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มติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการแกไขปญหาราคายางพาราตกตํ่า 

ต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๕๕ จนถึงปจจุบัน 
  

ลําดับ ชื่อเรื่อง 
สวนราชการ
เจาของเรื่อง 

วันที่มีมติ 

๑ การรักษาเสถียรภาพราคายาง  กษ ๒๔/๐๑/๒๕๕๕ 
๒ การรักษาเสถียรภาพราคายาง  กษ ๒๐/๐๓/๒๕๕๕ 
๓ การกูเงินเพ่ือใชในโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังป ๒๕๕๔/๕๕ 

โครงการพัฒนาศกัยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง และ
โครงการรับจํานาํขาวเปลือกนาปรังป ๒๕๕๕ ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร 

กค ๒๙/๐๓/๒๕๕๕ 

๔ ขออนุมัติใหสํานักงบประมาณตั้งงบประมาณชดเชยผลการขาดทุนการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพ
ราคายาง 

กษ ๑๗/๐๗/๒๕๕๕ 

๕ การรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานและการขออนุมัติเพ่ิมวงเงินกูตาม
โครงการพัฒนาศกัยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง 

กษ ๒๘/๐๘/๒๕๕๕ 

๖ แนวทางการแกไขปญหายางพารา กษ ๑๘/๐๙/๒๕๕๕ 
๗ การปรับปรุงระบบการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพสถานบันเกษตรกรเพ่ือ

รักษาเสถียรภาพราคายาง 
กษ ๒๑/๐๑/๒๕๕๖ 

๘ ขออนุมัติวงเงินคาเบี้ยประกันวินาศภัยสต็อกยางโครงการพัฒนาศักยภาพ
สถานบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง 

กษ ๑๒/๐๓/๒๕๕๖ 

๙ การประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งท่ี ๒๐ อก ๐๖/๐๘/๒๕๕๖ 
๑๐ ความเห็นและขอเสนอแนะของสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

เรื่อง “มาตรการเชิงรุก-เชิงรับ สําหรับสินคาเกษตร (ยางพารา) เพ่ือ
เตรียมพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"  

สสป ๑๙/๐๘/๒๕๕๖ 

๑๑ การแกไขปญหาราคายางพารา นร๐๔ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖ 
๑๒ โครงการแกไขปญหายางพาราท้ังระบบป ๒๕๕๗ กษ ๐๓/๐๙/๒๕๕๖ 
๑๓ รายงานความกาวหนาในการแกไขปญหายางพาราตกต่ํา กษ ๐๓/๐๙/๒๕๕๖ 
๑๔ การแตงตั้งคณะกรรมการแกไขปญหายางพารา นร04 ๑๐/๐๙/๒๕๕๖ 
๑๕ รายงานผลกระทบกับการทองเท่ียวจากการชุมนุมของกลุมเกษตรกรยางพารา 

ระหวางวันท่ี ๓-๖ กันยายน ๒๕๕๖ 
กก ๑๐/๐๙/๒๕๕๖ 

๑๖ การอนุมัติงบกลาง ๒๑,๒๔๘ ลาน แกไขปญหายางพาราท้ังระบบ กษ ๑๐/๐๙/๒๕๕๖ 
๑๗ การแกไขปญหาการชุมนุมของเกษตรกรสวนยางพาราในพ้ืนท่ีภาคใต นร๐๔ ๑๗/๐๙/๒๕๕๖ 
๑๘ แนวทางการเพ่ิมปริมาณการใชยางพาราในภาคอุตสาหกรรม   อก ๐๘/๑๐/๒๕๕๖ 
๑๙ การรายงานผลการดําเนินงานมาตรการแกไขปญหายางพาราท้ังระบบ  

ป ๒๕๕๗ 
กษ ๐๘/๑๐/๒๕๕๖ 

๒๐ แนวทางการแกไขปญหาสินคาเกษตร  นร๐๕ ๑๕/๑๐/๒๕๕๖ 
๒๑ ความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการแกไขปญหายางพาราท้ังระบบ  

ป ๒๕๕๗ 
กษ ๐๑/๑๑/๒๕๕๖ 

๒๒ ญัตติ เรื่อง ขอใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณาแกไขปญหาราคายางพาราและ
สินคาเกษตรดานอ่ืนๆ 

สผ ๒๕/๑๑/๒๕๕๖ 

๒๓ การแกไขปญหายางพาราท้ังระบบ กษ ๐๓/๑๒/๒๕๕๖ 
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ลําดับ ชื่อเรื่อง 
สวนราชการ
เจาของเรื่อง 

วันที่มีมติ 

๒๔ การขออนุมัติงบประมาณการแกไขปญหายางพาราท้ังระบบ ป ๒๕๕๗ 
มาตรการระยะสั้น (เพ่ิมเติม) 

กษ ๑๗/๐๖/๒๕๕๗ 

๒๕ รายงานผลการประชุมระดับผูนําของแผนงานพัฒนาเศรษฐกิจสามฝาย 
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (the Eighth IMT-GT Summit)  

นร๑๑ ๐๘/๐๗/๒๕๕๗ 

๒๖ สถานการณสงออกยางพาราไทยพรอมขอเสนอแนะกิจกรรมสงเสริมการขาย
ไปตลาดตางประเทศ 

พณ ๒๖/๐๘/๒๕๕๗ 

๒๗ ขออนุมัติใหดําเนินการตามแนวทางพัฒนายางท้ังระบบ กษ ๒๖/๐๘/๒๕๕๗ 
๒๘ อนุมัติขยายดําเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษา

เสถียรภาพราคายาง 
กษ ๐๑/๑๐/๒๕๕๗ 

๒๙ การแกปญหาราคายางตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) 
วันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

กษ ๒๑/๑๐/๒๕๕๗ 

๓๐ แนวทางและวิธีการจายเงินโครงการชดเชยรายไดแกเกษตรกรชาวสวนยาง กษ ๐๔/๑๑/๒๕๕๗ 
๓๑ การแกไขปญหายางพาราตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) 

เม่ือวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ (โครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน
แกผูประกอบยาง)  

กษ ๑๒/๑๑/๒๕๕๗ 

๓๒ การประชุมระดับรัฐมนตรีของสภาไตรภาคียางพารา (International 
Tripartite Rubber Council: ITRC)  

กษ ๑๘/๑๑/๒๕๕๗ 

๓๓ การแกไขปญหายางพาราตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) 
เม่ือวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ (โครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน
แกผูประกอบการยาง)   

กษ ๑๘/๑๑/๒๕๕๗ 

๓๔ รายงานผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุน  กห ๑๘/๑๑/๒๕๕๗ 
๓๕ ขอความเห็นชอบรางบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับ

รัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนวาดวยความรวมมือดานการคาสินคาเกษตร  
พณ ๒๕/๑๑/๒๕๕๗ 

๓๖ ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง การแกไข
ปญหายางพาราตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เม่ือวันท่ี 
๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ (โครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแก
ผูประกอบการยาง)  

อก ๐๙/๑๒/๒๕๕๗ 

๓๗ ขอสั่งการของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาตแิละนายกรัฐมนตร ี นร ๑๖/๑๒/๒๕๕๗ 
๓๘ ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี      นร ๑๖/๑๒/๒๕๕๗ 
๓๙ ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี      นร ๓๐/๑๒/๒๕๕๗ 
๔๐ อนุมัติเบิกจายงบประมาณเพ่ิมเติมโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร

เพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง      
กษ ๓๐/๑๒/๒๕๕๗ 

๔๑ แนวทางการแปรรูปยางธรรมชาติเพ่ือนําไปสูพ้ืนลู – ลานกรีฑา และพ้ืน
อเนกประสงค 

วท ๐๖/๐๑/๒๕๕๘ 

๔๒ ผลการเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรมและการคาสหพันธรัฐรัสเซีย 

กต ๑๓/๐๑/๒๕๕๘ 

๔๓ แนวทางการบริหารจัดการยางพาราเพ่ือแกปญหาราคายาง กต ๑๘/๐๒/๒๕๕๘ 
๔๔ ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีดานเศรษฐกิจ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ นร๑๑ ๑๘/๐๒/๒๕๕๘ 
๔๕ ขอสั่งการของหัวหนาคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติและ

นายกรัฐมนตรี (แนวทางการสงเสริมการคากับประเทศท่ีสนใจซ้ือขาวและ
ยางพาราของไทย) 

พณ ๒๔/๐๒/๒๕๕๘ 
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๑. เรื่อง การรักษาเสถียรภาพราคายาง 
  
วันท่ีมีมติ ๒๔/๐๑/๒๕๕๕ 
 

สวนราชการเจาของเรื่อง กษ 
 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 

               ๑. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน ณ ระนอง) ประธานกรรมการนโยบายยาง
ธรรมชาติเสนอ ดังนี้ 
                   ๑.๑ เห็นชอบการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง โดย 
                         ๑.๑.๑ ใหธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยรอยละ ๐ 
ใหแกสถาบันเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการและผานการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด และใหแก
องคการสวนยาง ซ่ึงกระทรวงการคลังเปนผูค้ําประกัน ยกเวน สถาบันเกษตรกรท่ีเคยไดรับอนุมัติใหเขารวมโครงการสนับสนุน
สถาบันเกษตรกรแปรรูปยางเพ่ิมมูลคาเพ่ือแกไขปญหาราคายางตกตํ่ามาแลวสามารถไดรับการจัดสรรไดทันที  
                         ๑.๑.๒ ใหสถาบันเกษตรกร และองคการสวนยาง ซ้ือยางจากสมาชิก ผลิตและเก็บรวบรวม โดยการแนะนํา 
และตรวจสอบคุณภาพยางใหไดคุณภาพตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร รวมท้ังเก็บรักษายางไวในโกดังของสถาบันเกษตรกร 
หรือสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง หรือของกรมวิชาการเกษตร หรือจําหนายในราคาท่ีเหมาะสม 
                         ๑.๑.๓ จัดต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคา
ยาง กําหนดมาตรการ หลักเกณฑ เงื่อนไขและดําเนินงาน การบริหารโครงการฯ ใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี รวมท้ังกํากับ 
ดูแล ตรวจสอบ ติดตามและประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร 
                   ๑.๒ เห็นชอบแนวทางการแกไขปญหาระยะสั้นสําหรับยางแผนรมควันของสถาบันเกษตรกรท่ียังไมสามารถ
ขายได เนื่องจากปญหาราคายางพาราตกต่ํา โดย 
                         ๑.๒.๑ ให ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อวงเงิน ๒,๐๐๐ ลานบาท โดยใชผลผลิตยางพาราจํานําเปนประกัน 
ท้ังนี้ ใหสถาบันเกษตรกรเปนผูรับภาระดอกเบี้ย 
                         ๑.๒.๒ รัฐจะรับภาระดําเนินการเรื่องประกันวินาศภัย โดยจะขอรับการสนับสนุนงบกลางประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน จํานวน ๑๓.๓๓๓ ลานบาท 
                   ๑.๓ สําหรับเงินท่ี ธ.ก.ส. จะใหกูเปนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยรอยละ ๐ เพ่ือใหสถาบันเกษตรกร และองคการสวน
ยาง ใชในการรับซ้ือยางนําไปแปรรูปและรอขายในราคาท่ีเหมาะสม ในวงเงินสินเชื่อรวม ๑๕,๐๐๐ ลานบาท นั้น อนุมัติใหใช
จากงบชวยเหลือโครงการรับจํานําขาว จํานวน ๑๕,๐๐๐ ลานบาท ซ่ึงจะจัดสรรใหสถาบันเกษตรกร จํานวน ๕,๐๐๐ ลานบาท 
และองคการสวนยาง จํานวน ๑๐,๐๐๐ ลานบาท 
 

               ๒. อนุมัติงบกลางประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพ่ือ
ดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง และแนวทางการแกไขปญหาระยะสั้น
สําหรับยางแผนรมควันของสถาบันเกษตรกรท่ียังไมสามารถขายได วงเงินรวม ๑,๐๓๙.๖๘๗ ลานบาท ตามท่ีผูอํานวยการ
สํานักงบประมาณเสนอเพ่ิมเติม และให ธ.ก.ส. และหนวยงานท่ีเกี่ยวของขอตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณกอน
ดําเนินการตอไป 
 

               ๓. ใหคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติกํากับดูแลในการรักษาเสถียรภาพราคายางพารา เพ่ือชวยประหยัด
งบประมาณในการดําเนินโครงการฯ ดังกลาวดวย 
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๒. เรื่อง การรักษาเสถียรภาพราคายาง  
 
วันท่ีมีมติ ๒๐/๐๓/๒๕๕๕ 
 

สวนราชการเจาของเรื่อง กษ 
 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้  
 

               ๑. อนุมัติใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยองคการสวนยางกูเงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร วงเงิน ๑๐,๐๐๐ ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ ๐ เพ่ือดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร
เพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยใหกระทรวงการคลังค้ําประกัน และยกเวนคาธรรมเนียมในการค้ําประกันเงินกูตาม 
มติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕ สวนคาบริหารโครงการ
เห็นควรอนุมัติใหองคการสวนยางใชจายจากเงินงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ตามแผนการใช
จายเงิน (เมษายน - กันยายน ๒๕๕๕) ภายในกรอบวงเงิน จํานวน ๑๔๘ ลานบาท และขอทําความตกลงในรายละเอียด
คาใชจายกับสํานักงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง สําหรับแผนการดําเนินงานสวนท่ีเหลือในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ใหเสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามความจําเปนและเหมาะสมตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
 

               ๒. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติเกี่ยวกับการใชเงินทุนหมุนเวียนในการรับซ้ือยางพาราแปรรูปและจําหนายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมสอดคลองกับ
สภาพของตลาดอยางตอเนื่อง และควรดําเนินการใหครอบคลุมสถาบันเกษตรกรท่ัวท้ังประเทศท่ีกระจายตัวอยูในภาคตางๆ 
ท้ังภาคเหนือ ภาคใต ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือใหเกิดประโยชนตอเกษตรกรผูปลูกยาง
อยางท่ัวถึง ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
 

               ๓. อนุมัติใหสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะบรรจุเงินกู จํานวน ๑๐,๐๐๐ ลานบาท ในแผนการบริหารหนี้
สาธารณะ ป พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 
 
๓. เรื่อง การกูเงินเพ่ือใชในโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังป ๒๕๕๔/๕๕ โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบัน
เกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการรับจํานําขาวเปลือกนาปรังป ๒๕๕๕ ของธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณการเกษตร 
 
