโอปูโก
ยะรัง มะขามหวานเพชรบูรณ และทุเรียนนนท เปนตน เพื่อยกระดับสินคาและสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาที่มาจาก
แหลงผลิตที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งมีคุณภาพและชื่อเสียงของสินคานั้น ๆ อันสรางโอกาสทางการตลาด สรางอาชีพและ
สร างรายได ให กับ เกษตรกร วิส าหกิ จ ชุ มชนและผูป ระกอบการทองถิ่น กวา 380 ลานบาท โดยรวมมือกับ บริษั ท
เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด จัดใหมีมุมจําหนายสินคา GI ไทย (GI Corner) อยางถาวร ภายในท็อปส ซุปเปอรมารเก็ต
และเซ็นทรัล ฟูด ฮอลล รวม 108 สาขาทั่วประเทศ ตลอดจนจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดสินคา GI อยางตอเนื่อง
ทุ ก ป เช น งาน GI Market งาน IP Fair และงาน THAIFEX – World of Food Asia เป น ต น ส ง ผลให สิ น ค า GI
ทั้งหมดของไทย สามารถสรางมูลคาทางการตลาดสูงถึง 4,080 ลานบาท
2. มาตรการเพิ่มมูลคาการตลาดของการจําหนายสินคา GI และสงเสริมการคุมครอง GI ไทย
อยางยั่งยืน
พณ. ไดประชุมหารือรวมกับหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.)
มท. กระทรวงวัฒ นธรรม กระทรวงอุ ต สาหกรรม (อก.) และการท อ งเที่ ย วแห งประเทศไทย เป น ต น เมื่ อ วั น ที่
4 กรกฎาคม 2561 โดยรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชยเปนประธาน ในการประชุมดังกลาว ประธานไดแจงให
ผูแ ทนทุกหนวยงานทราบถึงนโยบายของรัฐบาลในการใหความสําคัญกับการสงเสริมสินคา GI เพื่อสรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจใหกับชุมชนทองถิ่น รักษาฐานรายไดเดิม และสรางฐานอนาคตใหมที่สรางรายไดสูงขึ้นใหกับเกษตรกร
และชุมชนอยางยั่งยืน อีกทั้งยังขอความรวมมือในการดําเนินการสงเสริมสินคา GI ไทย ในอนาคตอยางตอเนื่อง เพื่อ
ไปสู การปฏิ บั ติ ท่ีกอให เกิดประโยชน ตอการพั ฒ นาเศรษฐกิจ ชุมชนอยางเปน รูป ธรรม เชน การเฟน หาผลิตภัณ ฑ
การเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนที่มีคุณคาและศักยภาพเพื่อสงเสริมการขึ้นทะเบียน GI การผลักดันใหจังหวัดจัดทํา
ระบบควบคุมรับรองมาตรฐานคุณภาพสินคา GI ทั้งระดับในประเทศและตางประเทศ เปนตน
ในป งบประมาณ พ.ศ. 2562 พณ. ได กํ า หนดเป า หมายและแผนงานการดํ า เนิ น การสร า ง
มู ล ค า เพิ่ ม และส ง เสริ ม คุ ม ครอง GI ไทย ได แ ก (1) การลงพื้ น ที่ ส ง เสริ ม ให จั ง หวั ด ยื่ น คํ า ขอขึ้ น ทะเบี ย น GI
รวม 8 สิน ค า ใน 7 จั งหวัด อาทิ หมอห อม (จังหวัด แพร) โอ งมังกร (จั งหวัด ราชบุ รี) พริกไทย (จั งหวั ดจั น ทบุ รี)
กระเทียม (จังหวัดศรีสะเกษ) และลูกหยียะรัง (จังหวัดปตตานี) เปนตน (2) เรงพิจารณาคําขอขึ้นทะเบียน GI ไทย
เพิ่ มขึ้น อี ก 16 คําขอ อาทิ มะม วงยายกล่ํา (จังหวัดนนทบุ รี) ทุ เรียนสาลิกา (จังหวัด พังงา) และกาแฟวังน้ํ าเขีย ว
(จังหวัดนครราชสีมา) เปนตน (3) ผลักดันใหสินคา GI ไทยที่มีศักยภาพ ยื่นคําขอรับความคุมครองในตางประเทศเพิ่ม
อีก 5 สินคา ใน 2 ประเทศ ไดแก สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 2 สินคา ไดแก ทุเรียนปราจีนบุรีและมะพราว
