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มติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับยางพาราและไม้ (เพิ่มเติม) 
  

ลําดับ ชื่อเรื่อง 
ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อง 

วันท่ีมีมติ 

๑ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น (เพ่ือดําเนินการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงาน
ภาครัฐ) 

กห ๒๔/๐๔/๒๕๖๑ 

๒ ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน รวม 4 ฉบับ (ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลม ; ข้อกําหนดด้านเสียงจากยางล้อท่ี
สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะบนถนนพ้ืนเปียก และความต้านทานการหมุน ต้อง
เป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....)    

อก ๑๒/๐๖/๒๕๖๑ 

๓ ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....     ทส ๐๗/๐๘/๒๕๖๑ 
๔ ขออนุมัติปรับเปลี่ยนกิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ

ปีงบประมาณ 2560 (งบกลาง)     
กษ ๑๐/๑๐/๒๕๖๑ 

๕ ขอรายงานผลการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ
ปี 2561     

กษ ๒๐/๑๑/๒๕๖๑ 

๖ โครงการบริหารจัดการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของสถาบันเกษตรกร     กษ ๐๔/๑๒/๒๕๖๑ 
๗ ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง 

กําหนดให้ยางรถใหม่ เป็นสินค้าท่ีต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตาม
มาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 พ.ศ. .... 

พณ ๑๘/๑๒/๒๕๖๑ 

๘ การส่งเสริมการใช้ยางพาราเป็นวัสดุสําคัญในการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน     นร๐๕ ๒๖/๐๒/๒๕๖๒ 
๙ ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2513 เพ่ือขอกันพ้ืนท่ี

ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณท่ีกรมป่าไม้อนุมัติให้องค์การสวนยางเข้าทําประโยชน์ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช สําหรับดําเนินโครงการอ่างเก็บน้ําคลองสังข์อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลกรุงหยัน อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช   

กษ ๑๑/๐๖/๒๕๖๒ 

๑๐ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการสนับสนนุการใช้ยางพาราใน
หน่วยงานภาครัฐ     

กห ๐๙/๐๗/๒๕๖๒ 

๑๑ การรายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้ยางพาราใน
หน่วยงานภาครัฐในภาพรวม     

นร ๐๙/๐๗/๒๕๖๒ 

 
๑. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น (เพ่ือดําเนินการ
สนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ)     
 

วันท่ีมีมติ ๒๔/๐๔/๒๕๖๑ 
 

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง กห 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้  
               ๑. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเป็น จํานวน ๒,๓๓๘,๖๒๖,๑๐๐ บาท ให้กองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพบกเพ่ือดําเนินการสนับสนุน 
การใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ 
ท้ั งนี้  ใ ห้กระทรวงกลาโหม  โดยกองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพบกดํา เนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 
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เม่ือวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (เร่ือง การเตรียมการเพ่ือดําเนินนโยบายสําคัญของทางราชการ) โดยจัดซ้ือวัตถุดิบจาก 
น้ํายางพาราจากการยางแห่งประเทศไทย หรือสถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง และวิสาหกิจชุมชนท่ีได้รับการ
รับรองจากการยางแห่งประเทศไทยเท่านั้น 
               ๒. ให้กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงคมนาคมท่ีเห็นควรมีการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาต่อยอดงานวิจัยท่ีส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์จากยางพาราในรูปแบบท่ีหลากหลาย และ
สามารถใช้ปริมาณนํ้ายางได้เป็นจํานวนมาก เพ่ือให้สามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหายางพาราของรัฐบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
สําหรับการดําเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร Para Rubber Polymer Soil Cement ให้พิจารณา
ดําเนินการตามมาตรฐานงานทาง (ทล.-ม.) ข้อกําหนดพิเศษ สว.พิเศษ ๑/๒๕๖๐ ดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 
(Para Soil Cement) ซ่ึงจะช่วยให้การปรับปรุงผิวจราจรมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวง ไปพิจารณา
ดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
๒. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน รวม 4 ฉบับ (ร่างพระราชกฤษฎีกา
กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลม ; ข้อกําหนดด้านเสียงจากยางล้อท่ีสัมผัสผิวถนน การยึดเกาะบนถนน
พ้ืนเปียก และความต้านทานการหมุน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....)    
 