วันท่ีมีมติ ๒๙/๐๓/๒๕๕๕ 
 

สวนราชการเจาของเรื่อง กค 
 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 

               ๑. อนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
                   ๑.๑ ใหธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ใชเงินกูโครงการรับจํานําขาวเปลือกนาป  
ปการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ วงเงิน ๒๖๙,๑๖๐ ลานบาท เดิม เพ่ือใชเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแทรกแซงตลาด 
มันสําปะหลัง ป ๒๕๕๔/๕๕ จํานวน ๑๐ ลานตัน วงเงินกูไมเกิน ๒๘,๒๕๐ ลานบาท โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบัน
เกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง วงเงินกูไมเกิน ๑๕,๐๐๐ ลานบาท และโครงการรับจํานําขาวเปลือกนาปรัง ป ๒๕๕๕ 
จํานวนประมาณ ๘ ลานตัน วงเงินกูไมเกิน ๑๒๐,๐๐๐ ลานบาท เพ่ิมเติม รวมวงเงินท้ังสิ้นไมเกิน ๑๖๓,๒๕๐ ลานบาท 
                   ๑.๒ ให ธ.ก.ส. กูเงินเพ่ือใชเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๔/๕๕ 
จํานวน ๑๐ ลานตัน วงเงินกูไมเกิน ๒๘,๒๕๐ ลานบาท โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง 
วงเงินกูไมเกิน ๑๕,๐๐๐ ลานบาท และโครงการรับจํานําขาวเปลือกนาปรัง ป ๒๕๕๕ จํานวนประมาณ ๘ ลานตัน วงเงินกูไม
เกิน ๑๒๐,๐๐๐ ลานบาท รวมวงเงินท้ังสิ้นไมเกิน ๑๖๓,๒๕๐ ลานบาท จากสถาบันการเงินตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
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รวมท้ังให  ธ .ก .ส .  กู เ งิน เ พ่ือบริหารจัดการหนี้ เ งินกู ด วยการ  Refinance หรือ  Roll over หรือ  Prepayment โดย
กระทรวงการคลังค้ําประกันตนเงินกูและดอกเบี้ย รัฐบาลรับภาระชําระคืนตนเงินและดอกเบี้ยจากการกูเงิน และคาใชจาย
ตางๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงจากการดําเนินโครงการท้ังหมด 
                   ๑.๓ ใหกระทรวงการคลังเปนผูพิจารณาการกูเงิน วิธีการกูเงิน เงื่อนไข และรายละเอียดตาง ๆ ของการกูเงิน
และการค้ําประกันเงินกูของ ธ.ก.ส. ท่ีเกิดจากการกูเงินและการบริหารจัดการหนี้ของ ธ.ก.ส. โดยกระทรวงการคลังค้ําประกัน
เงินกูในแตละครั้ง ตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๔/๕๕ วงเงินกูไมเกิน ๒๘,๒๕๐ ลานบาท โครงการ
พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง วงเงินกูไมเกิน ๑๕,๐๐๐ ลานบาท และโครงการรับจํานํา
ขาวเปลือกนาปรัง ป ๒๕๕๕ วงเงินกูไมเกิน ๑๒๐,๐๐๐ ลานบาท ไดตามความเหมาะสมและจําเปน รวมท้ังการบริหารจัดการหนี้
รวมกับ ธ.ก.ส. ดวยการ Refinance หรือ Roll over หรือ Prepayment โดยกระทรวงการคลังค้ําประกันจนกวาจะมี 
การชําระคืนเงินกูเสร็จสิ้น รัฐบาลรับภาระชําระคืนตนเงินและดอกเบี้ยจากการกูเงิน และคาใชจายตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจริง รวมท้ัง
ผลขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากโครงการท้ังหมด 
                     ๑.๔ ให ธ.ก.ส. แยกบัญชีการดําเนินงาน บัญชีธนาคารของโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๔/๕๕ 
โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการรับจํานําขาวเปลือกนาปรัง ป ๒๕๕๕ 
โดยเฉพาะ เพ่ือใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปชําระคืน ธ.ก.ส. หากมีผลขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจริงจาก
โครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๔/๕๕ จํานวน ๑๐ ลานตัน และโครงการรับจํานําขาวเปลือกนาปรัง ป ๒๕๕๕ 
จํานวน ๘ ลานตัน ใหเสร็จสิ้นทุกสิ้นปงบประมาณหรือไมเกินปงบประมาณถัดไป โดยไมตองรอใหมีการระบายผลิตผลเสร็จสิ้นกอน 
เพ่ือใหการรับรูกําไร/ขาดทุนจากการดําเนินโครงการดังกลาวในปนั้น ๆ รวมท้ังชดเชยตนทุนเงินและคาใชจายดําเนินงาน และ
เงินท่ีใชในการดําเนินงาน ท้ังในสวนของ ธ.ก.ส. และสวนท่ีกูจากสถาบันการเงิน เพ่ือมิใหเปนภาระงบประมาณดานดอกเบี้ย
จายจากหนี้คงคางโครงการฯ เปนเวลานาน รวมท้ังเพ่ือให ธ.ก.ส. สามารถนําเงินไปหมุนเวียนเพ่ือใชในโครงการอ่ืนในปตอๆ 
ไป หากมีกําไรเกิดขึ้นจากการดําเนินงานหลังจากการระบายผลผลิตหรือสิ้นสุดโครงการฯ ให ธ.ก.ส. นําเงินสงคลังทันที 
                   ๑.๕ ใหหนวยงานดําเนินการท่ีไดจําหนายสินคาตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๔/๕๕ 
โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการรับจํานําขาวเปลือกนาปรัง ป ๒๕๕๕ 
และไดรับชําระคาสินคาแลวใหนําสงเงินดังกลาวแก ธ.ก.ส. ภายใน ๗ วัน นับจากวันท่ีไดรับเงิน หากลาชาใหชําระเบี้ยปรับใน
อัตรารอยละ ๑๕ ตอป เพ่ือ ธ.ก.ส. จะไดนําไปชําระหนี้และลดภาระหนี้เงินกูตอไป ท้ังน้ี ให ธ.ก.ส. ชําระคืนแหลงเงินกูทันที
หรือภายใน ๓ วันทําการ โดยใหชําระคืนเงินกูท่ีมีอัตราดอกเบี้ยสูงกวากอนเปนลําดับแรก 
                   ๑.๖ ใหหนวยงานดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง ไดแก 
สถาบันเกษตรกรและองคการสวนยาง หนวยงานดําเนินโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๔/๕๕ โดยองคการ
คลังสินคา (อคส.) และโครงการรับจํานําขาวเปลือกนาปรัง ป ๒๕๕๕ โดย อคส. และองคการตลาดเพ่ือเกษตรกร (อ.ต.ก.) 
ดูแลคลังสินคา (Stock) ของโครงการฯ ไมใหมีการสูญหาย เวนแตจะมีการเสื่อมคุณภาพของสินคาตามปกติ แตหากมีการสูญหาย
หรือสินคาเสื่อมคุณภาพเพราะความบกพรอง หนวยงานดังกลาวจะตองชดใชใหแกรัฐ เนื่องจากไดรับอนุมัติวงเงินจายขาด
สําหรับคาใชจายในการเก็บรักษาสินคาแลว ท้ังนี้ ให อคส. และ อ.ต.ก. ปดบัญชีโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง  
ป ๒๕๕๔/๕๕ และโครงการรับจํานําขาวเปลือกนาปรัง ป ๒๕๕๕ และรายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบภายใน ๒ ป นับต้ังแตเริ่ม
ดําเนินการโครงการฯ 
                   ๑.๗ ใหกระทรวงพาณิชยแตงต้ังคณะอนุกรรมการปดบัญชีโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๔/๕๕ และ
โครงการรับจํานําขาวเปลือกนาปรัง ป ๒๕๕๕ รวมท้ังใหคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติแตงตั้งคณะอนุกรรมการปดบัญชี
โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง เพ่ือดําเนินการปดบัญชีโครงการดังกลาว หลังจาก
ครบกําหนดไถถอน และ/หรือสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ และใหกระทรวงพาณิชยเรงระบายผลิตผล เพ่ือลดความเสี่ยงดาน 
การจัดหาเงินทุน และภาระการค้ําประกันของกระทรวงการคลัง โดยมีกระทรวงพาณิชย กระทรวงการคลัง (สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง) สํานักงบประมาณ และ ธ.ก.ส. รวมติดตามการระบายผลิตผลอยางใกลชิด และใหมีการปดบัญชีเปนปๆ ไป 
โดยใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชี 
                   ๑.๘ ใหกระทรวงพาณิชยและคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติกํากับ ติดตาม ควบคุม รวมท้ังรายงาน
ความคืบหนาในการดําเนินงาน การเบิกจายเงิน การระบายสินคา ปริมาณและมูลคาสินคาคงเหลือ รวมท้ังปญหาอุปสรรคท่ี
เกิดขึ้นสําหรับโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๔/๕๕ โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษา
เสถียรภาพราคายาง และโครงการรับจํานําขาวเปลือกนาปรัง ป ๒๕๕๕ ใหคณะรัฐมนตรีทราบทุกวันท่ี ๗ ของเดือนถัดไป 
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จนกวาหนี้คงคางไดรับชําระครบถวน เพ่ือใหคณะรัฐมนตรีสามารถติดตามการดําเนินงานไดอยางใกลชิด พรอมท้ังใหรายงาน
การระบายสินคา ปริมาณ และมูลคาของสินคาคงเหลือ ใหกระทรวงการคลัง (สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ) และ 
สํานักงบประมาณทราบทุกรายไตรมาส 
 

               ๒. ใหกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย และหนวยงานท่ีเกี่ยวของรับความเห็น
ของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ีเห็นควรเรงระบายผลผลิตใหเสร็จ
สิ้นโดยเร็วเพ่ือไมใหสินคาเสื่อมสภาพ สงผลใหราคาสินคาตกตํ่า และเพ่ือจะไดรับรูผลกําไร/ขาดทุนของพืชแตละชนิดโดย
แทจริง รวมท้ังควรพิจารณาวางแผนเพ่ือเรงระบายผลผลิตอยางเปนรูปธรรมโดยเร็ว แยกบัญชีการดําเนินงานใหชัดเจน และ
ดําเนินการปดบัญชีโครงการเพ่ือลดภาระงบประมาณแผนดินท่ีจะตองนําไปชําระเปนตนเงินกู ดอกเบี้ย และคาใชจายตางๆ 
เพ่ือใหมีเงินกลับเขามาในระบบสําหรับนํามาใชในโครงการอ่ืนดวย นอกจากนี้ ควรสนับสนุนการนําผลผลิตท่ีรับจํานํา/ซ้ือมา
สรางมูลคาเพ่ิมและแปรรูปสินคาเพ่ือจําหนายท้ังภายในและตางประเทศ เรงสงเสริมใหเกษตรกรผูปลูกขาว มันสําปะหลัง และ
ยางพารา ดําเนินการลดตนทุนการผลิตควบคูไปดวย เพ่ือใหสามารถแขงขันไดเม่ือมีการเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน
ป พ.ศ. ๒๕๕๘ และเปนแนวทางหนึ่งท่ีจะชวยใหเกษตรกรมีรายไดท่ีดี นอกเหนือจากการรับจํานําผลผลิตหรือแทรกแซงตลาด
สินคาเกษตร ไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไปดวย 
 
๔. เรื่อง ขออนุมัติใหสํานักงบประมาณต้ังงบประมาณชดเชยผลการขาดทุนการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพ
สถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง 
 
วันท่ีมีมติ ๑๗/๐๗/๒๕๕๕  
 

สวนราชการเจาของเรื่อง กษ 
 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 

               ๑. อนุมัติในหลักการใหสํานักงบประมาณตั้งงบประมาณชดเชยผลการขาดทุนการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
สถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายางประสบภาวการณขาดทุน ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 
 

               ๒. ใหคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติรับไปพิจารณากําหนดกลไกและมาตรการในการดําเนินงาน รวมท้ัง
กํากับติดตามการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายางใหมีประสิทธิภาพและเปน
ภาระงบประมาณท่ีตองชดเชยผลการขาดทุนใหนอยท่ีสุด โดยใหพิจารณาถึงชวงเวลาการเก็บและระบายสตอกยางให
เหมาะสม มิใหเกิดปญหายางเสื่อมสภาพดวย 
 

               ๓. ใหคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย องคการสวนยาง และ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและสํานักงบประมาณ
เกี่ยวกับการกําหนดรูปแบบ วิธีการ ราคาขั้นตํ่า และกลไกการบริหารจัดการการแทรกแซงราคายางเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคา
ยาง รวมท้ังการระบายสตอกยางในชวงเวลาและปริมาณอยางเหมาะสม ไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้ ให
ดําเนินการใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ (เรื่อง การกูเงินเพ่ือใชในโครงการแทรกแซงตลาด 
มันสําปะหลัง ป ๒๕๕๔/๕๕ โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการรับจํานํา
ขาวเปลือกนาปรัง ป ๒๕๕๕ ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร) เกี่ยวกับการเรงระบายผลิตผล และการปด
บัญชีโครงการดวย 
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๕. เรื่อง การรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานและการขออนุมัติเพ่ิมวงเงินกูตามโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบัน
เกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง 
 
วันท่ีมีมติ ๒๘/๐๘/๒๕๕๕ 
 

สวนราชการเจาของเรื่อง กษ 
 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 

               ๑. รับทราบรายงานความกาวหนาการดําเนินงานและปญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบัน
เกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ สรุปได ดังนี้ 
                   ๑.๑ ความกาวหนาการดําเนินโครงการฯ มีสถาบันเกษตรกรสนใจเขารวมโครงการฯ จํานวน ๕๒ จังหวัด 
เพ่ิมขึ้นจากเดิม ๓ จังหวัด มีสถาบันเกษตรกรเขารวมโครงการฯ จํานวน ๖๗๖ สถาบัน เพ่ิมขึ้นจากเดิม จํานวน ๑๓๖ แหง 
โดยอนุมัติใหเขารวมโครงการฯ แลว จํานวน ๖๑๑ แหง เพ่ิมข้ึนจากเดิม จํานวน ๑๑๗ แหง อยูระหวางการพิจารณา จํานวน 
๔๗ แหง และไมผานการอนุมัติ จํานวน ๕ แหง องคการสวนยาง (อ.ส.ย.) เปดจุดรับซ้ือยางตามโครงการฯ เพ่ิมข้ึน จํานวน ๑๑ จุด 
คือ ภาคใต ๗ จุด ภาคตะวันออก ๑ จุด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ จุด รวมท้ังสิ้น ๔๒ จุด การรับซ้ือยางจากสถาบัน
เกษตรกร ขอมูล ณ วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ อ.ส.ย. ซ้ือยางไปแลว จํานวน ๖๑,๗๖๒ ตัน คงเหลือพ้ืนท่ีโกดังเก็บยางไดอีก 
๑๓,๐๐๐ ตัน ซ่ึง อ.ส.ย. ไดประสานงานหาสถานท่ีเก็บยางเพ่ิมอีก ๘,๐๐๐ ตัน การเบิกเงินกู อ.ส.ย. ไดเบิกเงินเต็มจํานวน 
๑๐,๐๐๐ ลานบาท 
                   ๑.๒ ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินโครงการฯ 
                         ๑.๒.๑ จุดรับซ้ือของ อ.ส.ย. ยังไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี เนื่องจากยังไมมีโรงงานแปรรูปยาง โดยเฉพาะพ้ืนท่ี
ท่ีมีการปลูกยาง และสถาบันเกษตรกรเขารวมโครงการฯ มาก เชน จังหวัดพัทลุง และตามพ้ืนท่ีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับ 
ความปลอดภัย เชน จังหวัดชายแดนภาคใต เปนตน 
                         ๑.๒.๒ จุดรับซ้ือของ อ.ส.ย. อยูไกล ทําใหสถาบันเกษตรกรตองแบกรับภาระคาขนสง 
                         ๑.๒.๓ อ.ส.ย. ยังไมไดมีการเปดรับซ้ือน้ํายางสด ทําใหสถาบันเกษตรกรท่ีซ้ือขายน้ํายางสดไมไดรับ
ประโยชนจากโครงการฯ โดยเฉพาะในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต 
                         ๑.๒.๔ การคัดชั้นยาง ณ จุดรับซ้ือยางของ อ.ส.ย. เปนไปตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร โดยมี
คณะกรรมการคัดชั้นยางท่ีคณะกรรมการบริหารกิจการขององคการสวนยางแตงต้ังขึ้นเปนผูตรวจสอบคุณภาพและน้ําหนักยาง
ทําใหสถาบันเกษตรกรบางแหงท่ีไมไดคัดคุณภาพยางตามมาตรฐานมีความเห็นขัดแยง 
                         ๑.๒.๕ การลงยาง ณ จุดรับซ้ือลาชา สหกรณ/กลุมเกษตรกรติดคิวในการลงยางทําใหไมสามารถนําสงยาง
ไดภายใน ๑ วัน ทําใหเกิดการสะสมและไมสามารถขายยางท่ีเหลือตอได 
                         ๑.๒.๖ สถาบันเกษตรกรมีการนํายางซ่ึงไมใชของสมาชิกมาสวมสิทธิ์สมาชิกแลวคิดคาบริหารจัดการเพ่ือ
หากําไรจากโครงการฯ 
                         ๑.๒.๗ ผลผลิตยางจากวิสาหกิจชุมชนมาจากหลายสถานท่ีและคุณภาพไมสมํ่าเสมอ ไมสามารถควบคุม
คุณภาพและปริมาณได 
                         ๑.๒.๘ เกษตรกรไมสามารถเขารวมเปนสมาชิกหรือสมาชิกสมทบของสหกรณได เนื่องจากสหกรณมี
ผลผลิตยางเต็มกําลังการผลิต จึงไมสามารถรับสมาชิกเพ่ิมได 
 

                ๒. อนุมัติให อ.ส.ย. กูเงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) จากวงเงิน ๕,๐๐๐ ลานบาท  
ในสวนของสถาบันเกษตรกร จํานวน ๒,๐๐๐ ลานบาท ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ ๐ เพ่ือดําเนินการตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายางใหเปนไปอยางตอเนื่อง โดยใหกระทรวงการคลังค้ําประกันและยกเวน
คาธรรมเนียมในการค้ําประกัน รวมท้ังใหสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะบรรจุวงเงินสวนของสถาบันเกษตรกร จํานวน ๒,๐๐๐ 
ลานบาทดังกลาวในแผนบริหารหนี้สาธารณะป พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ ดวย ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 
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              ๓. ใหรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน ณ ระนอง) ประธานกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) รับไปเรงรัด
จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติรวมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงพาณิชย และกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือพิจารณาและจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร
เพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายางใหแลวเสร็จโดยเร็ว โดยใหมีรายละเอียดแนวทางการดําเนินการตาง ๆ ท่ีชัดเจน เปนระบบ 
ครอบคลุมถึงการรับซ้ือในราคาท่ีเหมาะสม การบริหารจัดการสตอก (stock) ยางพารา และแนวทางการนํายางพาราไปใช
ประโยชนในการประกอบการตาง ๆ ใหแพรหลายมากขึ้นเพ่ือเพ่ิมอุปสงคของยางพารา โดยใหนําผลงานศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวของ
ไปประกอบการพิจารณาดวย เชน การนํายางพาราไปเปนวัตถุดิบในการผลิตยางลอเครื่องบินทดแทนสวนผสมท่ีเปนโลหะ 
มากขึ้น และการนํายางพาราไปเปนวัตถุดิบในการกอสรางถนนแทนยางแอสฟลต เปนตน 
 

               ๔. ใหรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและสํานักงบประมาณท่ี
เห็นควรใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ อ.ส.ย. เรงดําเนินการแกไขขอจํากัดในการดําเนินโครงการฯ โดยเฉพาะการเพ่ิม
จุดรับซ้ือเพ่ืออํานวยความสะดวกและลดตนทุนการขนสงใหกับเกษตรกร การคัดชั้นยางตามมาตรฐานทางวิชาการอยางโปรงใส
และเปนท่ียอมรับจากเกษตรกร การพิจารณาความเหมาะสมในการเปดโอกาสใหกับเกษตรกรผูปลูกยางท่ัวไปสามารถขายยาง
ใหกับ อ.ส.ย. ได และให กนย. กํากับให อ.ส.ย. จัดทําแผนบริหารจัดการระบายยางในสตอก และชวงจังหวะเวลาท่ีเหมาะสม
ใหชัดเจน รวมถึงอัตราการขาดทุนท่ียอมรับได และแผนการบริหารเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินโครงการฯ โดยไมตองขอรับ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม พรอมท้ังปรับปรุงหลักเกณฑการตั้งราคารับซ้ือยางพาราใหมีความยืดหยุนเพ่ือใหดําเนินธุรกิจ
ของ อ.ส.ย. มีความคลองตัวและไมเปนภาระในการชดเชยสวนตางของราคาซ่ึงสูงกวาท่ีควรจะเปน นอกจากนี้ ให กนย. กํากับ
และติดตามการดําเนินโครงการฯ ใหเหมาะสมและสอดคลองกับภาวะตลาดท้ังในและตางประเทศเพ่ือใหเกิดภาระงบประมาณ
ท่ีเกิดจากการชดเชยผลการขาดทุนนอยท่ีสุด ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการดวย แลวใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 
 
๖. เรื่อง แนวทางการแกไขปญหายางพารา 
 
วันท่ีมีมติ ๑๘/๐๙/๒๕๕๕ 
 

สวนราชการเจาของเรื่อง กษ 
 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ ดังนี้ 
 

               ๑. อนุมัติใหองคการสวนยาง (อ.ส.ย.) กูเงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ในวงเงิน 
๓๐,๐๐๐ ลานบาท ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ ๐ เพ่ือดําเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษา
เสถียรภาพราคายางใหเปนไปอยางตอเนื่อง โดยใหกระทรวงการคลังค้ําประกัน ยกเวนคาธรรมเนียมในการค้ําประกัน และให
กระทรวงการคลังเปนผูหาแหลงเงินทุน หรือให ธ.ก.ส. เปนผูจัดหาแหลงเงินทุน โดยใหจายคาชดเชยตนทุนเงินของ ธ.ก.ส. ใน
อัตราดอกเบี้ย FDR + รอยละ ๑ เชนเดียวกับมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ (เรื่อง การรักษาเสถียรภาพราคา
ยาง) รวมท้ังใหสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะบรรจุวงเงิน ๓๐,๐๐๐ ลานบาท ไวในแผนการบริหารหนี้สาธารณะป  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ดวย และใหสํานักงบประมาณต้ังงบประมาณชดเชยผลการขาดทุนในการดําเนินงานโครงการฯ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ (เรื่อง ขออนุมัติใหสํานักงบประมาณตั้งงบประมาณชดเชยผลการขาดทุน 
การดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง) โดยครั้งนี้ขออนุมัติเบิกจาย ๕,๐๐๐ ลานบาท 
และตอไปทุกครั้งจะขออนุมัติคณะรัฐมนตรีเบิกจายงวดละ ๕,๐๐๐ ลานบาท 
 

               ๒. รับทราบผลการประชุมของคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน 
๒๕๕๕ รวมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย และกระทรวง
อุตสาหกรรม เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง และแนวทางการ
นํายางพาราไปใชประโยชนในการประกอบการตาง ๆ ใหแพรหลายข้ึนเพ่ือเพ่ิมอุปสงคของยางพารา โดยมีแนวทาง 
การดําเนินงานตาง ๆ ดังนี้ 
                   ๒.๑ กรณีการขออนุมัติวงเงินสินเชื่อเพ่ือเก็บสตอค (STOCK CREDIT) คิดอัตราดอกเบี้ยตํ่าใหกับผูสงออก
ยางพารา ใหกระทรวงการคลัง กรมวิชาการเกษตร องคการสวนยาง และผูแทนผูประกอบการรวมกันพิจารณาหาหลักเกณฑ 
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แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย การเก็บยาง ระยะเวลา ภาระการจัดเก็บ ฯลฯ และนําเสนอคณะกรรมการฯ ในการประชุม
ครั้งตอไป โดยให อ.ส.ย. เปนฝายเลขานุการ 
                   ๒.๒ กรณีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ เงื่อนไข การปฏิบัติงานของโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรเพ่ือ
รักษาเสถียรภาพราคายาง เปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษา
เสถียรภาพราคายาง ท้ังนี้ เห็นควรปรับ “ปริมาณผลผลิต ๒ กิโลกรัม/ไร/วัน เดือนละ ๓๐ วัน” เปน “ปริมาณผลผลิต  
๒ กิโลกรัม/ไร/วัน เดือนละไมเกิน ๑๗ วัน” และเพ่ิมเติมหลักเกณฑ กรณีการขายยางของสถาบันเกษตรกรคือ เม่ือนํายางมา
ขายให อ.ส.ย. ทุกครั้งตองแสดงเอกสารบัญชีซ้ือยางจากสมาชิก รวมท้ังกรณีท่ีสถาบันเกษตรกรท่ีไดรับอนุมัติใหเขารวม
โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายางไมจัดทํารายงานการซ้ือและการขายยางสงใหเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัดกําหนดทุก ๑๕ วัน ใหตัดสิทธิ์การซ้ือขายไวกอนจนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ 
                   ๒.๓ ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็น/ขอเท็จจริงของท่ีประชุมไปพิจารณา เพ่ือหาแนวทางการดําเนินการ
ท่ีเหมาะสมตอไป เก่ียวกับขอเสนอใหมีการหยุดกรีดยาง ปญหากฎหมายท่ีกําหนดการลงโทษในเรื่องมาตรฐานถุงมือยาง และ
อัตราการจัดเก็บเงิน Cess 
 
๗. เรื่อง การปรับปรุงระบบการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพสถานบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง 
 
วันท่ีมีมติ ๒๑/๐๑/๒๕๕๖ 
 

สวนราชการเจาของเรื่อง กษ 
 

คณะรัฐมนตรีมีมติดังนี้ 
 

               ๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๓ (ฝายเศรษฐกิจ) ในการประชุมครั้งท่ี 
๑/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรอง
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๓ (ฝายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังนี้ 
                   ๑.๑ อนุมัติใหองคการสวนยาง (อ.ส.ย.) เบิกจายเงินกูจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)  
ในวงเงิน ๕,๐๐๐ ลานบาท เพ่ือใชดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง  
[ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ (เรื่อง แนวทางการแกไขปญหาราคายางพารา)]  
                   ๑.๒ ใหยกเวนการค้ําประกันเงินกูของ อ.ส.ย. กับ ธ.ก.ส. เพ่ือไมใหเปนการซํ้าซอน เนื่องจากกระทรวงการคลัง
ไดค้ําประกันเงินกูระหวาง ธ.ก.ส. กับสถาบันการเงินแหลงเงินกูแลว 
                   ๑.๓ ให อ.ส.ย. สงรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการฯ  [ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๘ กันยายน 
๒๕๕๕ (เรื่อง แนวทางการแกไขปญหาราคายางพารา)] ใหคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาตอไป 
 

               ๒. ให ธ.ก.ส. สํารองจายเงินกูใหแก อ.ส.ย. ไปกอนตามแผนธุรกิจท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารโครงการแลว 
โดยชดเชยตนทุนเงินให ธ.ก.ส. ในอัตรา FDR+1 เชนเดียวกับมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ (เรื่อง การรักษา
เสถียรภาพราคายาง) ท้ังนี้ ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของสํานักงบประมาณท่ีใหกระทรวงเกษตรและ
สหกรณกํากับและติดตามการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายางใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับภาวะตลาด เพ่ือมิใหเกิดภาระงบประมาณในภาพรวมท่ีรัฐจะตองชดเชยผลการขาดทุนจากการรับซ้ือยางตาม
โครงการฯ ไปดําเนินการตอไปดวย 
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๘. เรื่อง ขออนุมัติวงเงินคาเบี้ยประกันวินาศภัยสต็อกยางโครงการพัฒนาศักยภาพสถานบันเกษตรกรเพ่ือรักษา
เสถียรภาพราคายาง 
 
วันท่ีมีมติ ๑๒/๐๓/๒๕๕๖ 
 

สวนราชการเจาของเรื่อง กษ 
 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 

               ๑. อนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเปน ท่ีไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังใหกันเงินไวเบิกเหลื่อมปแลว ภายในกรอบวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือ
เปนคาประกันวินาศภัยสตอคยางท่ีจัดเก็บตามโกดังตาง ๆ ในสวนท่ีจัดซ้ือเพ่ิมเติม เพ่ือใหองคการสวนยางสามารถดําเนินการ
รับซ้ือยางตามแผนการดําเนินการในชวงเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ และนํามาแปรรูปเก็บสตอคเพ่ือรอการระบาย
ในชวงเวลาท่ีเหมาะสมโดยไมเกิดความเสี่ยงจากความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในชวงการดูแลสตอคยาง ตามท่ีกระทรวงเกษตร
และสหกรณเสนอ ท้ังนี้ ใหองคการสวนยางขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตามคาใชจายเบี้ยประกัน 
นิวาศภัยท่ีเกิดขึ้นจริงตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
 

               ๒. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (องคการสวนยาง) รับความเห็นของประธานกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ีเห็นควรดําเนินการข้ันตอนตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของใหเปนไป
ตามระเบียบ และควรเรงพิจารณาความเหมาะสมในการระบายสตอคยางท่ีมีอยูใหมากท่ีสุดหรือหมดโดยเร็วภายในระยะเวลา
ของการประกันวินาศภัย โดยคํานึงถึงปจจัยสถานการณเศรษฐกิจโลกท่ีมีแนวโนมฟนตัวดีขึ้น ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
 
๙. เรื่อง การประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๐ 
 
วันท่ีมีมติ ๐๖/๐๘/๒๕๕๖ 
 

สวนราชการเจาของเรื่อง อก 
 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดําเนินการในประเด็นสําคัญจากการประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งท่ี ๒๐ ท่ี
ไดรับมอบหมายตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ (เรื่อง การประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งท่ี ๒๐) 
ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สรุปได ดังนี้ 
 

               ๑. ความม่ันคงทางอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสถาบันอาหาร ไดดําเนินโครงการท่ีสนับสนุนใหเกิดความม่ันคง
ดานอาหาร เพ่ือใหมีการเขาถึงอาหารอยางเพียงพอในการบริโภคของประชาชนในประเทศ อาหารมีความปลอดภัยและ 
มีคุณคาทางโภชนาการเหมาะสมตามความตองการตามวัย เพ่ือการมีสุขภาวะท่ีดี รวมท้ังการมีระบบการผลิตท่ีเกื้อหนุน การรักษา
ความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา และความคงอยูของฐานทรัพยากรอาหารทางธรรมชาติของประเทศ 
 

             ๒. การสรางหวงโซอุปทานท่ีเชือถือได กรมสงเสริมอุตสาหกรรมไดจัดทําโครงการสรางเครือขายกลุมอุตสาหกรรม
และพัฒนาความรวมมือในระดับหวงโซอุปทานประจําป ๒๕๕๖ ประกอบดวย กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุมและเชื่อมโยง
อุตสาหกรรม (คลัสเตอร) และกิจกรรมเพ่ิมผลิตภาพหวงโซอุปทานในกลุมอุตสาหกรรม สําหรับสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมไดจัดทําโครงการสงเสริมและพัฒนาเครือขายคลัสเตอรทองเท่ียวเชิงการแพทย เพ่ือเปนศูนยกลาง
ทองเท่ียวนานาชาติ โดยมีเปาหมายเพ่ือเพ่ิมมูลคาการคาและการทองเท่ียวจากตางประเทศ และเปนการพัฒนายกระดับ
ผูประกอบการ SMEs และโครงการพัฒนาผลิตภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดานการคาและบริการ เพ่ือให
ผูประกอบการ SMEs ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาผลิตภาพ โดยเปนการเพ่ิมผลผลิตท่ีเกิดจากปจจัยอ่ืน
นอกเหนือจากคาแรงงาน ไดแก ดานการคาและการบริการ 
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              ๓. การหารือทวิภาคีกับ ๔ ผูนําเขตเศรษฐกิจ เพ่ือแกไขปญหาราคายางพาราท่ีกรุงเทพฯ สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมไดจัดทําแนวทางการเพ่ิมปริมาณการใชยางธรรมชาติมาผลิตเปนยาง ซ่ึงจะสามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหกับประเทศ
ไดเปนจํานวนมาก โดยเห็นควรมีการดําเนินการ ๓ แนวทางพรอมกัน คือ การสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง
เพ่ือสรางฐานการผลิต การพัฒนาผูประกอบการไทยใหมีความเขมแข็ง โดยการวิจัยพัฒนา การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ 
และการพัฒนาบุคคล รวมท้ังการสงเสริมผลิตภัณฑใหมท่ีมีคุณภาพและมีศักยภาพในการใชยางเปนจํานวนมาก 
 
๑๐. เรื่อง ความเห็นและขอเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เรื่อง “มาตรการเชิงรุก-เชิงรับ 
สําหรับสินคาเกษตร (ยางพารา) เพ่ือเตรียมพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" 
 
วันท่ีมีมติ ๑๙/๐๘/๒๕๕๖ 
 

สวนราชการเจาของเรื่อง สสป 
 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความเห็นและขอเสนอแนะของสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เร่ือง 
"มาตรการเชิงรุก - เชิงรับ สําหรับสินคาเกษตร (ยางพารา) เพ่ือเตรียมพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" และรับทราบ
ความเห็น ผลการพิจารณา และผลการดําเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงการ
ตางประเทศ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวง
อุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานกองทุนสงเคราะห
การทําสวนยาง องคการสวนยาง กรมวิชาการเกษตร และสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยในสวนความเห็นและ
ขอเสนอแนะของสภาท่ีปรึกษาฯ มีดังนี้ 

 

            ๑. ปรับปรุงกฎระเบียบ นโยบาย โครงสรางองคกร ในการบริหารจัดการสินคาเกษตร (ยางพารา) ท้ังระบบให
เขมแข็ง โดย 
                ๑.๑ เรงรัดผลักดันใหรางพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทยผานความเห็นชอบของรัฐสภา และมีผล
บังคับใชในทางปฏิบัติโดยเร็ว เพราะจะสงผลใหอุตสาหกรรมยางพารา ตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ไดรับการดูแลและ
พัฒนาอยางเปนระบบ 
                ๑.๒ สงเสริมใหมีการรวมตัวกันเปนเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) ท่ีมีการกําหนดทิศทาง เปาหมาย รวมท้ังกลยุทธ
ในการพัฒนารวมกัน 
                ๑.๓ สงเสริมสนับสนุนใหเกษตรกรเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร (ยางพารา) ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๔ (๑๔) ในการทําอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางขั้นปฐม           
                ๑.๔ สงเสริมในดานการวิจัยและพัฒนา โดยเนนการวิจัยเพ่ือใหมีการปรับตัวและใชเทคโนโลยีสมัยใหม เพ่ือ
เตรียมพรอมเขาสูการแขงขันเม่ือเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
                ๑.๕ สงเสริมใหมีการเพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยตอไรและลดตนทุนการผลิต พรอมท้ังสงเสริมเกษตรกรมีการแปรรูปยาง
ใหมากขึ้นภายใตการควบคุมผลผลิตใหมีมาตรฐาน 
               ๑.๖ จัดระบบการบริหารเงินสงเคราะหการทําสวนยาง (CESS) ควบคูกับทําการศึกษาแนวทางการจัดเก็บเงิน
สงเคราะหการทําสวนยาง ในการสงยางออกนอกราชอาณาจักร ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงโครงสราง
อุตสาหกรรมยางท้ังระบบ และความไดเปรียบเสียเปรียบทางการคาระหวางประเทศ 
                ๑.๗ กําหนดทิศทางและนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยางของภาครัฐ ใหมีความชัดเจน
และตอเนื่อง 
                ๑.๘ รัฐควรเตรียมความพรอมในระบบขนสงและการบริหารจัดการระบบขนสง (Logistics) ใหมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงระบบศุลกากรและการอํานวยความสะดวก 
                ๑.๙ ทบทวนขอบังคับและกฎหมายท่ีเกี่ยวของหลายบทบัญญัติท่ีเปนอุปสรรคตอการเปดเสรีในเรื่องยาง 
โดยเฉพาะการหามนํายางเขามาจากตางประเทศ ซ่ึงอาจเปนปญหาในการเคลื่อนยายสินคาในอาเซียน 
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              ๒. ยกระดับความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบานในกลุมประเทศอาเซียน โดย 
                ๒.๑ ใหผูแทนประเทศผูผลิตยางพาราท้ังหมดในอาเซียน เขามามีสวนรวมการจัดทํา Road Map ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท่ีประเทศมาเลเซียเปนผูไดรับมอบหมายใหจัดทํา 
                ๒.๒ ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานรวมกันขององคกรยางพารา ๓ ประเทศ (ไทย อินโดนีเซีย และ
มาเลเซีย) และบริษัทรวมทุน รวมถึงควรเชิญประเทศผูผลิตยางพาราท้ังหมดในอาเซียนเขารวมในองคกร/บริษัทรวมทุน เพ่ือ
เปนการผนึกกําลังภายในกลุมอาเซียนใหมีความเปนเอกภาพเรื่องราคา 
                ๒.๓ ควรประสานความรวมมือดานการบริหารจัดการระบบขนสง (Logistics) เนนประสิทธิภาพการขนสงทางบก 
ทางน้ํา และท้ังระบบ โดยการบูรณาการทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ 
                ๒.๔ ยกระดับเพ่ือกําหนดมาตรฐานวิชาชีพยางในกลุมประเทศอาเซียน สงเสริมความรูทางวิชาการยางของ 
กลุมประเทศอาเซียนใหแพรหลายและเปนท่ีรูจัก ตลอดจนสงเสริมการจัดต้ังสมาคมนักวิชาการดานยางพาราของอาเซียน  
เพ่ือพัฒนาผลงานและแลกเปลี่ยนความรู/เทคโนโลยีระหวางกัน 
               ๒.๕ เนนการมีจุดยืนรวมกันในเวทีโลก โดยเปนกลุมประเทศผูผลิตยางพารารายใหญท่ีมีการประสาน/มีอํานาจ
ตอรองกับผูใชยางธรรมชาติในโลก รวมถึงสงเสริมใหประเทศไทยในฐานะผูนําการสงออกเปนอันดับหนึ่งของโลก เปน
ศูนยกลางยางพาราโลก 
 
๑๑. เรื่อง การแกไขปญหาราคายางพารา 
 
วันท่ีมีมติ ๒๗/๐๘/๒๕๕๖ 
 

สวนราชการเจาของเรื่อง นร๐๔ 
 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 

                 ๑. รับทราบตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) รายงานวา ไดมีเกษตรกรท่ีอางวาไดรับความเดือดรอน
จากผลกระทบของราคายางพารา และไดมีการปดเสนทางการจราจรบริเวณแยกควนหนองหงส อําเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช ซ่ึงคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ไดพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหายางพาราท้ังระบบต้ังแต
ตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา และไดมีการประชุมรวมกับผูแทนเกษตรกรแลว ซ่ึงบางกลุมเขาใจและยอมรับแนวทางแกไข
ปญหายางพาราท้ังระบบของ กนย. แตยังมีบางกลุมซ่ึงไมยอมรับขอเสนอแนวทางการแกไขปญหา 
 

               ๒. เห็นชอบตามท่ีนายกรัฐมนตรีเสนอวา เพ่ือใหการแกไขปญหายางพาราบรรลุผลสําเร็จอยางย่ังยืน จึงมอบให
รองนายกรัฐมนตรี (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) นําแนวทางการแกไขปญหายางพาราตามผลการพิจารณาของ กนย. เสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี ๑ (ฝายเศรษฐกิจ) กอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป ท้ังนี้ ให
มีการบูรณาการรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยใหยึดแนวทางการแกไขปญหาภายใตกรอบของกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ี
เกี่ยวของ และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานท่ีเกี่ยวของติดตามการชุมนุมของเกษตรกร
อยางใกลชิดเพ่ือมิใหเกิดความเดือดรอนกับประชาชนและการบริการดานสาธารณะ รวมท้ังใหคําชี้แจงประชาสัมพันธให
เกษตรกรรับทราบและเขาใจเกี่ยวกับการแกไขปญหาดังกลาวของภาครัฐอยางท่ัวถึงดวย 
 
๑๒. เรื่อง โครงการแกไขปญหายางพาราทั้งระบบป ๒๕๕๗ 
 
วันท่ีมีมติ ๐๓/๐๙/๒๕๕๖  
 

สวนราชการเจาของเรื่อง กษ 
 

มติคณะรัฐมนตรี  
 

ไมพบขอมูล 
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๑๓. เรื่อง รายงานความกาวหนาในการแกไขปญหายางพาราตกตํ่า 
 
วันท่ีมีมติ ๐๓/๐๙/๒๕๕๖  
 

สวนราชการเจาของเรื่อง กษ 
 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง งดการเรียกเก็บเงินสงเคราะหจาก 
ผูสงยางออกนอกราชอาณาจักรท่ีตองเสียเงินสงเคราะหเพ่ือสมทบกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓ โดยงดการเรียกเก็บเงินสงเคราะหสําหรับยางทุกชนิดท่ีผูสงออกไดซ้ือจาก
เกษตรกร ตั้งแตวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 

 
๑๔. เรื่อง การแตงต้ังคณะกรรมการแกไขปญหายางพารา  
 
วันท่ีมีมติ ๑๐/๐๙/๒๕๕๖ 
 

สวนราชการเจาของเรื่อง นร04 
 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๒๔๖/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง การแตงต้ัง
คณะกรรมการแกไขปญหายางพารา ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ โดยมีองคประกอบของคณะกรรมการและ
อํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

 

               ๑. องคประกอบของคณะกรรมการ ประกอบดวย รองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก) เปน
ประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (นายกิตติรัตน ณ ระนอง) และรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) เปนรองประธานกรรมการ รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวราเทพ รัตนากร) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผูแทน
สํานักงานตํารวจแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และอธิบดีกรมปาไม เปนกรรมการ โดยมีรองเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีฝายการเมือง (พลตํารวจตรี ธวัช บุญเฟอง) เปนกรรมการและเลขานุการ และรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ฝายการเมือง (นายสุภรณ อัตถาวงศ) เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

               ๒ อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ พิจารณาสภาพปญหาและความเดือดรอนของผูเกี่ยวของกับกิจการยางพารา 
และหารือรวมกันกับตัวแทนผูเก่ียวของกับกิจการยางพาราทุกภาคสวน เพ่ือใหไดขอยุติท่ีเปนประโยชนแกทุกฝายและสามารถ
แกไขปญหาความเดือดรอนโดยใหกิจการยางพารามีเสถียรภาพ แลวเสนอแนะขอคิดเห็นในการแกไขปญหาตอ
คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ และคณะรัฐมนตรีตอไป 
 
