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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 8/2562 วันจันทรท่ี 18 กุมภาพันธ 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

180262 

 
เรื่อง : การปรับโอนพิกัดศุลกากรระบบฮารโมไนซ จากระบบ HS 2012 เปนระบบ HS 2017 ของบัญชีกฎถ่ินกําหนด

สินคา เฉพาะรายสินคา ภายใตความตกลงการคาเสรี อาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด 
 
สารัตถะ :  พณ. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบการปรับโอนพิกัดศุลกากรระบบฮารโมไนซ จากระบบ HS 2012 
เปนระบบ HS 2017 ของบัญชีกฎถ่ินกําเนิดสินคาเฉพาะรายสินคา (PSRs) ภายใตความตกลงการคาเสรี อาเซียน - 
ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด (AANZFTA) เพ่ือหนวยงานท่ีเก่ียวของจะไดดําเนินการใหกฎถ่ินกําเนิดเฉพาะรายสินคา ภายใต 
AANZFTA ในระบบ HS 2017 มีผลบังคับใชตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ความตกลงการคาเสรี อาเซียน – ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด (Agreement Establishing the ASEAN - 

Australia - New Zealand Free Trade Area: AANZFTA) มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 12 มีนาคม 2553 โดยมีกฎถ่ิน
กําเนิดสินคาเฉพาะรายสินคา (Product Specific Rules: PSRs) ระบุไวในภาคผนวก 2 ของความตกลงฯ เพ่ือใชเปน
เกณฑการพิจารณาถ่ินกําเนิดของสินคาแตละรายพิกัดศุลกากรระบบ HS 2007 

2. ตอมาประเทศสมาชิก AANZFTA ไดรวมลงนามในพิธีสารฉบับท่ีหน่ึงเพ่ือปรับปรุงขอบทและวิธีการปฏิบัติวา
ดวยกฎถ่ินกําเนิดสินคา ตลอดจนการปรับปรุงและปรับโอนกฎ PSRs จากพิกัดศุลกากรระบบ HS 2007 เปนระบบ  
HS 2012 เพ่ือใหสอดคลองกับหลักการปรับโอนพิกัดศุลกากรระบบฮารโมไนซทุกๆ 5 ป ขององคการศุลกากรโลก 
(World Customs Organization: WCO) พรอมกับใหคณะกรรมาธิการรวมเขตการคาเสรี อาเซียน – ออสเตรเลีย - 
นิวซีแลนด (AANZFTA Joint Committee)สามารถใหความเห็นชอบการโอนพิกัดศุลกากรของกฎ PSRs ท่ีปรับปรุง 
ตามรอบและหลักการของ WCO ไดหากการปรับโอนดังกลาวไมสงผลกระทบตอกฎวาดวยถ่ินกําเนิดสินคาเดิม  
ซึ่งการปรับโอนพิกัดศุลกากรของกฎ PSRs ในรอบปจจุบันจากระบบ HS 2012 เปน HS 2017 คณะกรรมาธิการรวมฯ  
ไดใหความเห็นชอบตามขอบเขตท่ีระบุในพิธีสารฉบับท่ีหน่ึงแลว 

3. กรมศุลกากรในฐานะผูแทนไทยในการเจรจาจัดทํากฎ PSRs ในคณะอนุกรรมการวาดวยกฎถ่ินกําเนิดสินคา 
(Sub Committee on Rules of Origin: SCRoO) แจงวาการปรับโอนกฎ PSRs จากระบบ HS 2012 เปน HS 2017  

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

เพ่ือหนวยงานท่ีเก่ียวของจะไดดําเนินการใหกฎถ่ินกําเนิด 
เฉพาะรายสินคา ภายใต AANZFTA ในระบบ HS 2017 มีผลบังคับใช
ภายในประเทศตอไป 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มีจํานวนท้ังสิ้น 5,387 รายการ สามารถแบงลักษณะการปรับโอนเปน 3 กลุม ไดแก (1) สินคาท่ีไมมีการปรับเปลี่ยน
พิกัดศุลกากร จํานวน 4,857 รายการ (2) สินคาท่ีมีการปรับเปลี่ยนพิกัดศุลกากร แตไมเปลี่ยนเกณฑถ่ินกําเนิดสินคาเดิม 
จํานวน 511 รายการ และ (3) สินคาท่ีมีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรและมีการปรับเกณฑถ่ินกําเนิดสินคาใหสอดคลอง 
ตามระบบ HS 2017 จํานวน 19 รายการ ซึ่งภาคี AANZFTA ไดรวมกันพิจารณาและเห็นชอบการเปลี่ยนเกณฑ 
ถ่ินกําเนิดเฉพาะรายสินคา โดยการปรับโอนดังกลาว มิไดมีการเปลี่ยนแปลงพันธกรณีท่ีไทยผูกพันไวเดิมในดานการลด
ภาษีหรือยกเลิกอากรศุลกากร 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว เห็นชอบตามขอเสนอของกระทรวงพาณิชยในการปรับโอนพิกัด