น้ําหอมราชบุรี และมาเลเซีย จํานวน 3 สินคา ไดแก สมโอทับทิมสยามปากพนัง ขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห และขาว
สังขหยดเมืองพัทลุง (4) ผลักดันใหจังหวัดจัดทําระบบควบคุมตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสินคา GI เพื่อสรางความ
เชื่อมั่นใหผูบริโภคทั้งในประเทศและตางประเทศ รวม 7 สินคา เชน สับปะรดตราดสีทอง นิลเมืองกาญจน และเงาะ
โรงเรียนนาสาร เปนตน (5) สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑสินคา GI รวม 10 สินคา (6) จัดกิจกรรม
สงเสริมการตลาดสินคา GI อยางตอเนื่ องทุ กป อาทิ งาน GI Market และงาน THAIFEX – World of Food Asia
เปนตน และ (7) สรางความรูความเขาใจในความสําคัญของ GI ใหกับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผูผลิต ผูประกอบการ
และผูบริโภคผานชองทางสื่อประชาสัมพันธทั้งสื่อออนไลนและสื่อตาง ๆ อยางกวางขวาง
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3. การขับเคลื่อนเพื่อสงเสริมและคุมครอง GI ไทยอยางเปนรูปธรรมตามนโยบายของรัฐบาล
เพื่ อบู ร ณาการการทํ า งานและสรางมู ล คาเพิ่ม ให กับ สิน คาและผลิตภั ณ ฑ ชุมชนทั้งสิน ค าเกษตร
หัตถกรรม หรือการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สรางอาชีพ สรางรายได และยกระดับคุณภาพชีวิตใหกับเกษตรกร
ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน และประชาชนในทองถิ่นอยางยั่งยืน จําเปนที่ตองอาศัยการบูรณาการการขับเคลื่อน
การทํ างานในระดับพื้น ที่ โดยให หนวยงานสวนราชการในพื้น ที่ทุกระดับตั้งแตจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูบาน
สนับสนุนการดําเนินงานดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เห็นควรขอความรวมมือ มท. ในฐานะหนวยงาน
กลไกหลั ก ในการบริ ห ารจั ด การแบบบู ร ณาการในระดั บ พื้ น ที่ พิ จ ารณามอบหมายจั งหวั ด ดํ า เนิ น การแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการระดับจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมและคุมครอง GI ไทย ตลอดจนการสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับสินคา GI ไทย อันชวยเสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอยางยั่งยืน โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน
มีหัวหนาสวนราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวของรวมเปนกรรมการ เชน สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานวัฒ นธรรมจังหวัด สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัด โดยมีสํานักงานพาณิชยจังหวัดเปนฝายเลขานุการ เปนตน
12. เรื่อง รายงานการเฝาระวังเรื่องการละเมิดทรัพยสินทางปญญา (Counterfeit and Piracy Watch List)
ของคณะกรรมาธิการยุโรป
คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย (พณ.) เสนอ โดยมอบหมายใหหนวยงานที่บังคับใช
กฎหมาย ไดแก กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ตช.)