๑๕. เรื่อง รายงานผลกระทบกับการทองเที่ยวจากการชุมนุมของกลุมเกษตรกรยางพารา ระหวางวันที่ ๓-๖ กันยายน ๒๕๕๖ 
 
วันท่ีมีมติ ๑๐/๐๙/๒๕๕๖  
 

สวนราชการเจาของเรื่อง กก 
 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬารายงานผลกระทบดานการทองเท่ียวจากการ
ชุมนุมของกลุมเกษตรกรยางพารา ระหวางวันท่ี ๓-๖ กันยายน ๒๕๕๖ โดยการสอบถามจากผูประกอบการท่ีพักในพ้ืนท่ี  
๑๒ จังหวัดภาคใต พบวา การชุมนุมปดถนนของกลุมเกษตรกรยางพาราสงผลกระทบตอการทองเท่ียวใน ๕ จังหวัด คิดเปน
มูลคาความเสียหายท้ังสิ้นประมาณ ๔๗๕ ลานบาท โดยจังหวัดท่ีมีมูลคาความเสียหายสูงสุด คือ นครศรีธรรมราช ประมาณ 
๑๕๘ ลานบาท รองลงมาไดแก สุราษฎรธานี ชุมพร พัทลุง และประจวบคีรีขันธ ตามลําดับ สวนจังหวัดอ่ืน ๆ ไดรับผลกระทบ
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นอยมาก โดยสวนใหญเปนปญหาความลาชาในการเดินทาง การขอเลื่อนและการยกเลิกการประชุมสัมมนาของหนวยงานใน
พ้ืนท่ีจังหวัดภาคใต 

 
๑๖. เรื่อง การอนุมัติงบกลาง ๒๑,๒๔๘ ลานบาท แกไขปญหายางพาราทั้งระบบ 
 
วันท่ีมีมติ ๑๐/๐๙/๒๕๕๖ 
 

สวนราชการเจาของเรื่อง กษ 
 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี 
(นายกิตติรัตน ณ ระนอง) ประธานกรรมการนโยบายยางธรรมชาติเสนอ ดังนี้ 

 

         ๑. เห็นชอบโครงการแกไขปญหายางพาราท้ังระบบ ป ๒๕๕๗ ท่ีไดมีการปรับปรุงตามมติ กนย. เม่ือวันท่ี ๕ และ  
วันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๖ ในสวนของการแกไขปญหายางพาราระยะสั้นเรงดวน 
 

         ๒. อนุมัติงบกลางรายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนเพ่ือการดําเนินงานตามแนวทางแกไขปญหา
ระยะสั้นของโครงการ วงเงิน ๒๑,๒๔๘.๙๕ ลานบาท ท่ีคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๖  ไดอนุมัติงบกลางรายการ
เงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนไวแลวจํานวน ๕,๖๒๘.o๑ ลานบาท โดยเพ่ิมข้ึนจํานวน ๑๕,๖๒o.๙๔ ลานบาท  
โดยใหกรมสงเสริมการเกษตร ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเกษตรกรท่ีจะไดรับความชวยเหลือตามโครงการและรวบรวมสง 
สํานักงบประมาณ พรอมท้ังจัดทําคําขออนุมัติจัดสรรงบประมาณในคราวเดียวกัน และใหถือวาคําขอดังกลาวเปนคําขออนุมัติ
จัดสรรงบประมาณของ ธ.ก.ส. พรอมสําเนาสง ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ   
 

         ๓. มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมหารือเพ่ือหา
แนวทางชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางภายใตขอบเขตของกฎหมายตอไป 
 

         ๔. เห็นชอบการเพ่ิมเติมผูแทนเกษตรกรชาวสวนยาง ๒ คน เปนกรรมการใน กนย. 
 

         ๕. รับทราบผลการพิจารณาทบทวนการเก็บเงินสงเคราะห (เงิน Cess) 
 

สาระสําคัญของเรื่อง 
 

     ๑. การแกไขปญหายางพาราระยะสั้นตามโครงการแกไขปญหายางพาราท้ังระบบ ป ๒๕๕๗ 
 

   ๑.๑ จํานวนเกษตรกรและพ้ืนท่ีเปาหมาย เปนไปตามโครงการแกไขปญหายางพาราท้ังระบบ ป ๒๕๕๗ ท่ี
คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเม่ือวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๖ ใหความเห็นชอบ คือ เกษตรกรเปาหมาย ๙๙๑,๗๑๗ ราย พ้ืนท่ี
เปาหมายประมาณ ๘.๙๗ ลานไร รวมท้ังเกษตรกรท่ีมีเอกสารสิทธิ์ตามหนังสือกรมปาไม ท่ี ทส ๑๖o๒.๕/๕๕๒๗ ลงวันท่ี ๓o 
มีนาคม ๒๕๕๕ 
      ๑.๒ เงื่อนไข คือ ชวยเหลือแกไขปญหาความเดือดรอนของเกษตรกรโดยจายเงินชดเชยแกเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ียาง
เปดกรีด และตนยางอายุไมเกิน ๒๕ ป โดยตองเปนพ้ืนท่ีท่ีมีเอกสารสิทธิ์หรือสิทธิทํากินในพ้ืนท่ีนั้น ซ่ึงรวมถึงประเภทเอกสารสิทธิ์ท่ี
ถูกตองตามกฎหมาย ซ่ึงเปนท่ียอมรับของกรมปาไม ตามหนังสือกรมปาไม ท่ี ทส ๑๖o๒.๕/๕๕๒๗ ลงวันท่ี ๓o มีนาคม 
๒๕๕๕ สําหรับพ้ืนท่ีท่ีนอกเหนือจากนี้เห็นสมควรมอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมรวมหารือเพ่ือหาแนวทางชวยเหลือภายใตขอบเขตของกฎหมายตอไป  ดังนี้  
          ๑) เกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ียางเปดกรีดไมเกิน ๒๕ ไร ตามพ้ืนท่ีเปดกรีดจริง สวนเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ียางเปดกรีด 
๒๕ ไร ขึ้นไป จะไดรับความชวยเหลือไมเกิน ๒๕ ไร 
          ๒)  อัตราการชวยเหลืออยูท่ีไรละ ๒,๕๒o บาท  
         ๓) การจายเงิน เกษตรกรรับเงินสนับสนุนผานทางธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 
โดยตองเปดบัญชีกับธนาคารดังกลาวในกรณีท่ีไมเปนลูกคาเดิม 
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     ๑.๓ งบประมาณ จากงบกลางรายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน  รวม ๒๑,๒๔๘.๙๕ ลานบาท 
ประกอบดวย 
          ๑) เงินชวยเหลือเกษตรกร วงเงิน ๒๑,๒o๙.๓o ลานบาท 
           ๒) คาบริหารจัดการของกรมสงเสริมการเกษตร วงเงิน ๒๙.๗๕ ลานบาท 
           ๓) คาบริหารจัดการของ ธ.ก.ส. วงเงิน ๙.๙o ลานบาท 
 

      ท้ังนี้ วงเงินชวยเหลือขางตน ๒๑,๒๔๘.๙๕ ลานบาท ครอบคลุมเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีเอกสารสิทธิ์ประมาณ 
8.97 ลานไร ท่ีประมาณการไวตามขอเสนอโครงการเดิม เนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีมีเอกสารสิทธิ์ ๔๖ รายการ ตามหนังสือกรมปาไม  
ท่ี ทส ๑๖o๒.๕/๕๕๒๗ ลงวันท่ี ๓o มีนาคม ๒๕๕๕ อยูในระหวางการดําเนินการข้ึนทะเบียนเกษตรกร รวมท้ังวงเงิน 
คาบริหารจัดการของกรมสงเสริมการเกษตรและ ธ.ก.ส. ซ่ึงมีอัตราคาใชจาย ๓o และ ๑o บาทตอรายนั้น ประมาณการจาก
เกษตรกรเปาหมาย ๙๙๑,๗๑๗ ราย หากวงเงินไมเพียงพอ ขอความเห็นชอบในหลักการใหเพ่ิมไดตามขอเท็จจริงของจํานวน
เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

วงเงิน ๒๑,๒๔๘.๙๕ ลานบาทดังกลาว เพ่ิมขึ้นจากวงเงินตามแนวทางแกไขปญหาระยะสั้นเรงดวนของ
โครงการท่ีไดรับความเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๖ และไดรับอนุมัติเงินงบกลางแลวจํานวน 
๕,๖๒๘.O๑ ลานบาท โดยเพ่ิมขึ้นจํานวน ๑๕,๖๒O.๙๔ ลานบาท ดังรายละเอียดโครงการแกไขปญหายางพาราท้ังระบบ  
ป ๒๕๕๗ ท่ีปรับปรุงตามมติ กนย. เม่ือวันท่ี ๕ และวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๖  

 

     ๒. กนย. ในคราวประชุมเม่ือวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๖ ไดมีมติเห็นชอบการเพ่ิมผูแทนเกษตรกรชาวสวนยางพารา 
จํานวน 2 คน คือ ประธานสภาเกษตรกรแหงชาติ และประธานเครือขายเกษตรกรชาวสวนยางพาราแหงประเทศไทยเปน
กรรมการใน กนย. 
 

     ๓. การทบทวนการเก็บเงินสงเคราะห (เงิน Cess) คณะกรรมการสงเคราะหสวนยาง ในคราวประชุมเม่ือวันท่ี  ๓o  
สิงหาคม  ๒๕๕๖  ไดมีมติเห็นชอบใหงดเรียกเก็บเงินสงเคราะห (เงิน Cess) เปนเวลา 4 เดือน ตั้งแตวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๖ 
ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๕๖ โดยไดมีการออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวเม่ือวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๖  
 
๑๗. เรื่อง การแกไขปญหาการชุมนุมของเกษตรกรสวนยางพาราในพ้ืนที่ภาคใต 
 
วันท่ีมีมติ ๑๗/๐๙/๒๕๕๖  
 

สวนราชการเจาของเรื่อง นร๐๔ 
 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้  
 

               ๑. รับทราบตามท่ีพลตํารวจเอก อดุลย แสงสิงแกว ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติรายงานวา ตามท่ีไดมีการลงนาม
ในบันทึกขอตกลงในการแกไขปญหาราคายางพาราระหวางผูแทนภาครัฐ และภาคีเครือขายเกษตรกรสวนยางพาราและปาลมน้ํามัน
ในวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ กลุมเกษตรกรสวนยางพาราในพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ียังมีความไมพอใจไดปดเสนทาง
จราจรสายหลัก ๒ จุด คือ บริเวณแยกควนหนองหงส อําเภอชะอวด และแยกบานเตาปูน อําเภอจุฬาภรณ ซ่ึงเม่ือไดมี 
การเจรจากันแลวในวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ สถานการณไดคลี่คลายลง คงเหลือจุดชุมนุมแหงเดียว คือ บริเวณแยก 
ควนหนองหงส โดยมีผูรวมชุมนุมจํานวนประมาณ ๒๐๐ คน และในวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ หลังจากท่ีเจาหนาท่ีตํารวจได
เขาคลี่คลายสถานการณและขอคืนพ้ืนท่ีบริเวณแยกควนหนองหงส เพ่ือเปดการจราจรใหเปนปกติไดในชวงเชา ในชวงบายไดมี
กลุมชายวัยรุนรวมตัวกันปฏิบัติการตอบโตและปดลอมเจาหนาท่ี ใชกอนหินขวางปา ใชขวดน้ํามันจุดไฟ และใชหนังสติ๊ก 
ยิงหัวน็อตและลูกแกว เจาหนาท่ีไดตอบโตดวยแกสน้ําตาเทาท่ีจําเปนและถอยออกจากจุดปะทะประมาณ ๑๐ กิโลเมตร เพ่ือ
ลดการสูญเสีย ผลการปะทะทําใหเจาหนาท่ีตํารวจไดรับบาดเจ็บ ๗๖ นาย บาดเจ็บสาหัส ๔ นาย รถยนตถูกไฟไหม ๙ คัน 
และอาวุธปนสูญหาย ๒ กระบอก ท้ังนี้ การดําเนินการของเจาหนาท่ีตํารวจดังกลาวไดพยายามหลีกเลี่ยงการเผชิญหนาอันจะ
กอใหเกิดสถานการณรุนแรงบานปลาย และไดดําเนินการตอผูชุมนุมในกรอบของกฎหมาย เปนไปตามข้ันตอนและ
มาตรฐานสากล เพ่ือใหเปนท่ียอมรับไดของสังคมโดยท่ัวไป ซ่ึงนายกรัฐมนตรีกลาวชื่นชมการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจ
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และผูท่ีเกี่ยวของทุกฝายท่ีปฏิบัติงานกันดวยความเสียสละและยํ้าวา การแกไขปญหาการชุมนุมของกลุมเกษตรกรชาวสวน
ยางพาราดังกลาวตองใชความอดทน ดําเนินการดวยความละมุนละมอม และบริหารจัดการใหเปนไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานสากล รวมท้ังใหเปนท่ียอมรับของสังคมโดยรวม อยางไรก็ตาม ในขณะนี้ สถานการณทางเศรษฐกิจของโลกมี 
การชะลอตัว ซ่ึงสงผลกระทบตอสถานการณเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเท่ียวของประเทศ และปญหาท่ีเกิดขึ้น
ดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบตอความเชื่อม่ันทางเศรษฐกิจและการทองเท่ียวของประเทศ ซ่ึงอาจเปนผลมาจากการรับรูขอมูล
ขอเท็จจริงท่ีคลาดเคลื่อน ลาชา และไมท่ัวถึง ผู ท่ีเกี่ยวของทุกฝาย โดยเฉพาะอยางย่ิงหนวยงานทางดานเศรษฐกิจ 
ทุกหนวยงานควรเรงชี้แจงขอมูล ขอเท็จจริงตาง ๆ เพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสียและสาธารณชนท่ัวไปไดรับทราบขอเท็จจริงท่ี
ถูกตองอยางรวดเร็วและเปนท่ีเขาใจตรงกัน 
 

               ๒. ใหรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายวราเทพ 
รัตนากร) เปนผูรับผิดชอบหลักในการประสานงานกับโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี โฆษกประจํากระทรวงตาง ๆ เชน 
กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม และผูท่ีเกี่ยวของ เพ่ือดําเนินการชี้แจงขอเท็จจริง ขอมูลขาวสารตาง ๆ เกี่ยวกับ
มาตรการใหความชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกยางพาราท่ีรัฐบาลไดดําเนินการไปแลว ใหสื่อมวลชนและประชาชนไดทราบอยาง
ถูกตอง ท่ัวถึง และทันตอสถานการณตอไป 
 

               ๓. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณบูรณาการการดําเนินงานรวมกับกระทรวงพาณิชย สํานักงบประมาณ และ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ เกี่ยวกับการบริหารจัดการยางพาราท่ีอยูในสตอกใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด ท้ังนี้ ให 
สวนราชการและหนวยงานตาง ๆ สนับสนุนการใชประโยชนจากยางธรรมชาติใหเพ่ิมมากขึ้น โดยใหแจงความจํานงไปยัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 
 

               ๔. ใหรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน ณ ระนอง) และรองนายกรัฐมนตรี (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) รับไป
พิจารณารวมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการศึกษาภาพรวมของอุตสาหกรรมยางพาราท้ังระบบ 
(value chain) เพ่ือกําหนดแนวทางการแกไขปญหาราคายางพาราในระยะยาวตอไป 
 
๑๘. เรื่อง แนวทางการเพ่ิมปริมาณการใชยางพาราในภาคอุตสาหกรรม   
 
วันท่ีมีมติ ๐๘/๑๐/๒๕๕๖ 
 

สวนราชการเจาของเรื่อง อก 
 

คณะรัฐมนตรีมีมติดังนี้ 
 

               ๑. รับทราบแนวทางการเพ่ิมปริมาณการใชยางพาราในภาคอุตสาหกรรม ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ โดย
กระทรวงอุตสาหกรรมไดเชิญผูประกอบการผลิตภัณฑยางในภาคอุตสาหกรรมในกลุมอุตสาหกรรมยางลอ ถุงมือยาง ยางยืด 
ยางท่ีใชงานวิศวกรรม และยางแปรรูปขั้นตน มาประชุมเพ่ือหารือรวมกันถึงแนวทางในการเพ่ิมปริมาณการใชยางพาราใน
ภาคอุตสาหกรรมและการสงเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางในประเทศไทย เม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ สรุป
สาระสําคัญได ดังนี้ 
                   ๑.๑ กระทรวงอุตสาหกรรมไดวางเปาหมายการเพ่ิมปริมาณการใชยางพาราในภาคอุตสาหกรรมในป ๒๕๕๗ 
โดยประมาณการจากการขยายตัวของปริมาณการใชยางพารา ป ๒๕๕๖ รวมกับปริมาณการใชยางพาราจากโรงงานท่ีไดรับ
สงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ีจะเปดดําเนินการในป ๒๕๕๗ จํานวนท้ังสิ้น ๗๕๐,๐๐๐ ตัน 
เพ่ิมขึ้นจากการประมาณการในป ๒๕๕๖ ท่ี ๕๒๗,๐๐๐ ตัน คิดเปนรอยละ ๔๒.๓๒ 
                   ๑.๒ ผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมไดรวมกันพิจารณาแนวทางการขยายปริมาณการใชยางพาราในประเทศ
ในภาคอุตสาหกรรมในป ๒๕๕๗ และพรอมใหความรวมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมในการเรงการใชยางในประเทศตามท่ี
กระทรวงอุตสาหกรรมไดตั้งเปาหมายไว อยางไรก็ตาม ผูประกอบการในแตละกลุมผลิตภัณฑยังตองการการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ โดยไดเสนอแนวทางการเพ่ิมปริมาณการใชยางพาราในภาคอุตสาหกรรม รวมท้ังมาตรการท่ีตองการใหหนวยงาน
ภาครัฐชวยเหลือในแตละดาน ประกอบดวย 
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                         ๑.๒.๑ ดานการสงเสริมการลงทุน ไดแก เรงพิจารณาคําขอสงเสริมการลงทุนและการชักจูงการลงทุน 
และพิจารณาปรับเงื่อนไขใหโอกาสผูลงทุนเดิมสามารถรับสิทธิประโยชนไดโดยไมตองลงทุนซ้ือเครื่องจักรใหมท้ังหมด 
กลั่นกรองการใหการสงเสริมการลงทุนกับบริษัทขามชาติ และคงการใหการสงเสริมกิจการเกี่ยวกับยางแปรรูปข้ันตนใน
ยุทธศาสตรการลงทุนใหม 
                         ๑.๒.๒ ดานมาตรฐาน ไดแก เรงกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑยางลอ มาตรฐานอาเซียน (ASEAN 
Standard : UNECE Regulation No. 30, 54 และ R 75) ใหเปนมาตรฐานบังคับ วาง Road Map ในการดําเนินการดาน
มาตรฐานและยุทธศาสตรการเจรจาในกรอบมาตรฐานอาเซียน จัดต้ังหองทดสอบ สนามทดสอบ และการรับรอง
มาตรฐานสากลใหครอบคลุมถึงมาตรฐานใหมของยุโรป (UNECE Regulation No. 117) จัดต้ังองคกรท่ีดูแลอุตสาหกรรม 
ถุงมือยางครบวงจร สนับสนุนงบประมาณใหผูประกอบการเดินทางไปเขารวมรางมาตรฐาน International Organization for 
Standardization’s Technical Committee (ISO/TC 45) (Rubber and Rubber Products) กับองคกรมาตรฐานระหวาง
ประเทศ 
                         ๑.๒.๓ ดานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ไดแก จัดต้ังศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือสนับสนุนในดาน
การวิจัยขั้นพ้ืนฐานและการวิจัยท่ีมีลักษณะเปนการแกปญหาการผลิตในอุตสาหกรรม ลดตนทุน และสรางสินคาใหมีมาตรฐาน
สูง จัดต้ังคณะทํางานพิจารณาแนวทางการดําเนินงานเพ่ือใชงบประมาณในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เทคโนโลยี และขยาย
กําลังการผลิต ๑๕,๐๐๐ ลานบาท ใหเกิดประโยชนสูงสุดดานการแปรรูปยาง 
                         ๑.๒.๔ ดานสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจ ไดแก สงเสริมใหความสะดวกในการดําเนินธุรกิจ เชน  
การอํานวยความสะดวกในการต้ัง/ขยายโรงงาน การขออนุญาตนําเขาสินคา เครื่องจักร และการออกใบอนุญาตตางๆ 
ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือเจรจากับประเทศตุรกีท่ีใชมาตรการตอบโตการทุมตลาด (Anti-Dumping) กับสินคา
ยางยืดจากไทย สงเสริมการสงออกผานระบบแลกเปลี่ยนสินคาระหวางประเทศ หนวยงานของรัฐชวยจับคูธุรกิจโดยใหมีขอมูล
ดานผูผลิตเครื่องจักรหรือจัดใหมีการพบกันระหวางโรงงานผลิตยางพารากับผูผลิตเครื่องจักร สนับสนุนระบบประกันภัย
โรงงาน ใหการยางแหงประเทศไทยอํานวยความสะดวกในการดําเนินการตาง ๆ เชน การขออนุญาตของผูประกอบการใหเปน
แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมในรูปแบบคลัสเตอร (Cluster) เพ่ือเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการแขงขัน 
                         ๑.๒.๕ ดานนโยบาย ไดแก สงเสริมการใชผลิตภัณฑยางท่ีผลิตในประเทศโดยผานการจัดซ้ือจัดจางของ
ภาครัฐหรือสรางแรงจูงใจในการใชสินคา “Made in Thailand” การบูรณาการนโยบายอุตสาหกรรมยางระหวางหนวยงานท่ี
เกี่ยวของกับการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราท้ังระบบ 
                         ๑.๒.๖ ดานอ่ืน ๆ ไดแก ทบทวนรางพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. .... โดยใหยกเลิกการ
เก็บคาธรรมเนียมการสงออกผลิตภัณฑยางขั้นปลาย (CESS) 
 