ศุลกากรระบบฮารโมไนซ จากระบบ HS 2012 เปนระบบ HS 2017 ของบัญชีกฎถ่ินกําเนิดสินคาเฉพาะรายสินคาภายใต
ความตกลงการคาเสรี อาเซียน - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด (Agreement Establishingthe ASEAN - Australia - New 
Zealand Free Trade Area: AANZFTA) เพ่ือหนวยงานท่ีเก่ียวของจะไดดําเนินการใหกฎถ่ินกําเนิดเฉพาะรายสินคา 
ภายใต AANZFTA ในระบบ HS 2017 มีผลบังคับใชภายในประเทศตอไป 

มติ ครม. : เห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ และใหกระทรวงพาณิชยรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม 
และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 8/2562 วันจันทรท่ี 18 กุมภาพันธ 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

180262 

 
เรื่อง : รางพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ :  อก. เสนอ ครม. พิจารณา 

1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญ
เปนการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2530 ในสวนท่ีเก่ียวกับบทนิยาม 
วัตถุประสงคและลักษณะโครงสราง องคกร คุณสมบัติและจํานวนกรรมการ รวมท้ังหลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่ง
คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และกําหนดเพ่ิมเติมใหมีคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรม 
แหงประเทศไทย เพ่ือใหการดําเนินงานของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยมีความคลองตัวและสอดคลอง 
กับสภาพการณปจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของกฎหมาย 
ลําดับรองท่ีออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงอุตสาหกรรมไดเสนอแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ.2530  

โดยมีหลักการและสาระสําคัญ ดังน้ี 
1. แกไขเพ่ิมเติมนิยามคําวา “อุตสาหกรรม” เพ่ือใหสอดคลองกับการประกอบอุตสาหกรรมในปจจุบัน 
2. แกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เพ่ือใหสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

ประสานความรวมมือกับภาครัฐในการชวยพัฒนาผูประกอบการในทุกระดับ 
3. แกไขเพ่ิมเติมคําวา “กลุมทองท่ี” เปนคําวา “สภาอุตสาหกรรมจังหวัด” เพ่ือใหสอดคลองกับขอมูลและขอเท็จจริง

ในปจจุบัน 
4. แกไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและ

กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย โครงสรางของคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
ตลอดจนเพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับการเลือกตั้งและการถอดถอนประธานสภาฯ และกรรมการบริหารสภาฯ 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : อก./กษ. (สกม.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหการบริหารจัดการมีความคลองตัว และการดําเนินงาน
ของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป อันกอใหเกิดประโยชนตอภาคอุตสาหกรรมโดยรวม 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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5. แกไขเพ่ิมเติมคุณสมบัติของสมาชิกสามัญของสภาอุตสาหกรรมฯ ใหสอดคลองกับการประกอบอุตสาหกรรม 
ในปจจุบัน 

6. แกไขเพ่ิมเติมข้ันตอนการกําหนดหรือแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับเก่ียวกับการจําแนกกลุมสมาชิก การเลือก
หรือแตงตั้งกรรมการกลุมสมาชิก และขอบังคับเก่ียวกับการกําหนดคาลงทะเบียน คาบํารุง และคาบริการฯ 

7. เพ่ิมเติมใหคณะกรรมการสามารถมอบอํานาจหรือมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจดําเนินงาน 
ของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยแทน 

8. เพ่ิมเติมใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกประกาศกําหนดใหสมาชิกแจงขอมูลของสมาชิก 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว เห็นดวยในหลักการของรางพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรม 

แหงประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ เน่ืองจากเปนการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2530 ท่ีบังคับใชมาเปนเวลานาน เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพการณ 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ตามการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตัวและหลากหลายมากข้ึน ท้ังในโครงสรางและ
ประเภทของอุตสาหกรรมในประเทศ ซึ่งมีการเช่ือมโยงกันระหวางอุตสาหกรรมเปนเครือขาย จึงจําเปนตองมีการปรับปรุง
กฎหมายดังกลาว เพ่ือใหการบริหารจัดการมีความคลองตัว และการดําเนินงานของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
สอดคลองกับสภาพการณปจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงไป อันกอใหเกิดประโยชนตอภาคอุตสาหกรรมโดยรวม 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหพิจารณาในประเด็นตามขอสังเกต
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และใหรับความเห็นของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ไปประกอบ 
การพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติตอไป 