กองทัพบก กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรม
ศุลกากร สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (สํานักงาน กสทช.) ดําเนินการปองกันและปราบปรามการ
ละเมิดทรัพยสินทางปญญาทั้งในสถานที่จําหนายและเว็บไซตที่มีการจําหนายสินคาละเมิดอยางจริงจังและตอเนื่อง
รวมทั้งตัดชองทางการลําเลียงสินคาละเมิด ตลอดจนประสานองคกรหรือหนวยงานที่เปนเจาของหรือกํากับดูแลพื้นที่
และเว็บไซตที่ถูกระบุในรายงานการเฝาระวังเรื่องการละเมิดทรัพยสินทางปญญา (Counterfeit and Piracy Watch
List) ของคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission : EC) เพื่อรวมดําเนินการใหเกิดผลอยางเป นรูปธรรม
โดยเร็ว

สาระสําคัญของเรื่อง
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปไดเผยแพรรายงานการเฝาระวังเรื่องการละเมิด
ทรัพยสินทางป ญญา (Counterfeit and Piracy Watch List) เป นครั้งแรก มีวัตถุประสงคเพื่ อสงเสริมให มีสวนได
สวนเสีย รวมทั้งรัฐบาลและหนวยงานที่กํากับดูแลดานการปองปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของประเทศนอก
สหภาพยุโรปใหความสําคัญกับการใชมาตรการที่จําเปนและเหมาะสมในการปองปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญา
ทุกชองทาง นอกจากนี้ยังมุงเนนการสรางความตระหนักรูของผูบริโภคใหทราบถึงความเสี่ยงของการบริโภคสินคา
ละเมิด ทรัพยสิ น ทางป ญ ญาจากแหล งต าง ๆ ที่ระบุ ในรายงานฯ โดยมิไดมีมาตรการลงโทษหรือเกี่ย วของกั บ การ
พิจารณาใหสิทธิพิเศษทางภาษี
ทั้งนี้ รายงานซึ่งอาจมีผลตอภาพลักษณดังกลาวมีการระบุรายชื่อของตลาดขายสินคาละเมิดทรัพยสิน
ทางปญญาที่รวมถึงตลาดสินคาและตลาดขายสินคาออนไลนของไทย ซึ่งอาจมีตอภาพลักษณดานการคาและการ
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ลงทุนของประเทศและกระทบตอความเชื่อมั่นของผูบริโภค ประกอบกับการดําเนินการในเรื่องดังกลาวมีสวนเกี่ยวของ
กับหลายหนวยงาน กระทรวงพาณิชยจึงเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามอบหมายใหหนวยงานที่บังคับใชกฎหมาย
ได แ ก กองอํ า นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณ าจั ก ร สํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ กองทั พ บก
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมศุลกากร สํานักงานปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ ดําเนินการปองกันและปราบปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญาทั้งในสถานที่จําหนายและเว็บไซตที่มีการ
จําหนายสินคาละเมิดอยางจริงจังและตอเนื่อง รวมทั้งตัดชองทางการลําเลียงสินคาละเมิด ประเทศไทยจะใชโอกาสนี้
ในการดําเนินการปองกันปราบปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญา โดยเฉพาะสถานที่จําหนายและเว็บไซตที่มีการ
จําหนายสินคาละเมิดที่ถูกระบุในรายงานดังกลาวอยางจริงจัง
ปจจุบันสหภาพยุโรปจัดอันดับใหไทยอยูในกลุมประเทศที่สหภาพยุโรปมีความกังวลเกี่ยวกับการบังคับ
ใช สิ ท ธิ ในทรัพ ย สิ น ทางป ญ ญาน อย (Priority 3) รวมกั บ บราซิ ล เอกวาดอร มาเลเซี ย เม็ กซิ โก ฟ ลิ ป ป น ส และ
สหรัฐอเมริกา
13. เรื่อง มาตรการและขอเสนอแนะเพื่อปองกันการทุจริต