               ๒. ใหกระทรวงพาณิชย กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และหนวยงานท่ีเกี่ยวของรับความเห็นและ
ขอสังเกตของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เกี่ยวกับการวางแผนท้ังระยะสั้น กลาง และยาว ท่ีจะตองพิจารณาใหครอบคลุมการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชตลอด
หวงโซอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมตอเนื่องเพ่ือเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑยางไทยอยางมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการท่ี
ชัดเจนถึงแนวทางการเพ่ิมปริมาณการใชยางพาราในภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางควรมีการแบง
ประเภทใหชัดเจนเพ่ือการดําเนินงานกอนหลังโดยพิจารณาจากปจจัยท่ีประเทศไทยมีเทคโนโลยีและผูประกอบการไทยมี
ศักยภาพตามประเภทของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง และสงเสริมการนํานวัตกรรมไปสรางสรรคผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมยาง
ใหเกิดอุตสาหกรรมคลื่นลูกใหมท่ีสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันท่ีมีศักยภาพ นอกจากนี้ ใหกระทรวงอุตสาหกรรม
นําขอเสนอของภาคเอกชนและแนวทางการดําเนินการของภาครัฐท่ีเกี่ยวของมาจัดทําเปนแผนปฏิบัติการท่ีมีความชัดเจนใน
การสงเสริมการเพ่ิมปริมาณการใชยางในภาคอุตสาหกรรมไดอยางเปนรูปธรรม รวมท้ังการศึกษาวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม
ยางใหสามารถใชประโยชนจากยางธรรมชาติไดอยางคุมคา และรวมกับภาคเอกชนในการขับเคลื่อนมาตรการแกไขปญหา
ยางพาราท้ังระบบ ไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไปดวย 
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๑๙. เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานมาตรการแกไขปญหายางพาราทั้งระบบ ป ๒๕๕๗ 
 
วันท่ีมีมติ ๐๘/๑๐/๒๕๕๖ 
 

สวนราชการเจาของเรื่อง กษ  
 

คณะรัฐมนตรีมีมติดังนี้  
 

               ๑. รับทราบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมสงเสริมการเกษตร รายงานผลการดําเนินการมาตรการแกไข
ปญหายางพาราท้ังระบบป ๒๕๕๗ มาตรการแทรกแซงตลาดขาวโพดเลี้ยงสัตวป ๒๕๕๖/๕๗ และโครงการรับจํานําขาวเปลือก 
ปการผลิต ๒๕๕๖/๕๗ โดยผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ ของกรมสงเสริมการเกษตรซ่ึงมีหนาท่ีในการรับ
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ประชาคม และออกใบรับรองใหกับเกษตรกรผูปลูกยางพารา ขาวโพดเลี้ยงสัตว และขาว  
ในป ๒๕๕๖/๕๗ ดังนี้ 
                   ๑.๑ ยางพารา เกษตรกรแจงขึ้นทะเบียนแลว จํานวน ๕๗๕,๒๔๑ ครัวเรือน รับขึ้นทะเบียนและบันทึกใน
ระบบสารสนเทศเกษตรกรผูปลูกยางพาราแลว จํานวน ๒๑๖,๔๑๓ ครัวเรือน พ้ืนท่ีปลูก ๓,๑๔๑,๕๗๒ ไร พ้ืนท่ีเปดกรีด 
๒,๕๓๖,๓๘๐ ไร สงรายชื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบพ้ืนท่ีเปดกรีดระดับตําบลดําเนินการแลว จํานวน ๓,๗๙๒ ครัวเรือน 
พ้ืนท่ีปลูก ๔๓,๗๖๗ ไร พ้ืนท่ีเปดกรีด ๓๘,๔๓๕ ไร 
                   ๑.๒ ขาวโพดเลี้ยงสัตว เกษตรกรข้ึนทะเบียนแลว จํานวน ๑๓๕,๘๔๙ ครัวเรือน พ้ืนท่ี ๒,๔๒๕,๘๑๐ ไร 
ผลผลิต ๑,๗๓๕,๔๒๗ ตัน เกษตรกรผานประชาคม จํานวน ๒๘,๕๘๔ ครัวเรือน พ้ืนท่ี ๕๘๓,๐๗๓ ไร ผลผลิต ๔๐๔,๕๓๐ ตัน 
(คิดเปนรอยละ ๒๑.๐๔ ของจํานวนครัวเรือนท่ีขึ้นทะเบียน) ออกใบรับรอง ๒๓,๐๓๘ ครัวเรือน พ้ืนท่ี ๔๔๑,๘๒๗ ไร ผลผลิต 
๓๐๖,๓๓๒ ตัน (คิดเปนรอยละ ๘๐.๖๐ ของจํานวนครัวเรือนท่ีผานการประชาคม) 
                   ๑.๓ ขาว เกษตรกรขึ้นทะเบียนแลว จํานวน ๒,๓๔๓,๘๒๔ ครัวเรือน พ้ืนท่ี ๔๑,๘๙๙,๐๘๐ ไร ผลผลิต 
๑๗,๘๕๔,๗๐๘ ตัน เกษตรกรผานประชาคม จํานวน ๓๘,๗๙๙ ครัวเรือน พ้ืนท่ี ๘๕๓,๓๓๓ ไร ผลผลิต ๔๘๓,๐๘๖ ตัน  
(คิดเปนรอยละ ๑.๖๖ ของจํานวนครัวเรือนท่ีขึ้นทะเบียน) ออกใบรับรอง ๑๙,๒๘๙ ครัวเรือน พ้ืนท่ี ๓๙๘,๑๓๙ ไร ผลผลิต 
๒๓๙,๐๗๓ ตัน (คิดเปนรอยละ ๔๙.๗๒ ของจํานวนครัวเรือนท่ีผานการประชาคม) 
 

               ๒. ใหกระทรวงการคลัง โดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กระทรวงพาณิชย และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงบประมาณ และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เกี่ยวกับการเรงดําเนินมาตรการการแกไขปญหายางพาราท้ังระบบ  
ป ๒๕๕๗ โดยเร็ว เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของเกษตรกรชาวสวนยาง การเขมงวดตอการตรวจสอบสิทธิ์ของเกษตรกร 
ผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวและขาวท่ีเขารวมโครงการเพ่ือปองกันการสวมสิทธิและการบุกรุกปา การเรงรัดดําเนินการเบิกจาย
งบประมาณเพ่ือใหความชวยเหลือเกษตรกรโดยเร็ว โดยดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และ 
มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ การเรงประชาสัมพันธเพ่ือสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์และสิทธิ
ครอบครองประกอบการออกใบรับรองเกษตรกรผูปลูกยางพารา ขาวโพดเลี้ยงสัตว และขาวแกเกษตรกรอยางท่ัวถึงและ
ตอเนื่อง การประเมินผลสําเร็จการดําเนินโครงการเพ่ือใชเปนแนวทางในการชวยเหลือเกษตรกรท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในระยะตอไป รวมท้ังการเตรียมความพรอมและการปรับตัวของเกษตรกรในการรองรับผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นจาก
การรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ นอกจากนี้ ควรเพ่ิมการรายงานการปองกันปญหาการทุจริตในกระบวนการขึ้น
ทะเบียนและการทําประชาคม ตลอดจนผลจากการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานของโครงการใหมีความรัดกุมมากขึ้น และ 
การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูลเกษตรกรใหมีความถูกตองและเปนปจจุบัน
เพ่ือใหการลงทะเบียนตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการตรวจสอบในระดับพ้ืนท่ี ซ่ึงจะชวย
ปองกันเรื่องการสวมสิทธิได ไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไปดวย 
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๒๐. เรื่อง แนวทางการแกไขปญหาสินคาเกษตร  
 
วันท่ีมีมติ ๑๕/๑๐/๒๕๕๖ 
 

สวนราชการเจาของเรื่อง นร๐๕ 
 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีนายกรัฐมนตรีเสนอแนวทางการแกไขปญหาสินคาเกษตร ดังนี้ 
 

               ๑. ใหมีบุคคล (รัฐมนตรี) ท่ีรับผิดชอบในการติดตามสถานการณการดําเนินมาตรการตาง ๆ รวมท้ังเปนผูประสานงาน
กิจการดานสินคาเกษตรในแตละประเภทท่ีสําคัญ ๆ ตั้งแตในข้ันตอนการผลิต การแปรรูป ตลอดจนเสถียรภาพของราคา ให
เชื่อมโยงต้ังแตไรนาจนถึงผูบริโภค และการสงออก ไดแก 

๑.๑  ขาว นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีชวยวาการ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

                   ๑.๒  ขาวโพด  นายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
                   ๑.๓  มันสําปะหลัง นายพงษศักด์ิ รักตพงศไพศาล รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 
                   ๑.๔ ออย  นายทนุศักด์ิ เล็กอุทัย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง 

๑.๕ ยางพารา  นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร 
   และสหกรณ 

               ๒. ใหรัฐมนตรีท้ัง ๕ ทานดังกลาวทําหนาท่ีรวบรวมขอมูล และประสานการดําเนินงานกับรัฐมนตรีและหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของกับสินคาเกษตรแตละชนิด โดยภารกิจหลักในการดําเนินมาตรการตาง ๆ ยังคงเปนความรับผิดชอบของรัฐมนตรี
และหนวยงานท่ีเกี่ยวของตามอํานาจหนาท่ีปกติ 
 
๒๑. เรื่อง ความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการแกไขปญหายางพาราทั้งระบบ ป ๒๕๕๗ 
 
วันท่ีมีมติ ๐๑/๑๑/๒๕๕๖ 
 

สวนราชการเจาของเรื่อง กษ  
 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการแกไขปญหายางพาราท้ังระบบ ป ๒๕๕๗ ตามท่ี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) เสนอ ดังนี้ 

 

สาระสําคัญของเรื่อง 
 

กษ. รายงานวา ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติ วันท่ี ๑o กันยายน ๒๕๕๖ กรมสงเสริมการเกษตรไดดําเนินการตาม 
มติคณะรัฐมนตรีดังกลาวสรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 

 

  ๑. ผลการดําเนินการ 
 ๑.๑ จํานวนเกษตรกรและพ้ืนท่ีเปาหมาย ๑ ,๑๓๗ ,๖๖๓ ครัวเรือน มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรจํานวน 

๑,๑๙๓,๓๓๒ ครัวเรือน คิดเปนรอยละ ๑๐๔.๘๙ 
  ๑.๒ ผูท่ีมาย่ืนคํารองบางสวนมีเอกสารไมครบถวนอยูระหวางการรอเอกสารเพ่ิมเติม ๗๒,๙๗๐ ครัวเรือน และ 
ผูท่ีมีเอกสารครบถวน จํานวน ๑,๑๒๑,๖๐๐ ครัวเรือน 
  ๑.๓ จากเกษตรกรท่ีมาขอขึ้นทะเบียน ๑,๑๙๓,๓๓๒ ครัวเรือน บันทึกขอมูลลงระบบแลว ๙๘๐,๐๔๔ ครัวเรือน 
คิดเปนพ้ืนท่ีเขารวมโครงการประมาณ ๑๒.๕๘ ลานไร แยกเปนผูท่ีพรอมตรวจสอบแปลงได จํานวน ๖๘๒,๕๐๓ ครัวเรือน 
และผูท่ียังไมสามารถตรวจสอบแปลงในขณะนี้ไดจํานวน ๒๙๗,๕๔๑ ครัวเรือน จากสาเหตุดังนี้ 

๑.๓.๑ เกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีนอกเอกสารสิทธิ์ ๓๖,๐๒๓ ราย พ้ืนท่ีปลูก ๔๔๙,๐๓๓ ไร ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีปลูก
ยางพาราท่ีอยูนอกเหนือเอกสารสิทธิ์ของกรมปาไม ๔๖ ราย และเปนพ้ืนท่ีเปน ภบท. ๕ ท่ีไมมีผูรับรอง ๔๐,๓๒๒ ราย พ้ืนท่ีปลูก 
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๗๗๖,๙๐๓ ไร ซ่ึงกรมสงเสริมการเกษตรไดเริ่มสงรายชื่อเกษตรกรและท่ีต้ังแปลงใหกับกรมปาไมและกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืชแลวตามหนังสือกรมสงเสริมการเกษตรท่ี กษ ๑๐๑๒/๑๑๔๑๙ ลงวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ และขณะนี้อยูระหวาง
การดําเนินงานของหนวยงานดังกลาว 

๑.๓.๒ เปนสวนยางพาราท่ีมีอายุไมถึงเกณฑท่ีสามารถกรีดได ๘๐,๐๐๐ ครัวเรือน 
๑.๓.๓ เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนแตไมประสงคเขารวมโครงการ ๑๔๑,๑๘๖ ครัวเรือน 

๑.๔ สําหรับการตรวจแปลงขณะนี้กําลังตรวจสอบแปลงปลูก (ทุกแปลง) จํานวน ๕๔๑,๙๙๑ ครัวเรือน 
ตรวจสอบเสร็จแลวและออกใบรับรองแลว จํานวน ๕๖,๐๘๓ ครัวเรือน ๗๖,๐๓๐ แปลง 

๑.๕ เกษตรกรนําใบรับรองไปรับเงินท่ี ธ.ก.ส. แลว จํานวน ๒๓,๖๖๕ ครัวเรือน ๓๒,๐๖๔ แปลง เปนเงินท่ี  
ธ.ก.ส. โอนใหเกษตรกรแลว ๕๗๘,๐๖๔,๖๙๐ บาท 

๑.๖ กําลังเรงรัดประชาสัมพันธใหเกษตรกรมารับใบรับรองและเรงการตรวจสอบแปลงใหเร็วขึ้น  
 

  ๒. ปญหาและอุปสรรค 
                   มีเกษตรกรผูปลูกยางพาราอีกสวนหนึ่งซ่ึงปลูกยางพาราในพ้ืนท่ีนอกเหนือเอกสารสิทธิ์หรือสิทธิทํากินท้ัง  
46 รายการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ และกรมสงเสริมการเกษตรไดรับขึ้นทะเบียนไวแลว แตยังไม
สามารถเขาสูกระบวนการตรวจสอบพ้ืนท่ีเปดกรีดและออกใบรับรองได ตองรอการพิสูจนสิทธิ์ทํากินจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
เชน กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช อาจทําใหไมสามารถดําเนินการไดทันภายใน ๓๐ วันหลังการขึ้น
ทะเบียน 
 

  ๓. แนวทางแกไข 
                   ใหนับเวลาการตรวจสอบพ้ืนท่ีเปดกรีดของเกษตรกรผูปลูกยางพารา ในกลุมท่ีตองมีการพิสูจนสิทธิ์ทํากินให
แลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน หลังจากไดรับแจงผลการพิสูจนสิทธิ์จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 
๒๒.  ญัตติ เรื่อง ขอใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณาแกไขปญหาราคายางพาราและสินคาเกษตรดานอื่นๆ   
 
วันท่ีมีมติ ๒๕/๑๑/๒๕๕๖ 
 

สวนราชการเจาของเรื่อง สผ 
 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบญัตติ เรื่อง ขอใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณาแกไขปญหาราคายางพาราและสินคา
การเกษตรดานอ่ืน ๆ พรอมผลการดําเนินการตามญัตติดังกลาว ซ่ึงกระทรวงเกษตรและสหกรณไดดําเนินการแกไขปญหา
สินคายางพารา สินคาปาลมน้ํามัน สินคามันสําปะหลัง การแบงเขตโซนนิ่งเกษตรกรผูปลูกยางพารา มันสําปะหลัง และปาลมน้ํามัน 
มาตรการในการชวยเหลือเกษตรกรท่ีประสบภัย รวมท้ังการใหความรวมมือในเรื่องยางพาราจากกระทรวงการตางประเทศ 
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และแจงใหสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรทราบตอไป 

