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                                                 วันท่ี 20 มิถุนายน 2554          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล                           
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากนั้น นายมารุต มัสยวาณิช  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  
สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
   

  เศรษฐกิจ 
  1. เรื่อง  ความคืบหน้าการดําเนินการโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2554 
    
 สังคม 
  2. เรื่อง  การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ครัวเรือนละ 5,000 บาท 
  3. เรื่อง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และชัยนาท ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
    การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ด้านค่าวัสดุซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยประจํา ตามระเบียบ 
    กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
    พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 แต่งตั้ง 
 4. เรื่อง   แต่งต้ัง 
    1.  แต่งต้ังอะมีรุ้ลฮัจย์ หรือรออิสบิซาตุลฮัจย์  อัลรัสมียะห์ (หัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ทางการ) 
    2.  แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง 
        วัฒนธรรม) 
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เศรษฐกิจ 
1.  เรื่อง ความคืบหน้าการดําเนินการโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2554 

 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและรับทราบตามท่ี กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังนี้ 
 1. เห็นชอบให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เบิกเงินชดเชยสําหรับเงินทดรองจ่ายให้

รัฐก่อนตามข้อ 1 ตามจํานวนท่ีจ่ายจริงพร้อมด้วยอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 6 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดา ของ 4 ธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่ (FDR)+1% ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 2. รับทราบแนวทางการปฏิบัติด้านเอกสารของหน่วยงานภาครัฐตามข้อ 2 และให้กระทรวงมหาดไทย
ดําเนินการตามข้อ 2 (1) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการตามข้อ 2 (2) ต่อไป 

 3. รับทราบความคืบหน้าการจัดทํากรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีตามข้อ 3 
 สาระสําคัญของเรื่อง 
 1. การขอชดเชยค่าต้นทุนการเงินของ  ธ.ก.ส. 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2554 เห็นชอบหลักการให้แรงจูงใจสําหรับเกษตรกรให้เข้าร่วมโครงการ โดยรัฐ
อุดหนุนค่าเบ้ียประกันภัยสําหรับเกษตรกรในส่วนท่ีเกินกว่า 60 บาทต่อไร่ จากอัตราค่าเบ้ียประกันภัย 120 บาทต่อไร่ (อัตรา
เบ้ียประกันสุทธิ รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและอากรแสตมป์อยู่ท่ี 129.47 บาทต่อไร่) โดยมีวงเงินงบประมาณสูงสุดไม่เกิน 
3,989,106,340 บาท โดยให้ ธ.ก.ส. ทดรองจ่ายไปก่อนและเสนอขอเงินชดเชยจากรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 กค.พิจารณาแล้วเห็นควรให้ ธ.ก.ส.เบิกเงินชดเชยสําหรับเงินท่ีทดรองจ่ายไปให้รัฐก่อนตามนัยข้างต้นตาม
จํานวนท่ีจ่ายจริง พร้อมด้วยอัตราดอกเบ้ียในอัตรา FDR+1% ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (อัตราดอกเบ้ีย FDR หมายถึง อัตรา
ตํ่าสุดของอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 6 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดา ของ 4 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด ธนาคารกรุงไทย จํากัด ธนาคารกสิกรไทย จํากัด และธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด) ซ่ึงอัตราปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 
3.02500 ต่อปี 
  2. แนวทางการปฏิบัติด้านเอกสารของหน่วยงานภาครัฐ 
  เพ่ือให้เกษตรกรผู้เอาประกันภัยได้รับค่าสินไหมทดแทนอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรอข้ันตอนการจ่ายเงินชดเชย
ของภาครัฐ และเพ่ือความยั่งยืนของระบบการประกันภัยพืชผลจําเป็นต้องกําหนดแนวทางการปฏิบัติด้านเอกสารของหน่วยงาน
ภาครัฐ ดังนี้ 
   (1) คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอําเภอ (ก.ช.ภ.อ.) จัดส่งสําเนาแบบประมวล
รวบรวมการช่วยเหลือรายหมู่บ้าน (กษ 02) ท่ีได้รับความเห็นชอบจาก ก.ช.ภ.อ. ให้กับ ธ.ก.ส. ท่ีให้บริการในพ้ืนท่ีอําเภอนั้นด้วย 
เพ่ือท่ี ธ.ก.ส จะได้จัดส่งให้กับผู้รับประกันภัยใช้ประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมต่อไป 
   (2) ปรับปรุงแบบประมวลรวบรวมการช่วยเหลือรายหมู่บ้าน (กษ 02) ให้มีการระบุแปลงเพาะปลูก
ของเกษตรกรท่ีได้รับความเสียหาย และดําเนินการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (ทพศ.1) ในทุกรอบการเพาะปลูก ซ่ึงการ
ดําเนินการดังกล่าวจะทําให้ฐานข้อมูลการเพาะปลูกข้าวในประเทศไทย ระดับอําเภอ มีความเชื่อมโยงถึงช่วงเวลาการเพาะปลูก 
จํานวนเนื้อท่ีตําแหน่งท่ีต้ังแปลงเพาะปลูก และความเสียหายจากภัยธรรมชาติท่ีเกษตรกรแต่ละรายประสบในแต่ละเขตพ้ืนท่ี 
ระดับอําเภอ ซ่ึงนอกจากจะทําให้ภาครัฐดําเนินการสร้างระบบประกันความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ และภัยอ่ืน ๆ ให้กับเกษตรกร
ได้อย่างเหมาะสมแล้ว ยังมีส่วนช่วยสนับสนุนในการพัฒนาเนื้อท่ีเพาะปลูกได้อย่างเหมาะสมกับเกษตรกรในแต่ละเขตพ้ืนท่ี           
อีกด้วย 
  3. การจัดทํากรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี 
  สมาคมประกันวินาศภัยได้จัดทําร่างกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว คาดว่าสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจะอนุมัติกรมธรรม์ดังกล่าวได้ภายในวันท่ี 17 มิถุนายน 2554 
สาระสําคัญของกรมธรรม์สรุปได้ดังนี้  