2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับ
รองท่ีตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 

3. ใหกระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณา
ดําเนินการตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 8/2562 วันจันทรท่ี 18 กุมภาพันธ 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

180262 

 
เรื่อง : โครงการประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2562 
 
สารัตถะ :  กค. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2562 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงการคลังขอความเห็นชอบการดําเนินโครงการประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2562 โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือใหเกษตรกรมีเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงดานภัยพิบัติผานระบบประกันภัย และเปนการตอยอดความ
ชวยเหลือของภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2556 เพ่ือรองรับตนทุนการเพาะปลูกขาวใหกับเกษตรกร เมื่อประสบเหตุการณภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมท้ังเปน
เพ่ิมประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณของภาครัฐ ซึ่งมีกรอบงบประมาณวงเงิน 1,740,600,000 บาท สําหรับ
พ้ืนท่ีเอาประกัน 30 ลานไร โดยใหธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรทดรองจายเงินอุดหนุนคาเบ้ีย
ประกันภัยแทนรัฐบาล และเบิกเงินชดเชยตามจํานวนท่ีจายจริงรวมกับตนทุนเงินในอัตรา FDR + 1 ในปงบประมาณ
ถัดไป ท้ังน้ี โครงการดังกลาวไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการขาว (นบข.) ครั้งท่ี 
7/2561 เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2561 แลว 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลว เห็นควรพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการประกันภัยขาวนาป  

ปการผลิต 2562 ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ เน่ืองจากโครงการดังกลาวเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง
จากภัยธรรมชาติใหแกเกษตรกรผูปลูกขาวนาป อีกท้ังยังเปนการคุมครอง และชวยลดความเสี่ยง ตลอดจนชวยเหลือ
เกษตรกรผูปลูกขาวนาปใหมีเงินทุนในการเพาะปลูกขาวในฤดูถัดไป 

มติ ครม. : เห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงบประมาณ 
ไปพิจารณาดําเนินการตอไป 

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

เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัย
ธรรมชาติใหแกเกษตรกรผูปลูกขาวนาป อีกท้ังยังเปนการคุมครอง และ
ชวยลดความเสี่ยง ตลอดจนชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาวนาปใหมีเงินทุน
ในการเพาะปลูกขาวในฤดูถัดไป 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 8/2562 วันจันทรท่ี 18 กุมภาพันธ 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

180262 

 
เรื่อง : โครงการประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตว ปการผลิต 2562 
 
สารัตถะ :  กค. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตว ปการผลิต 2562 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงการคลัง ไดเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตว  

ปการผลิต 2562 ซึ่งการดําเนินโครงการฯ ปการผลิต 2562 จําเปนตองเรงดําเนินการใหมีความสอดคลองกับฤดูกาล
เพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว (ขาวโพดเลี้ยงสัตวฤดูฝน) ในปการผลิต 2562 ของเกษตรกรจะเริ่มตนตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม 2562 
เปนตนไป และเพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการฯ ท่ีตองการใหเกษตรกรเขารวมโครงการฯ อยางท่ัวถึง 
และไดรับความคุมครองตลอดระยะเวลาการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวท้ังฤดูการผลิต (ขาวโพดเลี้ยงสัตวฤดูฝนและขาวโพด
เลี้ยงสัตวฤดูแลง) เพ่ือลดผลกระทบท่ีเกิดจากปรากฏการณธรรมชาติ และความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศท่ียังคงมี
ความถ่ีและความรุนแรงมากข้ึนอยางตอเน่ือง โดยภัยธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน ไดแก นํ้าทวม ภัยแลง และภัยจากแมลงศัตรูพืช
ไดสรางความเสียหายใหกับพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรเปนจํานวนมาก ซึ่งความเสียหายดังกลาวได
สงผลกระทบตอเน่ืองกับจํานวนเงินทุนของเกษตรกรท่ีไมเพียงพอสําหรับใชเพาะปลูกในปการผลิตถัดไป ดังน้ัน 
กระทรวงการคลัง จึงเห็นควรนําเรื่องดังกลาวเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบโดยเร็วภายในเดือน
กุมภาพันธ 2562 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลว เห็นควรใหความเห็นชอบโครงการประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตว  