 
๒๓.  เรื่อง การแกไขปญหายางพาราทั้งระบบ 
 
วันท่ีมีมติ ๐๓/๑๒/๒๕๕๖ 
 

สวนราชการเจาของเรื่อง กษ  
 
 คณะรัฐมนตรีมีมติดังนี้ 
 

               ๑. รับทราบผลการดําเนินงานตามโครงการแกไขปญหายางพาราท้ังระบบ ป ๒๕๕๗ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและ
สหกรณเสนอ สรุปได ดังนี้ 
                   ๑.๑ โครงการแกไขปญหายางพาราระยะสั้น (ณ วันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) มีเกษตรกรย่ืนคํารองขอข้ึน
ทะเบียน จํานวน ๑,๑๙๓,๓๓๒ ครัวเรือน (ในจํานวนนี้มีเอกสารไมครบถวนอยูระหวางรอเอกสารเพ่ิมเติม จํานวน ๕๐,๘๘๗ 
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ครัวเรือน) สวนผูท่ีมีเอกสารครบถวน จํานวน ๑,๑๔๒,๔๔๕ ครัวเรือน มีการบันทึกขอมูลลงระบบแลว จํานวน ๑,๑๒๓,๖๖๒ 
ครัวเรือน (คิดเปนพ้ืนท่ีเขารวมโครงการ ๑๕.๑๗๗ ลานไร) แยกเปนผูท่ีพรอมตรวจสอบแปลงได จํานวน ๗๘๖,๑๙๕ ครัวเรือน 
และผูท่ียังไมสามารถตรวจสอบแปลงในขณะนี้ได จํานวน ๓๓๗,๔๖๗ ครัวเรือน ท้ังนี้ การตรวจสอบแปลงซ่ึงตองดําเนินการ 
ทุกแปลง ตรวจสอบเสร็จและออกใบรับรองแลว จํานวน ๔๔๙,๒๘๒ ครัวเรือน จํานวน ๖๔๐,๔๖๖ แปลง โดยแจงรายชื่อ
เกษตรกรพรอมเลขท่ีบัญชีธนาคารใหธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงิน จํานวน ๓๓๓,๒๘๓ 
ครัวเรือน จํานวน ๔๗๙,๒๖๗ แปลง เปนเงินรวมท้ังสิ้น จํานวน ๙,๕๕๐.๙๒ ลานบาท จากวงเงินท่ีสํานักงบประมาณไดโอนมา
ตั้งจายท่ี ธ.ก.ส. แลว จํานวน ๙,๙๗๐.๒๘ ลานบาท 
                   ๑.๒ โครงการแกไขปญหายางพาราระยะปานกลาง/ระยะยาว ไดสนับสนุนสินเชื่อ จํานวน ๕,๐๐๐ ลานบาท 
แกสถาบันเกษตรกรเพ่ือใชในการปรับปรุง/กอสรางโรงงาน รวมถึงการใชเปนเงินทุนหมุนเวียนดําเนินธุรกิจแปรรูปยางพารา 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมสงเสริมสหกรณไดสํารวจความตองการของสถาบันเกษตรกร ซ่ึงเบื้องตนไดมีการย่ืน 
แบบจํานง รวม ๒๔๕ สหกรณ วงเงินปริมาณ ๖,๗๑๖ ลานบาท สวนสินเชื่อ จํานวน ๑๕,๐๐๐ ลานบาท สําหรับการสนับสนุน
ผูประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑยางพารานั้น อยูระหวางการจัดทําหลักเกณฑเงื่อนไข โดยธนาคารออมสินรวมกับกระทรวง
อุตสาหกรรม 
 

              ๒. งบประมาณท่ีจะใชในการดําเนินงานตามโครงการแกไขปญหายางพาราระยะสั้นสวนท่ีเหลือ จํานวน 
๑๑,๒๔๘.๙๕ ลานบาท นั้น อนุมัติและใหดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ โดยใหใชจายจากงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ แตโดยท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณไมไดเสนอ
ขอต้ังงบประมาณเพ่ือการนี้ไว จึงเห็นควรใหใชจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง 
รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ท่ีกระทรวงการคลังไดอนุมัติใหกันเงินไวเบิกเหลื่อมปแลว จํานวน 
๑๑,๒๔๘.๙๕ ลานบาท โดยใหขอทําความตกลงรายละเอียดกับสํานักงบประมาณ ท้ังนี้ ใหกรมสงเสริมการเกษตรดําเนินการ
ตามหลักเกณฑและขั้นตอนท่ีคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติกําหนดไว พรอมท้ังจัดทําคําขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
ตามรายจายจริง และใหถือวาคําขอดังกลาวเปนคําขออนุมัติจัดสรรงบประมาณของ ธ.ก.ส. พรอมสําเนาสง ธ.ก.ส. สํานักงาน
ใหญ และดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของใหครบถวนดวย  
 
๒๔.  เรื่อง การขออนุมัติงบประมาณการแกไขปญหายางพาราทั้งระบบ ป ๒๕๕๗ มาตรการระยะส้ัน (เพ่ิมเติม)  
 
วันท่ีมีมติ ๑๗/๐๖/๒๕๕๗ 
 

สวนราชการเจาของเรื่อง กษ  
 

คณะรักษาความสงบแหงชาติลงมติ ดังนี้ 
 

               ๑. อนุมัติในหลักการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ในกรอบวงเงิน จํานวน ๖,๑๕๙.๙๙๖ ลานบาท เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนไวแลวและ 
ผานการตรวจสอบตามเงื่อนไขโครงการแกไขปญหายางพาราท้ังระบบ ป ๒๕๕๗ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๓ และ ๑๐ 
กันยายน ๒๕๕๖  ซ่ึงยังไมไดรับเงินชวยเหลือ คิดเปนพ้ืนท่ีเปดกรีด ๒.๔๔๔ ลานไร โดยใหกระทรวงเกษตรและสหกรณและ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพ่ือยืนยันความถูกตองของรายชื่อและกรรมสิทธิ์การถือครองท่ีดิน
ของเกษตรกรใหเปนไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑของโครงการฯ อยางเครงครัดอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะอยางย่ิงเงื่อนไขการบุกรุก
ทําลายพ้ืนท่ีปาท่ีเปนปญหาสําคัญของประเทศ และใหทยอยจายเงินใหแกเกษตรกรสอดคลองกับขอเท็จจริง โดยมุงเนนให
เกษตรกรผูปลูกยางพาราเปนผูไดรับประโยชนจากเงินชวยเหลือดังกลาวอยางแทจริง 
 

               ๒. สําหรับกรณีเกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนและอยูระหวางการพิสูจนสิทธิ์การถือครองท่ีดิน จากคณะกรรมการและ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ จํานวน ๑๙,๐๔๔ ครัวเรือน พ้ืนท่ีขอเขารวมโครงการฯ ๑๗๔,๖๘๒ ไร วงงิน ๔๔๐.๒๐๐ ลานบาท นั้น 
หากมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายชื่อ และกรรมสิทธิ์การถือครองท่ีดินของเกษตรกรดังกลาวครบถวนถูกตองภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดเสร็จสิ้นในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ แลว ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณนําเรื่องนี้เสนอคณะรักษาความ
สงบแหงชาติอีกครั้งหนึ่งตอไป 
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               ๓. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณเรงรัดปรับปรุงมาตรฐานขอมูลเกษตรกรผูเพาะปลูกพืชเกษตรทุกรายการให
ถูกตอง เปนปจจุบัน เพ่ือใหสามารถนําไปใชประกอบการดําเนินการในเรื่องท่ีเกี่ยวของไดอยางรวดเร็ว โดยไมตองมีการสํารวจ
ใหมทุกครั้ง 
 

               ๔. ใหรองหัวหนาฝายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแหงชาติรับไปดําเนินการรวมกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดทําแผนการแกไขปญหายางพาราท้ังระบบในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 
โดยเฉพาะอยางย่ิง แนวทางการใชประโยชนจากยางพาราเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคาและสรางมูลคาเพ่ิมใหแกยางพารา เพ่ือ
เสนอคณะรักษาความสงบแหงชาติพิจารณาตอไป 
 
๒๕.  รายงานผลการประชุมระดับผูนําของแผนงานพัฒนาเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย  
       (the Eighth IMT-GT Summit)  
 
วันท่ีมีมติ ๐๘/๐๗/๒๕๕๗ 
  

สวนราชการเจาของเรื่อง นร๑๑ 
 
 คณะรักษาความสงบแหงชาติลงมต ิ
 

               ๑. รับทราบรายงานผลการประชุมระดับผูนํา ครั้งท่ี ๘ ของแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝายอินโดนีเซีย-
มาเลเซีย-ไทย (The Eighth Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle Summit : IMT-GT) ซ่ึงจัดขึ้นเม่ือวันท่ี ๑๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ กรุงเนปดอว สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร โดยประเด็นสําคัญในการประชุม ไดแก การรายงาน
ความกาวหนาการดําเนินการของแผนงาน IMT-GT ระหวางป ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ตามท่ีผูแทนรัฐมนตรี IMT-GT เสนอ ความเห็น
และขอเสนอแนะของผูแทนพิเศษของผูนําสามประเทศ ไดแก ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซีย นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย 
และนายกรัฐมนตรีไทย รวมท้ังแถลงการณรวมของการประชุมระดับผูนํา ครั้งท่ี ๘ ของแผนงาน IMT-GT (The Eighth IMT-
GT Summit Joint Statement) ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ 
 

               ๒. คณะรักษาความสงบแหงชาติมีความเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
                   ๒.๑ การเจรจาหารือและการเขารวมการประชุมกับตางประเทศในเรื่องตาง ๆ ใหสวนราชการเจาของเรื่อง
กําหนดยุทธศาสตรในการเจรจาหารือใหชัดเจนวาจะเจรจาเรื่องใด อยางไร โดยใหถือผลประโยชนและศักดิ์ศรีของชาติเปน
หลัก ท้ังนี้ ใหเปนไปตามนัยมติคณะรักษาความสงบแหงชาติเม่ือวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ และ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ (เรื่อง 
ขอสั่งการของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศ) 
                   ๒.๒ การขยายและยกระดับโครงการเมืองยางพารา (Rubber City) เปนโครงการระเบียงยางพารา (Rubber 
Corridor) สมควรเรงดําเนินการ ซ่ึงจะชวยใหสามารถขยายตลาดยางพาราไปยังภูมิภาคอาเซียนใหกวางขวางมากย่ิงขึ้น 
                   ๒.๓ การจัดทําเมืองสีเขียว (Green City) ประเทศมาเลเซียไดเสนอใหรัฐมะละกาเปน Green City สวน
ประเทศไทยจะเสนอจังหวัดสงขลาเปนจังหวัดนํารอง อยางไรก็ตาม เมืองสีเขียวควรจะดําเนินการในทุกจังหวัด จึงขอให
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติรับไปประสานกับกระทรวงมหาดไทยเพ่ือจัดทําแผนแมบท 
(Roadmap) เกี่ยวกับเรื่องดังกลาว เพ่ือใหแตละจังหวัดดําเนินการตามลําดับความสําคัญเรงดวนตอไป 
                   ๒.๔ การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน เห็นควรดําเนินการ ดังนี้  
                         ๒.๔.๑ เสนทางคมนาคมท่ีเชื่อมโยงแนวพ้ืนท่ีเศรษฐกิจเหนือ-ใต (North-South Economic Corridor : 
NSEC) แนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC) ใหกระทรวงคมนาคมและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
เรงรัดดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาเสนทางดังกลาวใหแลวเสร็จโดยเร็ว เพ่ือเปนการเชื่อมโยงโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ 
ท้ังนี้ สายทางใดท่ีเปนจุดคอขวดและมีปริมาณการจราจรจํานวนมาก ใหเรงรัดดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม 
๒๕๕๘  
                         ๒.๔.๒ ดานศุลกากรท่ีสําคัญ ๕ ดาน ไดแก ดานปาดังเบซาร ดานสะเดา ดานอรัญประเทศ ดานแมสอด 
และดานคลองใหญ มอบหมายใหรองหัวหนาฝายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแหงชาติรับไปประสานงาน โดยใหกระทรวง
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คมนาคมและหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงดําเนินการขยายและปรับปรุงดานศุลกากรท่ีสําคัญท้ัง ๕ ดาน อยางนอย ๑ ดาน ใหทัน
ในปงบประมาณ ๒๕๕๗ และท่ีเหลือภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ เพ่ือเพ่ิมมูลคาการคาการลงทุนบริเวณชายแดนไทยกับ
ประเทศเพ่ือนบานใหมากขึ้น ท้ังนี้ ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือจัดระเบียบการจราจร
บริเวณดานศุลกากรแตละแหงใหมีความคลองตัวดวย 
                   ๒.๕ การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนไทย-ประเทศเพ่ือนบาน เปนเรื่องท่ีสมควรเรงรัดดําเนินการ
ใหเกิดผลเปนรูปธรรมโดยเร็ว โดยยึดผลประโยชนและความม่ันคงของชาติเปนหลัก และตองพยายามหาแนวทางแกไขปญหา
และอุปสรรคตาง ๆ รวมท้ังขอจํากัดของกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของดวย จึงมอบหมายใหกระทรวงการคลังรับ
ไปพิจารณารวมกับสํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานตรวจคนเขา
เมือง และหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป และใหรายงานผลการดําเนินการใหคณะรักษาความสงบ
แหงชาติทราบเปนรายไตรมาสดวย 
 
๒๖.  สถานการณสงออกยางพาราไทยพรอมขอเสนอแนะกิจกรรมสงเสริมการขายไปตลาดตางประเทศ  
 
วันท่ีมีมติ ๒๖/๐๘/๒๕๕๗ 
 

สวนราชการเจาของเรื่อง พณ 
 
 คณะรักษาความสงบแหงชาติลงมต ิ
 

                ๑. รับทราบรายงานสถานการณการสงออกยางพาราไทย พรอมขอเสนอแนะกิจกรรมสงเสริมการขายไปตลาด
ตางประเทศ ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ สรุปได ดังนี้ 
 

                   ๑.๑ ภาพรวมการสงออกยางธรรมชาติและผลิตภัณฑยางของประเทศไทย 
                         ๑.๑.๑ มูลคาสงออกยางธรรมชาติ ป ๒๕๕๗ (เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม) คิดเปน ๒,๙๐๗  
ลานดอลลารสหรัฐ ตลาดสงออกหลักของไทย ไดแก จีน มาเลเซีย ญี่ปุน เกาหลีใต สหรัฐอเมริกา อินเดีย และอ่ืนๆ สัดสวน
รอยละ ๔๑, ๑๓, ๑๑, ๗, ๗, ๓ และ ๑๘ ตามลําดับ โดยชนิดยางธรรมชาติท่ีสงออก ประกอบดวย ยางแทง STR ยางแผนรมควัน  
น้ํายางขน และอ่ืน ๆ สัดสวนรอยละ ๔๘, ๒๘, ๒๒ และ ๓ ตามลําดับ สําหรับการสงออกยางธรรมชาติไทย มีมูลคาการสงออก
ลดลงต้ังแตป ๒๕๕๕ มูลคา ๘,๗๐๔ ลานดอลลารสหรัฐ และป ๒๕๕๖ มูลคา ๘,๑๒๐ ลานดอลลารสหรัฐ ในขณะท่ีปริมาณ
การสงออกมากขึ้นจากป ๒๕๕๕ คิดเปน ๒.๙๙ ลานตัน และป ๒๕๕๖ คิดเปน ๓.๔๓ ลานตัน เนื่องจากราคาเฉลี่ยตอหนวย
ลดลงอยางมาก ในชวงป ๒๕๕๕ ราคา ๓,๒๐๐ ดอลลารสหรัฐ ในขณะท่ีในป ๒๕๕๖ ราคาลดลงเปน ๒,๖๕๐ ดอลลารสหรัฐ 
และป ๒๕๕๗ ในชวง ๖ เดือนแรก ราคาเฉลี่ยลดลงไปอีกถึง ๑,๙๕๐ ดอลลารสหรัฐ 
                         ๑.๑.๒ มูลคาสงออกผลิตภัณฑยาง ป ๒๕๕๗ (เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม) คิดเปน ๓,๒๖๘  
ลานดอลลารสหรัฐ ตลาดสงออกหลักของไทย ไดแก จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน มาเลเซีย เวียดนาม ออสเตรเลีย และอ่ืนๆ 
สัดสวนรอยละ ๒๒, ๑๙, ๖, ๕, ๓, ๓ และ ๔๒ ตามลําดับ 
                         ๑.๑.๓ สินคาผลิตภัณฑยางท่ีสําคัญ ไดแก ยางรถยนต ถุงมือยาง ยางผสมวัลคัลไนท หลอดและทอ 
ผลิตภัณฑยางเภสัชกรรม สายพานลําเลียง ยางรัดของ ผลิตภัณฑยางอ่ืน ๆ ใชในงานกอสราง เชน ยางปูพ้ืน สัดสวนรอยละ 
๔๖, ๑๓, ๓.๗, ๓.๔, ๑.๘, ๑.๕, ๑ และ ๓๐ ตามลําดับ 
                   ๑.๒ ขอเสนอแนะกิจกรรมสงเสริมการขายยางพาราไปตางประเทศ 
                         ๑.๒.๑ ระยะสั้น ไดแก การแสวงหาความตองการของตลาดใหมๆ ในตลาดเกิดใหม (Emerging 
Countries) การใชเวที Platform ตลาดซ้ือขายสินคายางพารา Rubber Valley ณ เมืองชิงเตา มณฑลซานตง การเรงเจรจา
สรุปโครงการนิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City) ท่ีเปนประโยชนตอประเทศไทยอยางแทจริง และการผลักดันให
ประเทศไทยเปนเจาภาพในการจัดประชุม Global Rubber Conference 
                         ๑.๒.๒ ระยะกลาง-ยาว ไดแก การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรยางพาราแหงชาติ เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรม
กลางน้ํา และปลายน้ํา การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D) และการเสริมสรางความรวมมือในกลุมประเทศผูผลิตยางพารา
ในอาเซียนใหแข็งแกรงมากย่ิงขึ้น 
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               ๒. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย  และกระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเกี่ยวกับการปรับ
ยุทธศาสตรยางพาราแหงชาติใหสนับสนุนอุตสาหกรรมกลางน้ําและปลายน้ํามากข้ึน ควรทําใหเกิดไดจริงเปนรูปธรรม  
การสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาดานยางพาราใหมากขึ้นและอยางจริงจัง ควรตองมีการปฏิรูปวิธีการสงเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาดานยางพาราของประเทศ การสนับสนุนใหผูประกอบการผลิตภัณฑยางพารามีศักยภาพในการแขงขัน
ในการผลิตผลิตภัณฑยางสําเร็จรูปมากขึ้นเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับยางพาราในการสงออก การประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมยางพารา
ของไทยในเวทีตางประเทศและสนับสนุนการตลาดดานผลิตภัณฑยางพาราในตลาดโลกใหมีการซ้ือขายใหมากขึ้น  
การดําเนินการเจรจาหาขอสรุปโครงการ Rubber City/Rubber Corridor ท่ีเปนประโยชนตอประเทศไทยอยางแทจริง 
รวมถึงพ้ืนท่ีเปาหมายในการจัดตั้งโครงการในภาคใตของประเทศไทยเพ่ือพัฒนาสูการเปนศูนยกลางแปรรูปยางพาราอยางครบ
วงจรในระดับโลก การกําหนดประเภทกลุมอุตสาหกรรมยางท่ีมีโอกาสทางการตลาดและมีมูลคาเพ่ิมสูงขึ้น การสรางหวงโซ
มูลคา (Value Chain) อยางตอเนื่องเพ่ือผลักดันและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑยางพาราและการพัฒนาตลาดให
สามารถขับเคลื่อนไดโดยมีเปาหมายการพัฒนาท่ีชัดเจนในอนาคต การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑยางพาราใหม ซ่ึงเนนการพัฒนาสู
นวัตกรรมวัสดุท่ีสามารถใชทดแทนวัสดุสังเคราะหอ่ืน ๆ เพ่ือตอยอดนําไปสูการผลิตเปนวัสดุเครื่องใชจากยางพารา และ 
การเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑยางพาราในเชิงวิทยาศาสตรและนาโนเทคโนโลยี ไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไปดวย 
 