  (1) ความคุ้มครอง 
   เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการเป็นผู้เอาประกันภัย โดยจะได้รับความคุ้มครองจากภัยธรรมชาติ 
ต่าง ๆ ได้แก่ อุทกภัย ฝนท้ิงช่วง ลมพายุ อากาศหนาว ลูกเห็บ และอัคคีภัยแต่จะไม่รวมถึงภัยโรคระบาดและ ศัตรูพืช 

  (2) การเอาประกัน 
   เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการจะต้องเอาประกันภัยในเนื้อท่ีท้ังหมดท่ีทําการเพาะปลูกในอําเภอเดียวกัน 
ตามท่ีได้แจ้งในแบบข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (ทพศ.1) 
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  (3) การจ่ายค่าสินไหมทดแทน  
   (3.1) เกษตรกรผู้เอาประกันภัยท่ีได้รับความช่วยเหลือจากรัฐตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จะมีสิทธิได้รับค่าสินไหม
ทดแทน 

   (3.2) เพ่ือให้การจ่ายสินไหมทดแทนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่ต้องรอข้ันตอนการจ่ายเงินชดเชย
ในส่วนของภาครัฐ ผู้ประกันภัยจะใช้สําเนาเอกสารทางราชการ 2 ฉบับ ในการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน ประกอบด้วย
แบบประมวลรวบรวมการช่วยเหลือรายหมู่บ้าน (กษ 02) ท่ีได้รับความเห็นจาก ก.ช.ภ.อ. และแบบข้ึนทะเบียนเกษตรกร               
ผู้ปลูกข้าว (ทพศ.1)  

   (3.3) จํานวนค่าสินไหมทดแทนข้ึนกับระยะการเพาะปลูก โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 60 
วันแรก นับจากวันเริ่มเพาะปลูก จํานวน 606 ต่อไร่และวันท่ี 61 ข้ึนไป จนถึงวันสุดท้ายก่อนการเก็บเก่ียว จํานวน 1,400 บาท
ต่อไร่ 

   (3.4) ผู้รับประกันจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วันนับจากวันท่ีได้รับเอกสาร
ประกอบการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 2 ฉบับ ท่ีกล่าวข้างต้น จาก ธ.ก.ส. ในฐานะผู้บริหารโครงการ 

  (4) ช่วงเวลาในการขายกรมธรรม์ 
  ธ.ก.ส. กําหนดช่วงเวลาในการขายกรมธรรม์ต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 

2554 สําหรับพ้ืนท่ีเพาะปลูกทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ และวันท่ี 1 สิงหาคม 2554 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2554 สําหรับภาคใต้ 
 