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณาขอเสนอแนะของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ เรื่อง มาตรการและขอเสนอแนะเพื่อปองกันการทุจริตตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอและ
แจงใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทราบตอไปดวย
สาระสําคัญของเรื่อง
กค. รายงานวา ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีขอเสนอมาตรการหรือขอเสนอแนะเพื่อปองกัน
การทุจริตเสนอตอคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีมีมติให กค. เปนหนวยงานหลักรับขอเสนอของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ไปพิจารณารวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีมติเรงรัด กค. ใหดําเนินการใหแลวเสร็จและแจงผลการ
ดําเนินการใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบโดยดวน นั้น กค. ไดพิจารณามาตรการและขอเสนอดังกลาวแลว
ขอเรียน ดังนี้
ขอเสนอมาตรการหรือขอเสนอแนะเพื่อปองกันการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
1. ขอเสนอแนะเพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการเพื่อปองกันหรือปราบปรามการทุจริต เรื่อง “การบูรณา
การป อ งกั น การทุ จ ริต ของโครงการภาครัฐ (โดยการติ ด ตามประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งาน)” ซึ่งประกอบด ว ย
3 ขั้นตอน คือ (1) การประเมินผลขั้นตอนวางแผนกอนดําเนินโครงการ: เนนการพิจารณาความเหมาะสมในการ
วางแผนโครงการวามีการวางกระบวนการ/กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงตอการทุจริตประพฤติมิชอบไดแคไหนเพียงใด
กอนอนุมัติ (2) การประเมินผลขั้นการดําเนินงาน: เนนการติดตามความกาวหนาของโครงการวาไดดําเนินการอยาง
เหมาะสมเพียงใด และดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไวหรือไมเพียงใด และ (3) การประเมินผลขั้น
สรุ ป ผลหลั ง การดํ าเนิ น โครงการ: เน น ที่ ผ ลของการดํ า เนิ น งานของโครงการว า มี ค วามเหมาะสมเพี ย งใด โดย
ประเมินผลกระทบและผลสําเร็จของงานวาเปนไปตามเปาหมายการปองกันการทุจริตหรือไม และมีการยกระดับ
พฤติกรรมของการดําเนินงานของโครงการและหนวยงานเพียงไร โดยเห็นควรใหนําหลักการในขอเสนอแนะดังกลาว
กําหนดสวนหนึ่งของกระบวนการจัดซื้อจัดจางในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไข
เพิ่มเติมที่อยูระหวางการพิจารณายกฐานะใหเปนพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
ขอชี้แจงของ กค.
เนื่องจากกรณีนี้ไดมีพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อ
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 โดยพระราชบัญญัติดังกลาวไดมีมาตรการกีดกันหรือปราบปรามการทุจริตของโครงการ
ภาครัฐ เชน
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- มาตรา 8 บัญญัติใหการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
หน ว ยงานของรั ฐ และต อ งสอดคล องกั บ หลั กการคุ มค า โปรงใส และมี ป ระสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ลและต อ ง
ตรวจสอบได
- มาตรา 11 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป และประกาศเผยแพรในระบบเครือขาย
สารสนเทศของกรมบั ญชีกลางและหน วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบั ญชีกลางกําหนด และให ปดประกาศโดย
เปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงานของรัฐนั้น
- มาตรา 66 บั ญญั ติให ห นวยงานของรัฐประกาศผลผูชนะการจัด ซื้อจั ดจางหรือผูไดรับ การคัด เลื อกและเหตุผ ล
สนั บสนุนในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กําหนดและใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงานของรัฐนั้น
ประกอบกับพระราชบัญญั ติดังกลาวยังไดบัญญัติใหภาคประชาชนผูประกอบการมีสวนรวมในการปองกันการ
ทุ จ ริต โดยการจั ด ทํ าข อตกลงคุ ณ ธรรม ตลอดจนยังกํา หนดให มีการอุทธรณ ผลการจัด ซื้อจัด จาง และมีการ
เป ดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจางในทุกขั้นตอน ทํ าให ประชาชนสามารถเขาตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ ได จ ากเว็ บ ไซต ข องกรมบั ญ ชี กลาง (www.gprocurement.go.th) จากหลัก การดังกล าวทํ าให การทุ จ ริต
เปนไปไดโดยยากยิ่งขึ้น
ขอเสนอมาตรการหรือขอเสนอแนะเพื่อปองกันการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
2. มาตรการปองกันการทุจริตจากการใชระบบการจัดซื้อจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) โดยที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแลวเห็นวา แมกรมบัญชีกลางจะมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ กค0421.3/ว 247 ลงวันที่
14 กรกฎาคม 2553 แจงเวียนใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติเกี่ยวกับ
การพิจารณาประเภทสินคาและบริการหรืองานโครงการที่ไมตองดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 ถาสินคาและบริการหรืองานโครงการ
นั้น เปนสินคาและบริการที่มีความซับซอน มีเทคนิคเฉพาะ หากดําเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวอาจ
ไมไดผลดี ไดสินคาและบริการที่ไมมีคุณภาพ แตขอเท็จจริงในทางปฏิบัติผูเขารวมเสนอราคามักอางเหตุผลวางาน
กอสรางของทางราชการแทบทุกประเภทจะมีรูปแบบของการกอสรางที่เปนมาตรฐาน ไมมีความซับซอน ซึ่งผูเขารวม
เสนอราคาสามารถเขาใจในรูปแบบของการกอสรางไดเปนอยางดี ทั้งที่ในความเปนจริงงานกอสรางแตละประเภทมี
ความซับซอนและมีเทคนิคเฉพาะ จนบางครั้งเปนผลใหไมมีผูเขายื่นเสนอราคาหรือยื่นเสนอราคาแลวแตขาดหรือไม
ตรงตามคุณสมบัติจนทําใหตองขอยกเลิกการจัดจาง แลวขออนุมัติตอคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.) แทน เพื่อดําเนินการจัดจางดวยวิธีพิเศษตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ซึ่งจะมีชองโอกาสของการทุจริตและการสมยอมกันเสนอราคากันไดสูง ดังนั้น เพื่อ
ปองกัน มิใหเกิ ด ปญ หาในทางปฏิ บั ติ และป องกัน การแอบอางและการใช ดุล พินิ จในการพิ จ ารณาของเจาหน าที่ ที่
เกี่ยวของในการจัดจางดวยวิธีการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
พ.ศ. 2549 มาใชอางในการปองกันตนเอง หรืออาศัยการดําเนินการตามระเบียบดังกลาวเพื่อแสวงหาประโยชน
ใหกับตนเองหรือผูอื่น จึงเห็นควรยกเวนมิใหนําการจัดจางดวยวิธีการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พั สดุ ด วยวิธี ก ารทางอิ เล็ กทรอนิ กส พ.ศ. 2549 มาใช ในงานกอสรา งทุกประเภท ไมวางานกอสรา งนั้น จะมี
ลักษณะของงานซับซอนหรือมีเทคนิคเฉพาะหรือไมก็ตาม
ขอชี้แจงของ กค.
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 ไดถูกยกเลิกตามความใน
มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แลวซึ่งกรมบัญชีกลางได
พัฒนาระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) ระยะที่ 3 โดยพัฒนาระบบตลาดกลางการซื้อขาย
สินคาและบริการภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-market) และการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ทุก

21
ขั้นตอนตองดําเนิน การผานระบบอิเล็กทรอนิกส การดาวนโหลดเอกสารและการเสนอราคาจะดําเนินการผาน
เว็บไซตระบบ e-GP อันเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐใหมีความทันสมัย ทัดเทียม
มาตรฐานสากล เพิ่มความโปรงใส ลดโอกาสในการสมยอมราคากันในการเสนอราคาของผูคา และกอใหเกิดการ
แข ง ขั น อย า งแท จ ริ ง โดยไม ใ ห มี ก ารเผชิ ญ หน า หรื อ พบกั น ระหว า งหน ว ยงานของรั ฐ ผู จั ด ซื้ อ จั ด จ า งกั บ
ผูประกอบการหรือระหวางผูประกอบการดวยกันเอง และไมมีการเปดเผยรายชื่อผูเสนอราคาระหวางการจัดซื้อจัด
จาง นอกจากนี้ยังกอใหเกิดธรรมาภิบาลและความโปรงใสมากขึ้น เนื่องจากการเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจางทําให
ประชาชนสามารถเขาตรวจสอบไดตลอดเวลา ซึ่งจะนําไปสูการลดการคอรรัปชันไดในที่สุด
ขอเสนอมาตรการหรือขอเสนอแนะเพื่อปองกันการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
3. ขอเสนอแนะจากงานศึกษาวิจัย เรื่อง โครงการศึกษาประเด็นทางกฎหมายที่เปนชองทางใหเกิดการทุจริตที่มี
ผลกระทบในภาพรวมโดยเฉพาะของเอกชน โดยเห็นควรนําขอเสนอแนะงานวิจัยฉบับนี้เสนอตอคณะรัฐมนตรี
เพื่อประกอบการพิจราณารางพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง กค. ตอไป โดยสามารถ
สรุปขอเสนอแนะจากงานศึกษาวิจัยดังกลาวได ดังนี้
- ข อเสนอแนะจากปญ หาที่ พบ : (1) ควรกํ าหนดมาตรการเสริมเพื่อป องกัน การทุ จริต เชิงนโยบายโดยเฉพาะให
ประชาชนเขามามีสวนรวมตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง (2) ควรเปลี่ยนแปลงการจัดโครงสรางองคกรที่ทําหนาที่จัดซื้อ
จัดจางเปนลักษณะการกระจายอํานาจ เพื่อใหเกิดการตรวจสอบถวงดุลกันระหวางคณะกรรมการชุดตาง ๆ และ (3)
ควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยแบงตามชวงเวลากอน ระหวาง และภายหลังจากกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
- ขอเสนอแนะในมิติของกฎหมาย : ควรรางกฎหมายในชั้นพระราชบัญญัติวาดวยการจัดซื้อจัดจางภาครัฐโดยเฉพาะ
ซึ่งมีเนื้อหาและโครงรางเชนเดียวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
รวมทั้งรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... โดยมีการแกไขเพิ่มเติม
ประเด็นตาง ๆ เพื่อขจัดขัดขวางการกระทําการอันเปนการทุจริตซึ่งขัดขวางตอประโยชนของราชการและเปาหมาย
สูงสุดของการจัดซื้อจัดจาง
- ขอเสนอแนะในมิติอื่น ๆ : (1) ควรมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัยและรองรับตอการจัดซื้อจัด
จางตาง ๆ (2) ควรจัดใหมีการเผยแพรความรูแกผูประกอบการเพื่อใหเขาใจขั้นตอนและกระบวนการในการจัดซื้อจัด
จาง ตลอดจนสิทธิ หนาที่ ขอหาม และผลของการฝาฝนตาง ๆ และ (3) ควรมีการจัดทําและเผยแพรจรรยาบรรณ
ของเจาหนาที่ของรัฐและผูเกี่ยวของในการจัดซื้อจัดจางโดยเฉพาะ รวมทั้งจัดใหมีการอบรมเจาหนาที่พัสดุของภาครัฐ
ตลอดจนผูประกอบการภาคเอกชนอยางตอเนื่อง
ขอชี้แจงของ กค.