๒๗. ขออนุมัติใหดําเนินการตามแนวทางพัฒนายางทั้งระบบ 
 
วันท่ีมีมติ ๒๖/๐๘/๒๕๕๗  
 

สวนราชการเจาของเรื่อง กษ 
 

คณะรักษาความสงบแหงชาติลงมติ ดังนี้ 
 

๑. อนุมัติในหลักการแนวทางการพัฒนายางพาราท้ังระบบ ประกอบดวย ๒ มาตรการ (มาตรการเรงดวน และ
มาตรการตอเนื่อง) ๙ แนวทาง ๑๒ โครงการ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ โดยในสวนของงบประมาณสําหรับ
มาตรการเรงดวน จํานวน ๙๗๗.๗๕ ลานบาท ใหทําความตกลงกับสํานักงบประมาณตอไป สวนมาตรการตอเนื่อง ใหกระทรวง
เกษตรและสหกรณเสนอขอต้ังงบประมาณรายจายประจําปเปนป ๆ ไปตามความเหมาะสม ในกรอบวงเงินรวมไมเกิน 
๕,๙๓๘.๒๕ ลานบาท 

 

              ๒. ใหคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติรับไปพิจารณากําหนดแนวทางบูรณาการการดําเนินการของหนวยงาน
ดานวิจัยและพัฒนายางของภาครัฐท่ีมีอยูแลว เชน สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
และศูนยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย รวมท้ังสถาบันในภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของเพ่ือรวมมือกันศึกษาวิจัยเพ่ือการปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพยาง การแปรรูป และการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑยางพาราตอไป 
 

               ๓. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณเรงรัดการดําเนินการใหความชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางท่ีประสบปญหา
ราคายางตกต่ําและรายงานความคืบหนาใหคณะรักษาความสงบแหงชาติทราบดวย ท้ังนี้ ในการพิจารณากําหนดแนวทางใน
การแกไขปญหายางพารา ควรมีการหารือในทุกภาคสวน และจัดทําเปนแผนระยะสั้น-ระยะยาวใหชัดเจน โดยรวมถึงการจัด
เขตพ้ืนท่ี (Zoning) เพาะปลูกยางพาราใหเหมาะสมเพ่ือใหไดผลผลิตท่ีดีและเกิดความสมดุลระหวางอุปสงค-อุปทานของ
ยางพาราดวย 
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๒๘. อนุมัติขยายดําเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง 
 
วันท่ีมีมติ ๐๑/๑๐/๒๕๕๗  
 

สวนราชการเจาของเรื่อง กษ 
 

คณะรักษาความสงบแหงชาติลงมติ ดังนี้ 
 

๑. อนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง จาก
เดิมสิ้นสุดวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เปนสิ้นสุดวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพ่ือใหองคการสวนยาง (อ.ส.ย.) บริหารจัดการ
ยางพาราท่ีไดรับซ้ือไว 

 

๒. อนุมัติให อ.ส.ย. ขยายระยะเวลาชําระคืนเงินกูตอธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ตาม
ระยะเวลาโครงการฯ ท่ีขยายออกไป (๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗) โดยใหกระทรวงการคลังขยายระยะเวลาการค้ําประกันเงินกูท่ี  
อ.ส.ย. ไดกูเงินกับ ธ.ก.ส. ออกไปจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาท่ีขยายโครงการฯ พรอมท้ังชดเชยตนทุนเงินในอัตราดอกเบี้ย FDR+1 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ (เรื่อง การรักษาเสถียรภาพราคายาง) 

 

               ๓. อนุมัติให อ.ส.ย. นําเงินคาสินไหมทดแทนท่ีไดรับจากบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด และบริษัท มิตรไทยโฮลดิ้ง 
จํากัด กรณีไฟไหมโรงงานบริษัท มิตรไทยโฮลดิ้ง จํากัด จํานวน ๒๓๕.๓๓๕ ลานบาท เพ่ือชําระคาใชจายตาง ๆ ท่ีคางชําระ 
จํานวน ๑๘๒.๒๕๕ ลานบาท 
 

               ๔. สําหรับคาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นในสวนท่ีขยายระยะเวลาโครงการฯ จากเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗ ไดแก 
คาดําเนินการ คาบริหารโครงการ และคาเบี้ยประกันวินาศภัย ให อ.ส.ย. ใชจายจากวงเงินคงเหลือ จํานวน ๑๔๒.๑๐๐ ลานบาท 
เปนคาใชจายในสวนท่ีขยายระยะเวลาโครงการฯ ไปกอน หากไมเพียงพอ ให อ.ส.ย. ใชจายจากงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน โดยขอทําความตกลงกับ 
สํานักงบประมาณตามขั้นตอนอีกครั้งหนึ่ง 
 

               ๕. สวนงบประมาณรายจายเพ่ือให ธ.ก.ส. ชําระดอกเบี้ยคืนแหลงเงินกูในชวงการขยายระยะเวลาดําเนินโครงการ
ออกไป นั้น ให ธ.ก.ส. ใชเงินทุน ธ.ก.ส. สํารองจายเปนคาใชจายดอกเบี้ยดังกลาวในเบื้องตนกอน และให ธ.ก.ส. เสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามความจําเปนและเหมาะสมตอไป 
 

               ๖. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการฯ อยางเขมงวด รวมท้ังใหรวมกับ
กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม และหนวยงานท่ีเกี่ยวของเรงตรวจสอบสต็อกยาง จัดทําแผนการระบาย
สต็อกยางดังกลาวใหชัดเจน โดยใหระบายยางท่ีคางอยูในสต็อกกอน และเนนการระบายยางใหแกผูประกอบการ
ภายในประเทศเปนลําดับแรก ท้ังนี้ ใหจัดทํารายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน เพ่ือใหสามารถเรงรัดการดําเนินงานและ
ใหมีการปดบัญชีโครงการฯ โดยเร็วตามกรอบระยะเวลาท่ีขยายไวดวย 
 

                 ๗. ใหกระทรวงอุตสาหกรรมรับไปประสานงานกับฝายความม่ันคง คณะรักษาความสงบแหงชาติ กระทรวงการคลัง 
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือพิจารณากําหนดแนวทางการสนับสนุนและมาตรการ
ทางดานความปลอดภัยใหกับผูประกอบการท่ีจะเขาไปลงทุนประกอบกิจการเกี่ยวกับยางพาราและผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวของใน
พ้ืนท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

๒๙. การแกปญหาราคายางตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
 
วันท่ีมีมติ ๒๑/๑๐/๒๕๕๗  
 

สวนราชการเจาของเรื่อง กษ 
 

คณะรักษาความสงบแหงชาติลงมติ ดังนี้ 
 

๑. รับทราบแนวทางการบริหารจัดการยางขององคการสวนยาง และเห็นชอบการดําเนินงานตามโครงการสราง 
มูลภัณฑกันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง โครงการชดเชยรายไดแกเกษตรกรชาวสวนยาง โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกร
ชาวสวนยางรายยอยเพ่ือประกอบอาชีพเสริม และโครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแกผูประกอบการยาง  
ตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตามท่ีกระทรวง
เกษตรและสหกรณเสนอ โดยกรอบวงเงินและการบริหารงบประมาณในการดําเนิน ๔ โครงการดังกลาว ใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงบประมาณ ท้ังนี้  ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานท่ีเกี่ยวของรับความเห็นของ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใชจายงบประมาณภาครัฐ เกี่ยวกับการหาตลาดผลิตภัณฑยางใหกับ
ผูประกอบการ การสงเสริมใหมีการใชยางพาราเพ่ือผลิตเปนผลิตภัณฑยางในประเทศเพ่ิมขึ้น การระบายสต็อกยางและรับซ้ือยาง
เพ่ือทดแทนปริมาณสต็อกท่ีระบายออกสูตลาดในแตละครั้งควรพิจารณาตามความเหมาะสมของเงื่อนไขของราคาและภาวะตลาด
ในขณะนั้น การกําหนดมาตรการเพ่ือบรรเทาปญหาราคาสินคาเกษตรตกตํ่าเปนการเฉพาะหนาอยางเปนระบบ โดยพิจารณา
อัตราการใหความชวยเหลือท่ีชัดเจนและเปนธรรมแกเกษตรกรทุกกลุม การสนับสนุนองคความรูและแนวทางพัฒนาอาชีพ
ทางเลือกใหเหมาะสมกับเกษตรกรในแตละพ้ืนท่ีโดยการใหสินเชื่อแกเกษตรกรชาวสวนยางรายยอยเพ่ือประกอบอาชีพเสริม
ตองมีความรัดกุม เหมาะสมตามศักยภาพของเกษตรกรอยางแทจริง และการจัดทําฐานขอมูลเกษตรกร การจายเงิน จะตองมี
การจัดทําทะเบียนอยางถูกตอง ไมรั่วไหล รวมท้ังมีการควบคุม ใหโปรงใสและตรวจสอบได ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

 

               ๒. ในการระบายยางในสต็อกของโครงการสรางมูลภัณฑกันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ใหกระทรวงเกษตรและ
สหกรณรวมกับกระทรวงพาณิชยพิจารณากําหนดราคาใหเหมาะสม โดยใชระดับคุณภาพยางเปนเกณฑ 
 

               ๓. ในสวนของโครงการชดเชยรายไดแกเกษตรกรชาวสวนยาง ใหจายเงินชดเชยรายไดใหแกเกษตรกรตามพ้ืนท่ี
สวนยางเปดกรีดท่ีต้ังอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีเอกสารสิทธิ์โดยชวยเหลือแกครัวเรือนท่ีมีพ้ืนท่ีสวนยางเปดกรีดไมเกิน ๑๕ ไร อัตราไรละ 
๑,๐๐๐ บาท และกรณีครัวเรือนท่ีมีพ้ืนท่ีสวนยางเปดกรีดเกินกวา ๑๕ ไรขึ้นไป ใหจายไมเกิน ๑๕ ไร ในอัตรา ๑,๐๐๐ บาทตอไร 
หรือไมเกินครัวเรือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (เชน กรณีครัวเรือนท่ีมีพ้ืนท่ีสวนยางเปดกรีด ๒๕ ไร จะไดรับการจายเงินชดเชยรายได 
๑๕,๐๐๐ บาท) โดยใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงการคลัง (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร) 
กําหนดแนวทางการดําเนินการจายเงินท่ีถูกตอง โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได โดยเฉพาะในเรื่องการตรวจสอบผูมีสิทธิ
รับเงินชดเชยรายได โดยใหประสานงานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในการตรวจสอบความถูกตองวาเปน
พ้ืนท่ีท่ีมีเอกสารสิทธิ์หรือสิทธิทํากินในพ้ืนท่ีนั้น ซ่ึงรวมถึงประเภทเอกสารสิทธท่ีถูกตองตามกฎหมาย ซ่ึงเปนท่ียอมรับของ 
กรมปาไม รวม ๔๖ รายการ ท้ังนี้ ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอแนวทางการจายเงินดังกลาวตอคณะรัฐมนตรีโดยดวน
กอนดําเนินการตอไป 
 
๓๐. แนวทางและวิธีการจายเงินโครงการชดเชยรายไดแกเกษตรกรชาวสวนยาง 
 
วันท่ีมีมติ ๐๔/๑๑/๒๕๕๗  
 

สวนราชการเจาของเรื่อง กษ 
 

คณะรักษาความสงบแหงชาติลงมติ ดังนี้ 
 

๑. เห็นชอบแนวทางและวิธีการจายเงินโครงการชดเชยรายไดแกเกษตรกรชาวสวนยาง ประกอบดวย คุณสมบัติ
เกษตรกรผูเขารวมโครงการ ตองมีสัญชาติไทย เปนหัวหนาครัวเรือนหรือผู ท่ีไดรับมอบหมาย (๑ ครัวเรือน ๑ สิทธิ์)  
ตามทะเบียนเกษตรกร เปดบัญชีเงินฝากไวกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร และมีสวนยางตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีมี
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เอกสารสิทธิ การรับแจงเขารวมโครงการ ตั้งแตวันท่ี ๑ พฤศจิกายน-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และสามารถขยายระยะเวลาได 
ตามความจําเปน การตรวจสอบรับรองสิทธิ์เกษตรกร ใหมีคณะทํางานตรวจสอบสิทธิ์โครงการชดเชยรายไดแกเกษตรกร
ชาวสวนยางระดับตําบล คณะกรรมการบริหารโครงการชดเชยรายไดแกเกษตรกรชาวสวนยางระดับอําเภอ และระดับจังหวัด  
ท่ีผูวาราชการจังหวัดแตงต้ัง การขอใชสิทธิ์ของเกษตรกรผูเขารวมโครงการ และการจายเงินใหเกษตรกร ผานธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ ท้ังนี้ ในสวนของการขยายระยะเวลาการรับแจง
เขารวมโครงการ ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการขยายระยะเวลาการเขารวมโครงการภายในไตรมาสท่ี ๑ ของ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในระยะ ๓ เดือนแรก ตามความเห็นของ 
สํานักงบประมาณ 

 

               ๒. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการจายเงินตามโครงการฯ ใหเปนไปดวย
ความถูกตอง โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได โดยเฉพาะอยางย่ิงในเรื่องการตรวจสอบสิทธิ์ของเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีสวนยาง
เปดกรีดเกินกวา ๑๕ ไร ใหไดรับเงินชดเชยรายไดไมเกินครัวเรือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท โดยตองไมมีการแบงเอกสารสิทธิ์การถือ
ครองท่ีดินเพ่ือขอรับเงินชดเชยรายไดเพ่ิมขึ้น 
 

               ๓. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 
ใชระบบดาวเทียมในการตรวจสอบพ้ืนท่ีเพาะปลูกยางพาราใหมีความถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน เพ่ือใชประกอบการ
ตรวจสอบพ้ืนท่ีตามโครงการดังกลาวขางตนตอไป 
 
๓๑. การแกไขปญหายางพาราตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เม่ือวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ (โครงการ
สนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแกผูประกอบยาง) 
 
วันท่ีมีมติ ๑๒/๑๑/๒๕๕๗  
 

สวนราชการเจาของเรื่อง กษ 
 

คณะรักษาความสงบแหงชาติลงมติ ดังนี้ 
 

๑. ใหธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เปนหนวยจัดสรรเงินชดเชยดอกเบี้ยรอยละ ๓ ตอป ใหกับธนาคารพาณิชย
ท่ีเขารวมโครงการ เพ่ือชดเชยใหกับผูประกอบการยางและเปนผูดําเนินการตั้งคาใชจายในการชดเชยดอกเบี้ย จํานวน ๓๐๐ ลานบาท 
จากสํานักงบประมาณ (สงป.) 

  

๒. ให สงป. ต้ังงบประมาณคาใชจายในการบริหารโครงการ จํานวน 1 ลานบาท ใหแกกรมสงเสริมอุตสาหกรรม  
จากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนท่ี
กระทรวงการคลังไดอนุมัติใหกันเงินไวเบิกเหลื่อมปแลว เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารกํากับการดําเนินงานโครงการสนับสนุน
สินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแกผูประกอบการยาง ใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไว 

 
๓๒. การประชุมระดับรัฐมนตรีของสภาไตรภาคียางพารา (International Tripartite Rubber Council: ITRC)  
 
วันท่ีมีมติ ๑๘/๑๑/๒๕๕๗  
 

สวนราชการเจาของเรื่อง กษ 
 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้  
 

๑. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ ดังนี้ 
๑.๑ เห็นชอบขอเสนอเรื่อง การปรับระดับราคาข้ันตํ่า (Reference Price หรือ Defense Price) ในการ

ประชุมระดับรัฐมนตรีของสภาไตรภาคียางพารา (International Tripartite Rubber Council : ITRC) ท่ีจะจัดขึ้นในวันท่ี ๒๐ 
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พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย (รอการยืนยันจากประเทศอินโดนีเซีย) โดยขอปรับระดับราคาขั้น
ต่ําขึ้นจากเดิม ๑.๒ ดอลลารสหรัฐตอกิโลกรัม เปนระหวาง ๑.๗ ถึง ๒.๒ ดอลลารสหรัฐตอกิโลกรัม 

๑.๒ เห็นชอบใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณนําเสนอตอท่ีประชุม ITRC ตามวาระการประชุม
ดังกลาว 

 

๒. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาหาแนวทางและมาตรการดานการตลาดในดานอ่ืนๆ ท่ีอยูนอกกรอบ
ของสภาไตรภาคียางพารา โดยเฉพาะในกลุมประเทศเพ่ือนบานและสาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานการตลาด
ของยางพาราไทยดวย ท้ังนี้ ใหรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ีเห็นควรให
กระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับประเทศสมาชิกพิจารณาแนวทางในการขยายความรวมมือของสภาไตรภาคียางพาราให
ครอบคลุมประเทศผูผลิตสําคัญอ่ืน ๆ เพ่ือกําหนดมาตรการรวมกันในการควบคุมปริมาณการผลิตยางธรรมชาติและสราง
เสถียรภาพราคายางในตลาดโลก ไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
๓๓. การแกไขปญหายางพาราตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เม่ือวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
(โครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแกผูประกอบการยาง)    
 
วันท่ีมีมติ ๑๘/๑๑/๒๕๕๗  
 

สวนราชการเจาของเรื่อง อก 
 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้  
 

๑. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอเพ่ิมเติมมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ [เรื่อง  
การแกไขปญหายางพารา ตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เม่ือวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗] จากเดิม 
งบประมาณในการดําเนิน ๔ โครงการ ประกอบดวย โครงการสรางมูลภัณฑกันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง โครงการชดเชย
รายไดแกเกษตรกรชาวสวนยาง โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายยอยเพ่ือประกอบอาชีพเสริม และ
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแกผูประกอบการยาง ในสวนของคาใชจายชดเชยดอกเบี้ยใหสถาบันการเงิน 
เห็นสมควรใหธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรและธนาคารออมสิน ขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป  
ตามรายจายจริงท่ีจะเกิดขึ้น ท้ังนี้ เห็นสมควรชดเชยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยแกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และภาคเอกชนท่ี 
ขอสินเชื่อในอัตรารอยละ ๓ ซ่ึงเปนอัตราเดียวกับโครงการภายใตการชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางตามแนวทางพัฒนา
ยางพาราท้ังระบบท่ีคณะรักษาความสงบแหงชาติพิจารณาใหความเห็นชอบแลวเม่ือวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยไมรวม
รายจายชําระตนเงินกู โดยเพ่ิมสาระสําคัญสําหรับโครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแกผูประกอบการยาง ดังนี้ 