วันท่ีมีมติ ๑๒/๐๖/๒๕๖๑ 
 

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง อก 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
               ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน รวม ๔ ฉบับ  
มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมสําหรับรถยนต์และส่วนพ่วง ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ยางล้อแบบสูบลมสําหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมสําหรับรถจักรยานยนต์
และโมเปด และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลม: ข้อกําหนดด้านเสียงจากยางล้อท่ีสัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบน
พ้ืนเปียก และความต้านทานการหมุน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ โดยร่างพระราชกฤษฎีกาท้ัง ๔ ฉบับ ได้แก่ 
                   ๑.๑ ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมสําหรับรถยนต์และส่วนพ่วง 
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
                   ๑.๒ ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมสําหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และ
ส่วนพ่วง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
                   ๑.๓ ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมสําหรับรถจักรยานยนต์และ
โมเปด ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
                   ๑.๔ ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลม : ข้อกําหนดด้านเสียงจากยาง
ล้อท่ีสัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพ้ืนเปียก และความต้านทานการหมุน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
               ๒. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ี
เห็นควรให้สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเร่งรัดดําเนินการโครงการศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ  
ณ อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการช่วยยกระดับมาตรฐานและการวิจัยท่ี
นําไปสู่การเพ่ิมมูลค่าและการสร้างนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยานยนต์และยางล้อของประเทศไทย ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป
ด้วย 
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๓.  ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....   
 

วันท่ีมีมติ ๐๗/๐๘/๒๕๖๑ 
 

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ทส 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
               ๑. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการแก้ไขให้ไม้ทุกชนิดในท่ีดินท่ี
มีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ไม่เป็นไม้หวงห้าม การทําไม้ไม่ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีอีกต่อไป ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
               ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับรอง 
ท่ีออกตามร่างพระราชบัญญัติฯ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
               ๓. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แก่ (๑) การ
มอบอํานาจให้สถาบัน/องค์กรอ่ืนเป็นผู้ออกหนังสือรับรองไม้ท่ีข้ึนหรือปลูกข้ึนในท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดิน และการออกหนังสือรับรองไม้ เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร แทนกรมป่าไม้ ควรจะต้องได้
มาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดับสากลและเป็นท่ียอมรับของประเทศคู่ค้า (๒) การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ย่ืนคําขอและออกหนังสือรับรองฯ ควรคํานึงถึงการออกหนังสือรับรองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) 
เพ่ือให้สอดรับกับระบบการขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการส่งออกสินค้าไม้ด้วยวิธี Paperless ของกระทรวงพาณิชย์ท่ี
ใช้อยู่ในปัจจุบัน (๓) ควรมีกระบวนการกํากับดูแลการทําไม้ท่ีเป็นไม้หวงห้ามซ่ึงข้ึนในป่าแล้วแอบอ้างว่าเป็นการทําไม้จากท่ีดิน
ท่ีมีเอกสารสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ (๔) ควรเร่งกําหนดมาตรการและกลไก
การตรวจสอบแหล่งท่ีมาของไม้หวงห้าม เพ่ือให้สามารถระบุได้ชัดเจนระหว่างไม้หวงห้ามท่ีเกิดข้ึนอยู่ในท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธ์ิหรือ
สิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายท่ีดินกับไม้หวงห้ามในพ้ืนท่ีป่าของรัฐ เพ่ือป้องกันปัญหาการสวมตอในอนาคต และ (๕) 
การแก้ไขให้ไม้ทุกชนิดในท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่เป็นไม้หวงห้าม อาจก่อให้เกิด
ปัญหาในการลักลอบตัดไม้ในเขตท่ีดินของรัฐ แล้วนํามาสวมเป็นไม้ในท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน จึงควรต้องมีมาตรการในการป้องกันปัญหาดังกล่าว ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 
๔. ขออนุมัติปรับเปล่ียนกิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ 2560 (งบกลาง)     
 