ปการผลิต 2562 ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ เน่ืองจากเปนโครงการท่ีใหความชวยเหลือเกษตรกรโดยการนําระบบ
ประกันภัยมาดูแลพืชผลท่ีมีความเสี่ยงท่ีจะประสบภัยพิบัติ สรางภูมิคุมกัน ยกระดับรายได และตอยอดความชวยเหลือ
ของภาครัฐใหแกเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ ซึ่งจะทําใหเกษตรกรตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลพืชผลของตนเอง 
มีการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในพ้ืนท่ีท่ีถูกตองตามกฎหมาย ลดการบุกรุกในพ้ืนท่ีท่ีไมมีเอกสารสิทธ์ิ ทําใหเกิดประโยชนกับ
ตัวเกษตรกรอยางแทจริง รวมท้ังเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณของภาครัฐ โดยมีความเห็นเพ่ิมเติมดังน้ี 

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

เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรโดยการนําระบบประกันภัยมาดูแล
พืชผลท่ีมีความเสี่ยงท่ีจะประสบภัยพิบัติ สรางภูมิคุมกัน ยกระดับรายได 
และตอยอดความชวยเหลือของภาครัฐใหแกเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1. ควรประชาสัมพันธสรางความเขาใจกับทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกษตรกรไดทราบขอมูลโครงการฯ 
อยางท่ัวถึงและมิใหเกษตรกรเสียโอกาสเน่ืองจากการเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวฤดูฝน ปการผลิต 2562 จะเริ่มตั้งแต
วันท่ี 1 มีนาคม 2562 เปนตนไป 

2. ควรมีการติดตามดําเนินงานโครงการดังกลาวอยางใกลชิดเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ท้ังน้ี กรมสงเสริมการเกษตรไดดําเนินการเช่ือมโยงขอมูลทะเบียนเกษตรกร แบบประมวลรวบรวมความเสียหาย

และการชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัย (แบบ กษ 02) และแบบรายงานขอมูลความเสียหายจริงของเกษตรกร  
(แบบ กษ 02 เพ่ือการประกันภัย) ป 2562 พรอมใชงานเรียบรอยแลว 

มติ ครม. : เห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย สํานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 8/2562 วันจันทรท่ี 18 กุมภาพันธ 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

180262 

 
เรื่อง : ผลการดําเนินงานและการขอขยายระยะเวลาดําเนินโครงการเงินกูเพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า

และระบบขนสงทางถนน ระยะเรงดวน : มาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะท่ี 2 
 
สารัตถะ :  กค. เสนอ ครม. ดังน้ี 

1 รับทราบสถานะการดําเนินโครงการ การติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน และอนุมัติขยายระยะเวลา
การดําเนินโครงการและการเบิกจายเงินกูจนถึงเดือนกันยายน 2562 ท้ังน้ี หากหนวยงานเจาของโครงการใดไมสามารถ
ดําเนินการและเบิกจายไดแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2562 เห็นควรใหใชเงินงบประมาณรายจายประจําปของ
หนวยงานเจาของโครงการหรือจากแหลงอ่ืนเพ่ือดําเนินโครงการใหแลวเสร็จตอไป 

2. ขออนุมัติยกเลิกโครงการและยกเลิกการใชเงินกูของกรมชลประทาน กรมทรัพยากรนํ้า กรมทางหลวง 
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล และกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย วงเงินรวมท้ังสิ้น 679.07 ลานบาท โดยในการยกเลิก
สัญญาขอใหคํานึงถึงประโยชนของทางราชการ และดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบราชการท่ีเก่ียวของ  
และหากหนวยงานเจาของโครงการท่ียกเลิกโครงการตองคืนเงินท่ีไดเบิกไปแลว ขอใหเรงดําเนินการและแจงผลการคืนเงิน
ดังกลาวใหกระทรวงการคลัง (สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ) ทราบดวย 

สําหรับโครงการท่ีขอยกเลิกโครงการและยกเลิกการใชเงินกู หากหนวยงานเจาของโครงการมีความ
ประสงคจะดําเนินโครงการตอไป ขอใหดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบราชการท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดดวย 