กรมบัญชีกลางไดนําขอเสนอแนะดังกลาวมาบัญญัติไวในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 อาทิเชน
- บททั่วไป หลักและแนวคิดในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐไดแก การคุมคา ความโปรงใส ความมีประสิทธิผล ความเปน
ธรรม และการตรวจสอบได ได ว างหลั กไวในมาตรา 5 โดยบัญ ญั ติใหการจัดซื้อจัดจางและการบริห ารพัส ดุของ
หนวยงานของรัฐตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงานของรัฐ และสอดคลองกับหลักการดังกลาว
- การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป โดยประชาชนสามารถเขาสังเกตการณ และแสดงความคิดเห็นไดใน
ลักษณะของการประชุมแบบเป ด และกํ าหนดกระบวนการทบทวนรางแผนการจั ดซื้อจัดจางประจําปกอนนํ าไป
ประกาศใชปฏิบั ติ โดยในมาตรา 11 ไดวางหลักไวให หนวยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป และ
ประกาศเผยแพร ใ นระบบเครื อ ข า ยสารสนเทศของกรมบั ญ ชี ก ลางและของหน ว ยงานของรั ฐ ตามวิ ธี ก ารที่
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กรมบัญชีกลางกําหนด และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงานของรัฐนั้น
- การพิจารณาขอเสนอ โดยไมจําเปนตองพิจารณาแตเพียงเกณฑราคาเทานั้นแตใหสามารถใชเกณฑอื่นในการ
คัดเลือกได ซึ่งในมาตรา 65 ไดวางหลักไววาในการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอใหหนวยงานของรัฐดําเนินการโดย
พิจารณาถึงประโยชนของหนวยงานของรัฐ และวัตถุประสงคของการใชงานเปนสําคัญโดยใหคํานึงถึงเกณฑราคาและ
พิจารณาเกณฑอื่นประกอบดวย
ทั้งนี้ ในกรณีอื่นพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไดนําขอเสนอแนะ จาก
งานศึกษาวิจัยดังกลาว บัญญัติไวในพระราชบัญัญัติดังกลาวแลว
ตางประเทศ
14. เรื่อง การปรับโอนพิกัดศุลกากรระบบฮารโมไนซ จากระบบ HS 2012 เปนระบบ HS 2017 ของบัญชีกฎถิ่น
กําเนิดสินคา เฉพาะรายสินคา ภายใตความตกลงการคาเสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับโอนพิกัดศุลกากรระบบฮารโมไนซจากระบบ HS 2012 เปนระบบ
HS 2017 ของบัญชีกฎถิ่นกําเนิดสินคาเฉพาะรายสินคา (Product Specific Rules: PSRs) ภายใตความตกลงการคา
เสรีอาเซี ยน – ออสเตรเลีย – นิ วซีแลนด (ASEAN – Australia – New Zealand Free Trade Area: AANZFTA)
เพื่อหนวยงานที่เกี่ยวของจะไดดําเนินการใหกฎถิ่นกําเนิดเฉพาะรายสินคา ภายใต AANZFTA ในระบบ HS 2017 มี
ผลใชบังคับภายในประเทศตอไป ตามที่กระทรวงพาณิชย (พณ.) เสนอ
สาระสําคัญของการปรับโอนพิกัดศุลกากรระบบฮารโมไนซจากระบบ HS 2012 เปนระบบ HS 2017
ของบัญชีกฎถิ่นกําเนิดสินคา เฉพาะรายสินคา ภายใตความตกลงการคาเสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด เปน
การปรับโอนพิกัดศุลกากรระบบฮารโมไนซทุก ๆ 5 ป ขององคการศุลกากรโลก (WCO) สงผลใหตองมีการปรับปรุง
และปรับโอนกฎถิ่นกําเนิดเฉพาะรายสินคา (PSRs) จากพิกัดศุลกากรระบบ HS 2012 เปนระบบ HS 2017 จํานวน
5,387 รายการ แบงลักษณะการปรับโอนเป น 3 กลุม ดั งนี้ (1) สินคาที่ไม มีการปรับเปลี่ยนพิ กัดศุลกากร จํานวน
4,857 รายการ (2) สิ น ค าที่ มีการปรับ เปลี่ ยนพิ กัดศุล กากร แตไมเปลี่ยนเกณฑถิ่น กําเนิน สิน คาเดิม จํานวน 511
รายการ และ (3) สินคาที่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรและมีการปรับเกณฑถิ่นกําเนินสินคาใหสอดคลองตามระบบ HS
2017 จํานวน 19รายการ โดยการปรับโอนดังกลาวไมสงผลกระทบตอกฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคาเดิม และไมไดมีการ
เปลี่ยนแปลงพันธกรณีที่ไทยผูกพันไวเดิมในดานการลดภาษีหรือยกเลิกอากรศุลกากรและคณะกรรมาธิการรวมเขต
การคาเสรี อาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด ที่มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ที่กําหนดใหมีประชุม
คณะกรรมาธิการรวมความตกลง อาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด สามารถรับรองบัญชีกฎถิ่นกําเนิดสินคาที่
ปรับเปลี่ยนตามการปรับปรุงพิกัดอัตราศุลกากรทุก 5 ป หากไมลดทอนขอผูกพันเดิมได
แตงตั้ง
15. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(กระทรวงสาธารณสุข)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงตั้ง นายวิทยา นันทิยกุล นายแพทย
เชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลเจาพระยายมราช สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุพรรณบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง ใหดํารงตําแหนง นายแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานเวชกรรม สาขาอายุรกรรม)
กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลเจาพระยายมราช สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง
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กระทรวงสาธารณสุ ข ตั้งแต วัน ที่ 11 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป น วัน ที่ มีคุณ สมบัติ ครบถวนสมบู รณ ทั้งนี้ ตั้งแต วัน ที่
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
16. เรื่อง การเปลี่ยนโฆษกประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเปลี่ยนโฆษกประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(ทส.) ตามที่ ทส. เสนอ ดังนี้
1. คณะรัฐมนตรีมีมติ (11 เมษายน 2560) รับทราบการแตงตั้ง นายประลอง ดํารงคไทย
ผูตรวจราชการ ทส. เปนโฆษกประจํา ทส. ตามคําสั่ง ทส. ที่ 41/2560 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง แตงตั้ง
โฆษกประจํา ทส.
2. ทส. ยกเลิกคําสั่ง ทส. ตามขอ 1. และแตงตั้งนายโสภณ ทองดี ผูตรวจราชการ ทส. เปนโฆษก
ประจํา ทส. ตามคําสั่ง ทส. ที่ 70/2562 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง แตงตั้งโฆษกประจํา ทส.
17. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (รองเลขาธิการ) สํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ สํ า นั ก งานป อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น เสนอแต ง ตั้ ง
นางสาวปราณี เกาเอี้ยน ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน สํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิ น ให ดํ า รงตํ า แหน ง รองเลขาธิ ก ารคณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
เพื่อทดแทนตําแหนงที่วาง
18. เรื่อง แตงตั้งผูแทนกระทรวงการคลังเปนกรรมการในคณะกรรมการการประปาสวนภูมิภาค
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ก ระทรวงมหาดไทยเสนอแต ง ตั้ ง นายธิ บ ดี วั ฒ นกุ ล ผู แ ทน
กระทรวงการคลัง เปนกรรมการในคณะกรรมการการประปาสวนภูมิภาค แทน นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ ผูแทน
กระทรวงการคลังเดิมที่ลาออก เนื่องจากเกษียณอายุราชการ
19. เรื่อง ขอความเห็นชอบในการแตงตั้งผูอํานวยการการทาเรือแหงประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแตงตั้ง เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการการทาเรือแหงประเทศไทย ตามมติ คณะกรรมการการทาเรือแหงประเทศไทย ในการ
ประชุมครั้งที่ 15/2561 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 และครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 โดยใหมีผล
ตั้งแตวันที่ลงนามในสัญญาจาง แตไมกอนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ และให เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ลาออก
จากการเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจกอนลงนามในสัญญาจางดวย
20. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ในกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาและเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือน
สามัญ สังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 4 ราย ดังนี้
1. นายทวี ศั ก ดิ์ วาณิ ช ย เจริ ญ รองปลั ด กระทรวง สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง ดํ า รงตํ า แหน ง
อธิบดีกรมการทองเที่ยว
2. นายอนั น ต วงศ เ บญจรั ต น อธิ บ ดี ก รมการท อ งเที่ ย ว ดํ า รงตํ า แหน ง รองปลั ด กระทรวง
สํานักงานปลัดกระทรวง
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3. นายสั น ติ ป า หวาย รองปลัด กระทรวง สํานั กงานปลัด กระทรวง ดํ ารงตําแหน ง อธิบ ดีก รม
4. นายป ญ ญา หาญลํ า ยวง อธิบ ดีกรมพลศึกษา ดํารงตําแหนง รองปลัดกระทรวง สํานั กงาน
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียน
***************