วันท่ีมีมติ ๑๐/๑๐/๒๕๖๑ 
 

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง กษ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
               ๑. อนุมัติให้กรมปศุสัตว์ดําเนินกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพอาสาปศุสัตว์ เพ่ือเป็นฟาร์มต้นแบบการใช้แผ่นยางปูพ้ืนคอก
ปศุสัตว์ ๗,๑๙๖ ราย โดยสนับสนุนแผ่นยางปูพ้ืนรายละ ๔ แผ่น รวม ๒๘,๗๘๔ แผ่น ซ่ึงกรมปศุสัตว์ดําเนินการจัดซ้ือแผ่นยาง
ปูพ้ืนไว้เรียบร้อยแล้ว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
               ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์) เร่งรัดติดตามการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามระยะเวลา
และเป้าหมายที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมท้ังให้รับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงบประมาณ และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรมีการชี้แจงการเข้าร่วมโครงการท่ีชัดเจน และสํารวจจํานวนผู้
ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอย่างรอบคอบรัดกุม เพ่ือให้การดําเนินโครงการในลักษณะเดียวกันนี้คร้ังต่อไปเป็นไปอย่างราบรื่น
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง และควรตรวจสอบรายชื่ออาสาปศุสัตว์ท่ีมีสิทธ์ิได้รับการสนับสนุนอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนในทุกข้ันตอนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีกําหนด และจะต้องไม่เกิดความซํ้าซ้อนกับอาสาปศุสัตว์ท่ีได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยางพาราปูพ้ืนคอกในกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนก่อนหน้านี้แล้ว หรือ
โครงการอ่ืนของภาครัฐท่ีมีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ ควรให้ความสําคัญกับการศึกษาและประเมินผลลัพธ์และ
ผลกระทบของกิจกรรมการเพ่ิมศักยภาพอาสาปศุสัตว์ เพ่ือเป็นฟาร์มต้นแบบการใช้แผ่นยางปูพ้ืนคอกปศุสัตว์ อันจะก่อให้เกิด
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การยอมรับในการใช้ประโยชน์จากแผ่นยางปูพ้ืนคอกปศุสัตว์มากย่ิงข้ึน และส่งผลต่อการเพ่ิมปริมาณการใช้ยางพารา
ภายในประเทศตามนโยบายรัฐบาลได้อย่างย่ังยืน ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 
๕. ขอรายงานผลการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐปี 2561     
 

วันท่ีมีมติ ๒๐/๑๑/๒๕๖๑ 
 

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง กษ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
               ๑. รับทราบผลการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐปี ๒๕๖๑ โดยส่วนราชการ 
ประกอบด้วย กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ดําเนินกิจกรรม ได้แก่ ฝายยาง สระน้ํา 
บล็อกยางปูพ้ืน ภายนอกอาคาร (ทางเท้า สนามเด็กเล่น) ถนนงานยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และถนนงานดินซีเมนต์ผสม
ยางพารา วงเงินงบประมาณ ๒๔,๗๖๐.๕๒ ล้านบาท ปริมาณนํ้ายางสดท่ีใช้ ๙๗,๙๒๐.๖๑ ตัน ดําเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว 
๑๑,๘๔๙.๕๙ ล้านบาท ใช้น้ํายางสด ๒๒,๒๖๒.๓๗ ตัน คงเหลือท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการโครงการฯ อีกจํานวน ๑๒,๙๑๐.๙๔ 
ล้านบาท 
               ๒ .  เห็นชอบให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องเร่งรัดดําเนินการให้เกิดการใช้ยางพารา
ภายในประเทศให้มากย่ิงข้ึน รวมท้ังให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้ดําเนินการให้ถูกต้องเป็นไป
ตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
               ๓. สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ ท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานัก
งบประมาณ ประกอบด้วย (๑) งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ตามนัยของพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๗ ในกรณีท่ีมีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเภทงบ
กลาง ให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ
ภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (๒) เงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) (งบสะสม อปท.) ซ่ึงมีลักษณะเป็น
เงินนอกงบประมาณ เห็นควรให้ อปท. ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และ (๓) งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องซ่ึงยังไม่มีการก่อหนี้ผูกพัน เห็นควรให้เป็นไปตาม
ความเห็นของกระทรวงการคลัง 
               ๔. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเห็นควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง
ร่วมหารือกับสํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลางเพ่ือพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และพิจารณาจัดต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณในปีถัดไป ให้มีความสอดคล้องต่อ
เจตนารมณ์และไม่ขัดกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติในการส่งเสริมการใช้
ยางพาราในหน่วยงานของรัฐอย่างเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง รวมท้ังเห็นควรสนับสนุนให้หน่วยงาน เช่น 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม และกรุงเทพมหานคร พิจารณาใช้ผลิตภัณฑ์ยางให้เหมาะสมกับภารกิจให้มาก
ข้ึน เช่น บล็อกยางปูพ้ืนภายนอกอาคาร (ทางเท้า สนามเด็กเล่น) บล็อกยางปูพ้ืนสนามฟุตซอล ผลิตภัณฑ์เคร่ืองนอน เป็นต้น 
โดยจัดทําเป็นโครงการท่ีสามารถส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน และเอ้ือต่อการส่งเสริมการใช้ยางพาราอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
เพ่ิมปริมาณการใช้และเพ่ิมมูลค่ายางพาราท่ีสามารถส่งผลต่อเนื่องไปยังผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
ภายในประเทศให้ได้รับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในระยะยาว ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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๖. โครงการบริหารจัดการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของสถาบันเกษตรกร     
 