3. เห็นชอบใหกระทรวงตนสังกัดติดตามการเรงรัดการดําเนินงานและการเบิกจายเงินโครงการภายใต
โครงการเงินกูฯ ใหแลวเสร็จโดยเร็ว พรอมท้ังจัดทํารายงานผลการดําเนินงานสงใหสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะทุก
เดือน ภายในวันท่ี 7 ของเดือนถัดไป และกํากับดูแลใหหนวยงานเจาของโครงการดําเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ และมาตรฐานของทางราชการอยางเครงครัด 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงการคลัง ไดรายงานสถานะดําเนินโครงการเงินกูฯ ดังน้ี 
1. มีโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินงาน จํานวน 65 โครงการ 10 หนวยงาน ซึ่งเปนของกรมชลประทาน  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กค./กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เ พ่ือใหการดําเนินงานรายการภายใตโครงการเ งินกู เ พ่ือ 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและระบบขนสงทางถนน 
ระยะเรงดวน : มาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะท่ี 2 เปนไปอยางตอเน่ือง
และบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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รวมท้ังหมด 41 รายการ เปนเงิน 1,076.1643 ลานบาท ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณเห็นชอบ เมื่อวันท่ี 
25 ธันวาคม 2561 แบงเปน 

(1) โครงการท่ีดําเนินการและเบิกจายทันระยะเวลาท่ีกําหนดไว จํานวน 9 รายการ เปนเงิน 486.68 ลานบาท 
(2) โครงการท่ีดําเนินการและเบิกจายไมทันระยะเวลาท่ีกําหนดไว จํานวน 32 รายการ เปนเงิน 

589.48 ลานบาท 
2. มีโครงการท่ีจะยกเลิกโครงการและยกเลิกการใชเงินกู จํานวน 13 โครงการ วงเงิน 679.07 ลานบาท  

ซึ่งเปนของกรมชลประทาน จํานวน 1 โครงการ ไดแก โครงการระบบเช่ือมโยงขอมูลจากแมขายสํานักชลประทานเขาสู
สวนกลางพรอมท้ังระบบประมวลผลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ DSS (Decision Support System) โดยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณเห็นชอบแลว เมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2561 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลว เห็นดวยในหลักการตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ เพ่ือให 

การดําเนินงานรายการภายใตโครงการเงินกูเพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและระบบขนสงทางถนน 
ระยะเรงดวน : มาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะท่ี 2 เปนไปอยางตอเน่ืองและบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ ท้ังน้ี  
ในสวนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีรายการภายใตโครงการเงินกูฯ ท่ีตองขอขยายระยะเวลาดําเนินการและขยาย
การเบิกจายเงินกูฯ รวม 41 รายการ เปนเงิน 1,076.1643 ลานบาท และมีรายการท่ีตองยกเลิกการใชเงินกูฯ จํานวน 
1 รายการ ไดแก โครงการระบบเช่ือมโยงขอมูลจากแมขายสํานักชลประทานเขาสูสวนกลางพรอมท้ังระบบประมวลผล
และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ DSS (Decision Support System) 

มติ ครม. : 1. รับทราบ อนุมัติ และเห็นชอบ ท้ัง 3 ขอ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหกระทรวงการคลัง (สํานักงานบริหารหน้ี
สาธารณะ) และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 

2. ใหกระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
3. เห็นชอบเปนหลักการวา ในการดําเนินโครงการของหนวยงานตางๆ ท่ีใชจายจากเงินกูเมื่อหนวยงาน

เจาของโครงการดําเนินโครงการแลวเสร็จ และมีเงินคงเหลือจากการดําเนินงาน ใหหนวยงานเจาของโครงการเรงรัด 
การคืนเงินคงเหลือจากการดําเนินโครงการตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีและหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ
โดยเร็ว เพ่ือใหกระทรวงการคลัง (สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ) นําเงินท่ีเหลือในบัญชีดังกลาวสงคืนคลังตอไป 
 
  



10 
 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 8/2562 วันจันทรท่ี 18 กุมภาพันธ 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

180262 

 
เรื่อง : ขอผอนผันการใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมนํ้าช้ันท่ี 1 บี และ 1 บีอาร เพ่ือทําเหมืองแรของหางหุนสวนจํากัด ชุติวรรณ  

ท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
สารัตถะ :  อก. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติการขอผอนผันการใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมนํ้าช้ันท่ี 1 บี และ 1 บีอาร  
เพ่ือทําเหมืองแร ตามคําขอประทานบัตรท่ี 5/2557 ของหางหุนสวนจํากัด ชุติวรรณ ท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2532 และวันท่ี 15 พฤษภาคม 2533 โดยเมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา
อนุมัติผอนผันการใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมนํ้าช้ันท่ี 1 บี และ 1 บีอาร สําหรับโครงการดังกลาว และหนวยงานเจาของพ้ืนท่ี
อนุญาตใหเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีแลว อก. โดยกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรจะไดดําเนินการใหครบถวน
ถูกตองตามข้ันตอนของระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของกอนการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรตอไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงอุตสาหกรรมไดเสนอเรื่อง ขอผอนผันการใชประโยชน พ้ืนท่ีลุมนํ้าช้ันท่ี 1 บี และ 1 บีอาร  