สังคม 
2.  เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ครัวเรือนละ 5,000 บาท 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการอํานวยการ กํากับ ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาลเสนอ ดังนี้ 
  1. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยครัวเรือนละ 5,000 บาท ในสถานการณ์อุทกภัยปี 2553 ท่ีจังหวัดส่งเรื่อง
เพ่ือขอรับความช่วยเหลือภายหลังวันท่ี 28 มีนาคม 2554 เนื่องจากการสํารวจรายชื่อล่าช้าเพราะระยะเวลาประสบอุทกภัย
ยาวนาน หรือสํารวจรายชื่อตกหล่น หรือเกิดข้อผิดพลาดทางด้านธุรการ รวมจํานวนท้ังสิ้น 4,081 ครัวเรือน ซ่ึงอยู่ในกรอบ
จํานวนครัวเรือนท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว จํานวน 1,005,470 ครัวเรือน โดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ปภ.) ส่งรายชื่อครัวเรือนท้ัง 4,081 ครัวเรือนให้ธนาคารออมสินในทันที และให้ธนาคารออมสินกําหนดแผนการจ่ายเงินให้แล้ว
เสร็จภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 
  2. การขยายกรอบระยะเวลาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ 5,000 บาท ปี 2554 ท่ีจังหวัดส่ง
รายชื่อครัวเรือนให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ภายหลังวันท่ี 27 เมษายน 2554 ออกไปจนถึงวันท่ี 22 กรกฎาคม 
2554 โดยรายชื่อครัวเรือนท่ีคณะอนุกรรมการตรวจสอบพ้ืนท่ีประสบภัยในแต่ละเขตจังหวัด ร่วมกับ ปภ.ได้ตรวจสอบแล้วว่ามี
ความถูกต้อง ไม่ซํ้าซ้อน และเป็นผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการอํานวยการ กํากับ ติดตามการ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (คชอ.)กําหนด ให้ ปภ.ทยอยจัดส่งรายชื่อครัวเรือนให้ธนาคารออมสินภายในวันท่ี 15 กรกฎาคม 
2554 และให้ธนาคารออมสินดําเนินการกําหนดแผนการจ่ายเงินช่วยเหลือให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 22 กรกฎาคม 2554 ท้ังนี้ 
โดยให้งดเว้นการจ่ายเงินช่วยเหลือในระหว่างวันท่ี 23 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2554 เนื่องจากเป็นช่วงเวลาของการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 

3.  เรื่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และชัยนาท ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัย ด้านค่าวัสดุซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยประจํา ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการสนับสนุนงบประมาณจากเงินงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็น พ.ศ. 2554 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ด้านค่าวัสดุซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยประจํา ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม สําหรับ
จังหวังพระนครศรีอยุธยา จํานวน 47,078 ครัวเรือน วงเงินงบประมาณ 216,645,314.83 ล้านบาท และจังหวัดชัยนาท จํานวน 
6,009 ครัวเรือน วงเงินงบประมาณ 54,227,081 บาท รวมเป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น 315,872,395.83 บาท ตามท่ี
คณะกรรมการอํานวยการ กํากับติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล
เสนอ  และให้ส่งคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) เพ่ือขออนุมัติต่อไป 
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 ท้ังนี้ เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขหลักเกณฑ์
แนวทางอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร ท่ีคณะรัฐมนตรีสามารถขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเป็นได้ 
 

 
แต่งตั้ง 

 

4. เรื่อง  แต่งตั้ง 
1.  แต่งตั้งอะมีรุ้ลฮัจย์ หรือรออิสบิซาตุลฮัจย์  อัลรัสมียะห์ (หัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ทางการ) 

  คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่งต้ังนายอิสมาแอ อาลี  เป็นอะมีรุ้ลฮัจย์ หรือรออิสบิซาตุลฮัจย์  อัลรัสมียะห์ (หัวหน้า
คณะผู้แทนฮัจย์ทางการ)  ตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอ   
 
  2.  แต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงวัฒนธรรม) 

 คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ี กระทรวงวัฒนธรรม เสนอแต่งต้ัง นายอําพัน  กิจงาม นักโบราณคดีเชี่ยวชาญ 
(ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโบราณคดี (วิจัยและพัฒนาโบราณคดี)) สํานักโบราณคดี กรมศิลปากร  ให้ดํารงตําแหน่ง                     
นักโบราณคดีทรงคุณวุฒิ (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโบราณคดี (โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์))    กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
ต้ังแต่วันท่ี 10 มิถุนายน 2553 ซ่ึงเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ 
 
 

********************************* 
เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่านั้น 

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000  
 สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ทุกวันอังคาร หรือวันท่ีมีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 

หากท่านใดประสงค์จะขอรับข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีสมัครได้ทาง www.thaigov.go.th 