วันท่ีมีมติ ๔/๑๒/๒๕๖๑ 
 

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง กต 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
               ๑. เห็นชอบในหลักการของโครงการบริหารจัดการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของสถาบันเกษตรกร และ
เห็นชอบให้ใช้จ่ายจากสินเชื่อธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท อัตราดอกเบ้ีย
ร้อยละ ๔ ต่อปี ระยะเวลาโครงการต้ังแต่วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ระยะเวลาจ่ายเงินกู้เร่ิมต้ังแต่วันท่ี 
๑ ธันวาคม ๒๕๖๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ กําหนดชําระคืนไม่เกิน ๑๒ เดือน นับจากวันกู้ โดยรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยโครงการ
บริหารจัดการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของสถาบันเกษตรกร ในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี ในกรอบวงเงิน ๑๕๐ ล้านบาท 
และสถาบันเกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑ ต่อปี ในลักษณะเช่นเดียวกับการดําเนินโครงการสนับสนุนเงินทุน
หมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อใช้รวบรวมยาง (วงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท) และให้ ธ.ก.ส. เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีตามภาระที่เกิดข้ึนจริง ท้ังนี้ ภาระท่ีรัฐต้องชดเชยค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการดังกล่าวกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๑ สําหรับค่าบริหารจัดการในการรวบรวมยางพารา ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดทํารายละเอียดแล้วขอทําความตกลงกับ
สํานักงบประมาณตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
               ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
(เร่ือง การเสนอเร่ืองเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเร่ืองนี้ 
 
๗. ร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือ
ส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ)     
 

วันท่ีมีมติ ๑๔/๑๒/๒๕๖๑ 
 

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง พณ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
               ๑. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง กําหนดให้ยางรถ
ใหม่ เป็นสินค้าท่ีต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๕ 
พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง กําหนดให้ยางรถใหม่เป็นสินค้าท่ีต้องมีหนังสือรับรอง
และต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๕ อันเป็นการลดความซํ้าซ้อนของ 
การบังคับใช้กฎหมาย และอํานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการขออนุญาตจากทางราชการ เพ่ือใช้มาตรฐานของ
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในการควบคุมการนําเข้าสินค้ายางล้อเนื่องจากมีความเข้มงวดในการตรวจสอบ
มากกว่าและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและ
ร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเร่ืองด่วน โดยให้รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการอ้างบทอาศัยอํานาจในการออกประกาศ และ
รูปแบบการกําหนดวันใช้บังคับ เพ่ือให้ร่างประกาศฉบับนี้ มีผลใช้บังคับสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกากําหนดให้
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมสําหรับรถยนต์และส่วนพ่วง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราช
กฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมสําหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
               ๒. ให้กระทรวงพาณิชย์รับข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
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๘. การส่งเสริมการใช้ยางพาราเป็นวัสดุสําคัญในการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน    
 