เพ่ือทําเหมืองแรของหางหุนสวนจํากัด ชุติวรรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช เน่ืองจากเห็นวาโครงการเหมืองแรหิน
อุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมกอสรางดังกลาว เปนการดําเนินการในพ้ืนท่ีเดิมท่ีมีการทําเหมืองมากอน  
มีความจําเปนทางดานเศรษฐกิจ มีความคุมคาและความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจและสังคมเมื่อเปรียบเทียบกับ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีอาจเกิดข้ึน ประกอบกับรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแรหิน
อุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง คําขอประทานบัตรท่ี 5/2557 ของหางหุนสวนจํากัด ชุติวรรณ  
ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ  
ในคราวประชุมครั้งท่ี 25/2560 เมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน 2560 แลว 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลว ไมมีขอขัดของกับการขอผอนผันการใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมนํ้าช้ันท่ี  

1 บี และ 1 บีอาร ดังกลาว เน่ืองจากกระทรวงอุตสาหกรรมรายงานวา เปนการยื่นคําขอประทานบัตรใหมทับพ้ืนท่ีเดิม 
ท่ีเคยอนุญาตประทานบัตรมากอน และคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : อก./กษ. (สกม.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เ พ่ือรองรับการเติบโตของโครงการกอสรางตางๆ ซึ่ งมี
ความสําคัญตอการพัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ดานเหมืองแร ไดใหความเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการแลว ท้ังน้ี ขอใหหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมอยางเครงครัดดวย 

มติ ครม. : อนุมัติตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ท้ังน้ี ใหกระทรวงอุตสาหกรรมและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
รวมท้ังขอสังเกตของกระทรวงคมนาคมไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 8/2562 วันจันทรท่ี 18 กุมภาพันธ 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

180262 

 
เรื่อง : ผลการเยือนภูมิภาคคันไซ ประเทศญี่ปุนของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) 
 
สารัตถะ :  กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการเยือนภูมิภาคคันไซ (จังหวัดโอซากา จังหวัดวากายามะ และจังหวัดเกียวโต) 
ประเทศญี่ปุน ของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) ระหวางวันท่ี 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2562  
และมอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงดําเนินการตามผลการเยือนดังกลาวใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
๑. กระทรวงการตางประเทศ (กต.) ไดเสนอเรื่องผลการเยือนภูมิภาคคันไซ ประเทศญี่ปุนของรองนายกรัฐมนตรี 

(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) ท่ีเดินทางเยือนภูมิภาคคันไซ ประเทศญี่ปุน ประกอบดวยจังหวัดโอซากา จังหวัดวากายามะ 
และจังหวัดเกียวโต ระหวางวันท่ี ๓๐ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เพ่ือยกระดับความรวมมือไทย – ญี่ปุนในระดับ
ทองถ่ิน ตลอดจนเสริมสรางความรวมมือทางเศรษฐกิจและยกระดับอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพระหวางไทยกับทองถ่ิน 
ของญี่ปุน ซึ่งเปนรากฐานสําคัญตอการกระตุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระดับประเทศของท้ังสองฝาย 

2. กระทรวงการตางประเทศพิจารณาแลวเห็นวา การเยือนดังกลาวมีนัยเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศ
และมีประเด็นท่ีตองติดตามตอไป จึงเขาขายท่ีจะตองนําเสนอคณะรัฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่อง
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 4 (7) 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลว ผลการเยือนดังกลาวจะชวยยกระดับการพัฒนาภาคการเกษตร

ระหวางไทยและญี่ปุนในระดับทองถ่ิน ซึ่งจะนําไปสูการสรางความรูใหแกเกษตรกรไทย ท้ังในเรื่องการเพ่ิมมูลคาใหแก
สินคาเกษตร การสรางอัตลักษณใหสินคาเกษตรของไทยท่ีมีความโดดเดนเฉพาะถ่ิน อีกท้ังยังเปนการกระชับความสัมพันธ
ระหวางสองประเทศอีกดวย จึงไมมีขอขัดของตอผลการเยือนฯ ดังกลาว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณจะแจงเวียน
หนวยงานในสังกัดทราบผลการเยือนฯ เพ่ือติดตามใหเกิดผลเปนรูปธรรมตอไป 

 