วันท่ีมีมติ ๒๖/๐๒/๒๕๖๒ 
 

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง นร.๐๕ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอให้กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงชนบท เป็นหน่วยงาน
หลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งรัดการดําเนินการก่อสร้าง/
ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงถนนสายรองท่ีเชื่อมต่อถนนสายหลักไปยังหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ โดยให้
มุ่งเน้นใช้ยางพาราเป็นวัสดุสําคัญในการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนดังกล่าว เพ่ือส่งเสริมให้มีการใช้น้ํายางพาราในประเทศให้
เพ่ิมข้ึนและสร้างสมดุลของราคายางพาราให้เหมาะสมมากย่ิงข้ึนด้วย 
 
๙. ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2513 เพ่ือขอกันพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติบริเวณท่ีกรมป่าไม้อนุมัติ
ให้องค์การสวนยางเข้าทําประโยชน์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สําหรับดําเนินโครงการอ่างเก็บน้ําคลองสังข์อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ตําบลกรุงหยัน อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช     
 

วันท่ีมีมติ ๑๑/๐๖/๒๕๖๒ 
 

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง กษ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
   ๑. เห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๓ (เร่ือง ขอกันพ้ืนท่ีป่าไม้เพ่ือใช้ในกิจการ
สวนยาง จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าทําประโยชน์บริเวณพ้ืนท่ีป่าคลองกรุงหยัน อําเภอทุ่ง
ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อท่ีจาํนวน ๓,๙๕๐ ไร่ เพ่ือใช้ดําเนินโครงการอ่างเก็บน้ําคลองสังข์อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ตําบลกรุงหยัน อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ท้ังนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอน
ของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
               ๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสํานักงาน
ทรัพยากรน้ําแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติท่ีเห็นควรให้มีมาตรการปลูกป่าทดแทนตาม
ระเบียบของกรมป่าไม้ เพ่ือสร้างความชุ่มชื้นให้พ้ืนท่ีป่าต้นน้ําและป้องกันการชะล้างของตะกอนไม่ให้ไหลลงอ่างเก็บน้ํา และ
มาตรการในการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้รับผลกระทบ เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยไม่ด้อยไปกว่าเดิม ไปพิจารณาดําเนินการ
ต่อไปด้วย 
 
๑๐. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ     
 

วันท่ีมีมติ ๐๙/๐๗/๒๕๖๒ 
 

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง กห 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
               ๑. อนุมัติให้กองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพบกดําเนินโครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงาน
ภาครัฐ เป็นจํานวน ๖๗๐ เส้นทาง ระยะทางรวม ๑,๗๔๔.๑๓๘ กิโลเมตร ปริมาณการใช้ยางพารา จํานวน ๑๗,๔๓๕.๐๔๐ ตัน 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒,๕๖๘,๗๘๓,๔๐๐ บาท และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบกลาง 
รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น วงเงิน ๑,๖๔๕,๒๑๖,๑๐๐ บาท ให้กองบัญชาการกองทัพไทยและ
กองทัพบกเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินโครงการดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ 
และให้กระทรวงกลาโหมดําเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ด้วย 
               ๒. ให้กระทรวงกลาโหมได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เร่ือง  
การเสนอเร่ืองเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเร่ืองนี้ 
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๑๑. การรายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐในภาพรวม   
 

วันท่ีมีมติ ๐๙/๐๗/๒๕๖๒ 
 

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง นร. 
 คณะรัฐมนตรีมรมติดังนี้ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ
กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงยุติธรรม และการยางแห่งประเทศไทยรวบรวมผลการดําเนินการเก่ียวกับ 
การสง่เสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมท้ังหมดและรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยด่วน 
 
 
------------------------------------------------------------ 
ที่มา:  http://www.cabinet.soc.go.th 

http://www.thaigov.go.th  
ปรับปรุง วันที่ 10 กันยายน 2562 