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

เพ่ือนําไปสูการสรางความรูใหแกเกษตรกรไทย ท้ังในเรื่อง 
การเพ่ิมมูลคาใหแกสินคาเกษตร การสรางอัตลักษณใหสินคาเกษตร 
ของไทยท่ีมีความโดดเดนเฉพาะถ่ิน อีกท้ังยังเปนการกระชับความสัมพันธ
ระหวางสองประเทศอีกดวย 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม. : รับทราบผลการเยือนภูมิภาคคันไซ (จังหวัดโอซากา จังหวัดวากายามะ และจังหวัดเกียวโต) ประเทศญี่ปุน 
ของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) ระหวางวันท่ี 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2562 และมอบหมาย
หนวยงานท่ีเก่ียวของเรงดําเนินการตามผลการเยือนดังกลาวใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 8/2562 วันจันทรท่ี 18 กุมภาพันธ 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

180262 

 
เรื่อง : มาตรการสงเสริมการข้ึนทะเบียนและเพ่ิมมูลคาการตลาดของการจําหนายสินคาสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร (Geographical 

Indications : GI) ไทย 
 
สารัตถะ :  พณ. เสนอ ครม. พิจารณาให มท. ในฐานะหนวยงานกลไกหลักในการบริหารจัดการแบบบูรณาการในระดับ
พ้ืนท่ีทุกระดับ พิจารณามอบหมายจังหวัดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดทุกจังหวัดเพ่ือสนับสนุน 
การผลักดันและขับเคลื่อนการสงเสริมและคุมครองสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร (Geographical Indications : GI) ไทย ตลอดจน
การเพ่ิมมูลคาการตลาดของการจําหนายสินคา GI ไทยอยางยั่งยืนและเปนรูปธรรม 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ไดมอบหมายใหกระทรวงพาณิชยและหนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของ เชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย พิจารณาดําเนินการเรื่อง มาตรการสงเสริมการข้ึน
ทะเบียนและเพ่ิมมูลคาการตลาดของการจําหนายสินคาสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร (Geographical indications: GI) ไทย  
โดยใหกําหนดเปาหมายมูลคาการตลาดของการจําหนายสินคาบงช้ีทางภูมิศาสตร (สินคา GI) ในป ๒๕๖๑ เปน ๓๐,๐๐๐ ลานบาท 
และใหกําหนดมาตรการในการดําเนินการสงเสริมการข้ึนทะเบียนและการจําหนายสินคา GI เพ่ือใหมีชนิดสินคา 
และจํานวนผูประกอบการเพ่ิมมากข้ึน ท้ังน้ี ใหหนวยงานในพ้ืนท่ีพิจารณานํากลไกประชารัฐและกลไกไทยนิยม ยั่งยืน  
มาสนับสนุนการดําเนินงาน 

2. ปจจุบันกระทรวงพาณิชยไดดําเนินการข้ึนทะเบียนสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร (GI) ไทย ท้ังหมด ๙๙ สินคา  
จาก ๖๖ จังหวัด ประกอบดวยสินคา GI หมวดขาว ๑๐ รายการ อาหาร ๑๘ รายการ ผักและผลไม ๔๗ รายการ  
ผา ๙ รายการ หัตถกรรมและอุตสาหกรรม ๑๓ รายการ และไวน-สุรา ๒ รายการ และอยูระหวางดําเนินการพิจารณา 
ข้ึนทะเบียนอีก ๖๙ รายการ นอกจากน้ี ยังไดดําเนินการใหสินคา GI ไทย ไดรับการคุมครองในตางประเทศแลวรวม  
๖ สินคา ใน ๔ ประเทศ และอยูระหวางผลักดันใหไดรับการคุมครองเพ่ิมอีก ๖ สินคาใน ๓ ประเทศ รวมท้ัง สงเสริม 
การพัฒนาคุณภาพและรับรองมาตรฐานสินคา GI เพ่ือสรางความเช่ือมั่นใหผูบริโภคท้ังในประเทศและตางประเทศ 

3. ปงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ยังไดสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑสินคา GI รวม ๒๐ สินคา 

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

เพ่ือเปนมาตรการในการสรางมูลคาเพ่ิมและสนับสนุนใหมูลคา
การตลาดของสินคาและผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ินเพ่ิมสูงข้ึน ซึ่งเปน 
การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจใหกับชุมชนทองถ่ิน ทําใหเกษตรกร
และชุมชนมีรายไดสูงข้ึนอยางมั่นคงและยั่งยืน รวมท้ังเปนการสงเสริม 
การพัฒนาคุณภาพสินคาและผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ินใหมีการรับรอง
มาตรฐานสินคา GI เพ่ือสรางความเช่ือมั่นใหผูบริโภคท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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อาทิ ผาครามธรรมชาติสกลนคร ชามไกลําปาง สับปะรดภูแลเชียงราย ขาวหอมสุรินทร และทุเรียนนนท เปนตน  
เพ่ือยกระดับสินคาและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาท่ีมาจากแหลงผลิตท่ีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีคุณภาพและช่ือเสียงของสินคา 
เปนการสรางโอกาสทางการตลาด สรางอาชีพและสรางรายไดใหกับเกษตรกร 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลว เห็นดวยกับมาตรการสงเสริมการข้ึนทะเบียนและเพ่ิมมูลคา

การตลาดของการจําหนายสินคาสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร (Geographical indications: GI) ไทย เน่ืองจากเปนมาตรการ 
ในการสรางมูลคาเพ่ิมและสนับสนุนใหมูลคาการตลาดของสินคาและผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ินเพ่ิมสูงข้ึน ซึ่งเปนการสราง
ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจใหกับชุมชนทองถ่ิน ทําใหเกษตรกรและชุมชนมีรายไดสูงข้ึนอยางมั่นคงและยั่งยืน รวมท้ังเปน
การสงเสริมการพัฒนาคุณภาพสินคาและผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ินใหมีการรับรองมาตรฐานสินคา GI เพ่ือสรางความ
เช่ือมั่นใหผูบริโภคท้ังในประเทศและตางประเทศ 

มติ ครม. : เห็นชอบในหลักการตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ โดยใหกระทรวงพาณิชยและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ไปพิจารณาดําเนินการในสวนทีเก่ียวของตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 8/2562 วันจันทรท่ี 18 กุมภาพันธ 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

180262 

 
เรื่อง : รางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ :  กค. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ
เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการปรับปรุงแกไขระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2559 เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
(เดิม) กระทรวงการคลังไดออกระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย

พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 เพ่ือใหสวนราชการมีวงเงินทดรองราชการ 
ในการใหความชวยเหลือหรือสนับสนุนการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติเปนกรณีจําเปนเรงดวนท่ีไมสามารถ 
รอการเบิกเงินจากงบประมาณได เน่ืองจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลใชบังคับเมื่อ
วันท่ี 20 เมษายน 2561 โดยมาตรา 41 บัญญัติใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งจายเงินจากคลังเปนเงินทดรองราชการ  
เพ่ือใหสวนราชการใชทดรองจายเปนคาใชจายปลีกยอย หรือเปนคาใชจายในการปฏิบัติราชการในตางประเทศ 
หรือตามขอผูกพันในการกูเงินจากตางประเทศ หรือเปนกรณีจําเปนเรงดวนท่ีไมสามารถรอการเบิกเงินจากงบประมาณได 
ท้ังน้ี ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และมาตรา 86 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ฉบับเดียวกันน้ี กําหนดใหดําเนินการออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑใหเปนไปตามพระราชบัญญัติน้ี  
ตองดําเนินการใหแลวเสร็จเพ่ือใหมีผลใชบังคับภายในหน่ึงปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ (ครบกําหนดระยะเวลา
หน่ึงปในวันท่ี 20 เมษายน 2562) ดังน้ัน เพ่ือใหเปนไปตามนัยของกฎหมายดังกลาวขางตน จึงเห็นสมควรยกเลิก
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และกําหนดออกระเบียบข้ึนใหมภายใตบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติวินัยการเงิน 
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ตอไป 

 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กค./กษ. (สกม.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหสวนราชการมีวงเงินทดรองราชการในการใหความ
ชวยเหลือหรือสนับสนุนการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติเปนกรณี
จําเปนเรงดวนท่ีไมสามารถรอการเบิกเงินจากงบประมาณได 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลว เห็นดวยในหลักการรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรอง

ราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. .... เน่ืองจากรางระเบียบกระทรวงการคลังฯ ท่ียกรางข้ึนใหม
ฉบับน้ี มีหลักการเชนเดียวกับระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ท่ีใชอยูในปจจุบัน โดยไดมีการปรับปรุงแกไขเพ่ือให
สอดคลองกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแกไขถอยคําหรือขอความท่ียังไมชัดเจนใหถูกตองเหมาะสมตามสภาวการณปจจุบัน 
มากยิ่งข้ึน ดังน้ัน จึงเห็นชอบดวยกับการออกระเบียบกระทรวงการคลังฉบับดังกลาว 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัต ิ
ท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยและสํานัก
งบประมาณไปพิจารณาดําเนินการตอไป 

3. ใหกระทรวงการคลังเรงดําเนินการเสนอกฎหมายลําดับรองตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 เพ่ือใหมีผลใชบังคับภายในกําหนดระยะเวลา 
 