๑.๑ ใหธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เปนหนวยจัดสรรเงินชดเชยดอกเบี้ยรอยละ ๓ ตอป ใหกับธนาคาร
พาณิชยท่ีเขารวมโครงการ เพ่ือชดเชยใหกับผูประกอบการยางและเปนผูดําเนินการตั้งคาใชจายในการชดเชยดอกเบี้ย จํานวน 
๓๐๐ ลานบาท จากสํานักงบประมาณ 

๑.๒ ใหสํานักงบประมาณต้ังงบประมาณคาใชจายในการบริหารโครงการ จํานวน ๑ ลานบาท ใหแก 
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง รายการ
เงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ท่ีกระทรวงการคลังไดอนุมัติใหกันเงินไวเบิกเหลื่อมปแลว เพ่ือเปนคาใชจายใน 
การบริหารกํากับการดําเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแกผูประกอบการ ใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ี
กําหนดไว 

 

๒. สําหรับงบประมาณในการดําเนินการใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ดังนี้ 
๒.๑ ใหธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐเปนผูรับผิดชอบการใหสินเชื่อโครงการ

สนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแกผูประกอบการยาง ซ่ึงเปนโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
กรอบวงเงินสินเชื่อ ๑๐,๐๐๐ ลานบาท เงินกูระยะสั้นไมเกิน ๑ ป และเสนอขอต้ังงบประมาณรายจายประจําปเพ่ือชดเชย
ดอกเบี้ยรอยละ ๓ ตามรายจายท่ีเกิดขึ้นจริง ภายในกรอบวงเงินงบประมาณไมเกิน ๓๐๐ ลานบาท โดยใหธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) ใชจากเงินทุนท่ีเปนสภาพคลองของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เพ่ือสนับสนุนการใหสินเชื่อโครงการ 
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ตามนโยบายของรัฐบาลแทนการหารายไดตามปกติ ท้ังนี้ การดําเนินการดังกลาว ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของจะตองดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของใหถูกตอง
ครบถวน และขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณ รวมท้ังเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป 
ตามความจําเปนและเหมาะสมตอไป 

๒.๒ ใหกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอรับจัดสรรงบประมาณคาใชจายในการบริหาร
โครงการ จํานวน ๑ ลานบาท โดยใชจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง รายการเงิน
สํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ท่ีกระทรวงการคลังไดอนุมัติใหกันเงินไวเบิกเหลื่อมปแลว 

 
๓๔. รายงานผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุน    
 
วันท่ีมีมติ ๑๘/๑๑/๒๕๕๗  
 

สวนราชการเจาของเรื่อง กห 
 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุน ของ 
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม พรอมคณะ ระหวางวันท่ี ๒๘-๓๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๗ และวันท่ี ๖-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพ่ือพบปะหารือกับผูบริหารระดับสูง ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ  
สรุปได ดังนี้ 

 

๑. ผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน 
๑.๑ ไทยและจีนจะใชความรวมมือในรูปแบบรัฐบาลตอรัฐบาลดําเนินโครงการรถไฟทางคูขนาดมาตรฐาน

เสนทางหนองคาย-โคราช-แกงคอย-ทาเรือมาบตาพุด (ประมาณ ๗๓๔ กิโลเมตร) และเสนทางแกงคอย-กรุงเทพฯ (ประมาณ 
๑๓๓ กิโลเมตร) ซ่ึงจีนจะรับผิดชอบในการกอสรางและหาแหลงเงินทุนสนับสนุน นอกจากนี้ จีนพรอมจะลงนามในสัญญาซ้ือ
ขาวใหมจากไทยเพ่ิมขึ้นอีก ๑ ลานตัน และขาวเกาในคลังอีก ๑ ลานตัน ในป ๒๕๕๘ และจะเรงรัดการซ้ือขาวท่ีเหลืออีก 
๗๐๐,๐๐๐ ตัน รวมท้ังตกลงในหลักการท่ีจะซ้ือยางพาราจากไทย จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ ตัน 

๑.๒ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมไดชี้แจงใหทราบถึงความคืบหนาของสถานการณ
ทางการเมืองของไทยและการปฏิบัติตาม Road Map ซ่ึงจีนมีความเขาใจและเคารพการปฏิบัติของไทย 

๑.๓ ไทยและจีนจะเพ่ิมความรวมมือดานการฝกระหวางกองทัพอากาศของท้ังสองประเทศ โดยฝายไทยไดให
ความสําคัญตอการประชุมคณะกรรมการนโยบายดําเนินงานความรวมมือดานความม่ันคงระหวางกระทรวงกลาโหมของ 
ท้ังสองประเทศ รวมท้ังขอใหจีนสนับสนุนหาคูเจรจาใหกระทรวงกลาโหมของไทยในการสงเสริมความรวมมือดานอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศในดานการวิจัยและพัฒนา 

 

๒. ผลการเดินทางเยือนประเทศญี่ปุน 
๒.๑ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมไดชี้แจงถึงความคืบหนาของสถานการณทาง

การเมืองของไทย ซ่ึงญี่ปุนมีความเขาใจและเคารพตอการดําเนินการของไทย และขอใหการปฏิบัติตาม Road Map บรรลุผลสําเร็จ 
๒.๒ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมไดเชิญชวนใหนักธุรกิจชาวญี่ปุนเขามาลงทุนใน

อุตสาหกรรมแปรรูปและเพ่ิมคุณคาสินคาเกษตรของไทย รวมท้ังในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนไทย-สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และไทย-สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา จํานวน ๕ แหง 

๒.๓ ไทยไดเชิญชวนใหนักลงทุนชาวญี่ปุนเขามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนและโครงการ
พัฒนาเสนทาง ซ่ึงนักลงทุนชาวญี่ปุนใหความสนใจการพัฒนาเสนทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (EAST-WEST 
Economic Corridor) และแนวเหนือ-ใต (NORTH-SOUTH Economic Corridor) แตเนื่องจากขอจํากัดดานงบประมาณจึง
ใหความเรงดวนตอแนวตะวันออก-ตะวันตกกอน 

๒.๔ ญี่ปุนขอใหไทยพิจารณาโครงการรถไฟของญี่ปุน และพิจารณาการจํากัดการนําเขาอาหารจากญี่ปุนซ่ึง
เปนผลมาจากการเกิดสึนามิเม่ือหลายปกอน รวมท้ังญี่ปุนมีความสนใจในโครงการทาเรือน้ําลึกทวายและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวาย โดยขอใหไทยจัดการหารือระหวางไทย-สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร-ญี่ปุน อีกครั้ง 
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๓๕. ขอความเห็นชอบรางบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน
วาดวยความรวมมือดานการคาสินคาเกษตร     
 
วันท่ีมีมติ ๒๕/๑๑/๒๕๕๗  
 

สวนราชการเจาของเรื่อง พณ 
 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ ดังนี้ 
 

๑. เห็นชอบรางบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนวา
ดวยความรวมมือดานการคาสินคาเกษตร มีสาระสําคัญโดยสรุป คือ ในป ๒๕๕๘ รัฐบาลจีนพรอมท่ีจะลงนามสัญญาการซ้ือ
ขาวจากไทย โดยเปนขาวใหม จํานวน ๑ ลานตัน และขาวในสต็อกของรัฐบาลไทยอีก จํานวน ๑ ลานตัน ตั้งแตป ๒๕๕๘  
ถึง ๒๕๕๙ นอกจากนี้ จีนยังไดตกลงในหลักการท่ีจะซ้ือยางพาราจากไทย จํานวน ๒ แสนตัน และในชวงระยะเวลาของ 
การปฏิบัติตามความรวมมือในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางรถไฟของไทย จีนตกลงท่ีจะเพ่ิมการซ้ือขาวและ/หรือสินคา
เกษตรอ่ืนๆ จากไทยในแตละป ท่ีราคาตลาดโลก เพ่ิมมากกวาปริมาณการคาเฉลี่ยตอปท่ีมีอยูในรอบหาปยอนหลัง ท้ังนี้ ใน
กรณีท่ีมีการปรับแกรางบันทึกความเขาใจฯ โดยไมมีผลเปลี่ยนแปลงหลักการและสาระสําคัญ ใหกระทรวงพาณิชยสามารถ
หารือกับกระทรวงการตางประเทศและสวนราชการท่ีเกี่ยวของ และดําเนินการตอไปไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง 

 

๒. เห็นชอบใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูลงนามในบันทึกความเขาใจระหวาง
รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนวาดวยความรวมมือดานการคาสินคาเกษตร 

 

๓. ใหกระทรวงการตางประเทศออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
หรือผูแทนสําหรับการลงนามดังกลาว 

 
๓๖. ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง การแกไขปญหายางพาราตามมติคณะกรรมการนโยบาย
ยางธรรมชาติ (กนย.) เม่ือวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ (โครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแกผูประกอบการยาง)      
 
วันท่ีมีมติ O๙/๑๒/๒๕๕๗  
 

สวนราชการเจาของเรื่อง อก 
 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้  
 

๑. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
[เรื่อง การแกไขปญหายางพาราตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เม่ือวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ (โครงการ
สนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแกผูประกอบการยาง)] ในสวนของขอคิดเห็นของสํานักงบประมาณเกี่ยวกับงบประมาณ
ดําเนินการโครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแกผูประกอบการยาง ซ่ึงเปนผลการหารือรวมกับสํานักงบประมาณ
และธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยขอแกไขเปนดังนี้ 

๑.๑ ใหธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และธนาคารพาณิชยอ่ืน 
ๆ ท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเห็นสมควร เปนผูสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแกผูประกอบการยาง ภายในกรอบวงเงิน 
๑๐,๐๐๐ ลานบาท 

๑.๒ ใหธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐ เปนผูเสนอขอต้ังงบประมาณรายจาย
ประจําปเพ่ือชดเชยดอกเบี้ยรอยละ ๓ ตามรายจายท่ีเกิดข้ึนจริง โดยกําหนดใหมีการจายชดเชยดอกเบี้ยเปนรายเดือน  
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ตามลักษณะการประกอบธุรกรรมของธนาคาร ภายในกรอบวงเงินไมเกิน ๓๐๐ ลานบาท โดยใหใชจากเงินทุนท่ีเปนสภาพคลอง
ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

ท้ังนี้ กระบวนการจายเงินชดเชยดอกเบี้ยในโครงการฯ จะจายเปนรายเดือนตามท่ีเกิดขึ้นจริง โดยผูประกอบการท่ี
เขารวมโครงการฯ ตองเปดบัญชีออมทรัพย/กระแสรายวันกับสาขาธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ท่ีประสงคจะรับเงิน
ชดเชยดอกเบี้ย และกระทรวงอุตสาหกรรมจะสงเจาหนาท่ีไปตรวจสอบปริมาณการเก็บสต็อกยางทุกวันสุดทายของเดือน  
เพ่ือพิจารณาอนุมัติการชดเชยดอกเบี้ยในเดือนถัดไป ซ่ึงกระทรวงอุตสาหกรรมจะแจงขอมูลรายละเอียดการจายเงินชดเชย
ดอกเบี้ยของผูประกอบการใหธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทราบ เพ่ือธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จะโอนเงินใหแก
ผูประกอบการท่ีเปดบัญชีไวกับสาขาธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ตอไป 

 

๒. ใหกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงการคลัง [ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)] รับความเห็นของ 
สํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการปฏิบัติในการจายเงินชดเชยดอกเบี้ยใหกับผูประกอบการใหชัดเจน โดยเฉพาะเอกสารหลักฐานประกอบการจายเงิน 
อาทิ ตั๋วสัญญากูเงิน ใบเสร็จรับเงินคาดอกเบี้ย และระยะเวลาท่ีผูประกอบการยางสามารถย่ืนคําขอเขารวมโครงการฯ เปนตน 
รวมท้ังใหมีระบบการติดตามกํากับดูแลและตรวจสอบการดําเนินงานโครงการฯ ใหถูกตองตามรายจายท่ีเกิดข้ึนจริง  
เกิดประโยชนสูงสุดและเปนธรรมตอไป นอกจากนี้ควรทําความเขาใจกับผูประกอบการใหรับทราบถึงกระบวนการ ขั้นตอน
และระยะเวลาในการเบิกจายเงินชดเชยดอกเบี้ยคืนใหกับผูประกอบการ พรอมท้ังวางระบบและกํากับดูแลใหการเบิกจายเงิน
คืนเงินใหกับผูประกอบการภาคเอกชนท่ีเขารวมโครงการฯ เปนไปอยางรวดเร็ว ตามกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนดไว  
ไปดําเนินการตอไปดวย 

 
๓๗. ขอสั่งการของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติและนายกรัฐมนตรี      
 
วันท่ีมีมติ ๑๖/๑๒/๒๕๕๗  
 

สวนราชการเจาของเรื่อง นร 
 

ในคราวประชุมรวมคณะรักษาความสงบแหงชาติและคณะรัฐมนตรี หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติและ
นายกรัฐมนตรีมีขอสั่งการ ดังนี้ 

 

๑. ดานการตางประเทศ ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
เรงดําเนินการแกไขปญหาการคามนุษยโดยดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ (เรื่อง สถานการณ
การคามนุษยและการปองกันและปราบปรามการคามนุษยของประเทศไทย) และดําเนินการใหเปนไปตามกรอบระยะเวลาท่ี
กําหนดอยางเครงครัดดวย 

 

๒. ดานเศรษฐกิจ  
๒.๑ ใหรองนายกรัฐมนตรี (หมอมราชวงศปรีดิยาธร เทวกุล) เรงรัดและกํากับใหสวนราชการท่ีเกี่ยวของ

จายเงินชวยเหลือชาวนาและชาวสวนยางตามมาตรการเพ่ิมรายไดใหแกผูมีรายไดนอย และโครงการชดเชยรายไดแกเกษตรกร
ชาวสวนยางใหมีความโปรงใสและแลวเสร็จตามกําหนดเวลา 

๒.๒ ใหรองนายกรัฐมนตรี (หมอมราชวงศปรีดิยาธร เทวกุล) และหนวยงานดานเศรษฐกิจติดตามสถานการณ
ความผันผวนของการซ้ือขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท้ังนี้ หากพิจารณาแลวเห็นวาสถานการณท่ี
เกิดขึ้นอาจกอใหเกิดผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของประเทศใหดําเนินมาตรการเพ่ือดูแลสถานการณดังกลาวใหกลับมาอยูใน
ภาวะปกติตอไป 

 ๒.๓ ใหกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาจัดการประกวดภาพถายเพ่ือใชในการสงเสริมการทองเท่ียว ท้ังนี้ เพ่ือ
เปนการเปดโอกาสใหประชาชนท่ัวไปไดมีสวนรวมในการสงเสริมการทองเท่ียวของประเทศ 

 ๒.๔ ใหกระทรวงพลังงานพิจารณาความเปนไปไดในการปรับลดอัตราการเรียกเก็บคาไฟฟาของครัวเรือนให
สอดคลองกับตนทุนคาน้ํามันท่ีขณะนี้ลดลงอยางตอเนื่อง 
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๒.๕ ใหกระทรวงคมนาคมและกระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) รวมกันพิจารณาปรับปรุงคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการจัดบริการระบบขนสงสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยพิจารณาความเปนไปไดใน 
การใหกรุงเทพมหานครบริหารจัดการระบบขนสงสาธารณะในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เปนตน 

๒.๖ ใหกระทรวงมหาดไทยรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาหาแนวทางการขยายตลาดสินคา
เกษตรชุมชนใหครอบคลุมพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ัวประเทศ โดยใหศึกษาแนวทางการดําเนินงานจากประเทศท่ีประสบความสําเร็จ 
เชน ประเทศญี่ปุน 

๒.๗ ใหกระทวงพาณิชยพิจารณาหาแนวทางการสงเสริมการคากับประเทศท่ีสนใจซ้ือขาวและยางพาราจาก
ประเทศไทย เชน สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยพิจารณาใชวิธีซ้ือขายตางตอบแทน หรือ
วิธีอ่ืนตามความเหมาะสม 

 

๓. ดานสังคม 
 ๓.๑ ใหกระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) พิจารณากําหนดแนวทางการจัดระเบียบพ้ืนท่ีคาขายบริเวณ

บนทางเทา เชน คลองถม ตลาดมหานาค โดยอาจจะกําหนดเวลาการคาขาย จัดหาพ้ืนท่ีใหมใหแกผูประกอบการท่ีไดรับ
ผลกระทบ ท้ังนี้ ใหคํานึงถึงความเปนระเบียบเรียบรอยและความสวยงาม โดยอาจศึกษาวิธีการจัดการจากตางประเทศ เชน 
ญี่ปุน เกาหลี 

๓.๒ ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินโครงการพัฒนาริมฝงแมน้ําเจาพระยาเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีริมแมน้ําเจาพระยา 
ท้ังสองฝงในลักษณะเปนสะพานยกสูงเหนือระดับน้ําทวมสูงสุดเพ่ือใชเปนเสนทางสัญจรรองรับการเดินทางดวยจักรยาน (Bike 
Lane) การชมทัศนียภาพริมแมน้ําเจาพระยา การพักผอนหยอนใจ การออกกําลังกาย และการจัดกิจกรรมเพ่ือสุขภาพและ
นันทนาการ โดยสะพานแตละฝงจะยกสูงกวาระดับน้ําประมาณ ๒.๘ เมตร ตามท่ีรัฐมนตรีวากระทรวงมหาดไทยเสนอ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยนําขอมูลเกี่ยวกับระดับน้ําในแมน้ําเจาพระยาในอดีตและระดับการทรุดตัวของ
พ้ืนดินในกรุงเทพมหานคร รวมท้ังการคาดการณระดับน้ําในอนาคตมาพิจารณาประกอบการกําหนดความสูงของพ้ืนท่ีโครงการดวย 

      

๔. ดานกฎหมาย ใหฝายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม พิจารณาดําเนินการเรียกตัวผูกระทําผิดกฎหมายท่ี
หลบไปพํานักในตางประเทศกลับมาเขาสูกระบวนการยุติธรรมและดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป 

 

๕. ดานการบริหารราชการแผนดินและอ่ืน ๆ 
๕.๑ ใหทุกสวนราชการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผนดินตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว ๘ ดานอยางตอเนื่อง 

ไดแก การบริหารราชการแผนดินรวมกันของคณะรักษาความสงบแหงชาติและคณะรัฐมนตรี การปฏิรูปและการสราง 
ความปรองดองสมานฉันท การดําเนินการตามวาระแหงชาติ การรักษาความสงบเรียบรอย การสรางความสัมพันธระหวาง
ประเทศ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม การสงเสริมดานการศึกษา และกระบวนการยุติธรรม 

๕.๒ ใหคณะกรรมการติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของคณะรักษาความสงบแหงชาติและคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนกระบวนการสรางความโปรงใสและความยุติธรรม (ซ่ึงอยูระหวางคณะรักษาความสงบแหงชาติแตงต้ัง) จัดทํา
รายงานผลการดําเนินการเสนอตอท่ีประชุมรวมคณะรักษาความสงบแหงชาติและคณะรัฐมนตรีทุกเดือน 

๕.๓ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ใหศูนยบริการจดทะเบียนแรงงานตางดาว
แบบเบ็ดเสร็จขยายการดําเนินการออกใบอนุญาตทํางานชั่วคราวใหครอบคลุมถึงแรงงานตางดาวสัญชาติเวียดนามนั้น  
ใหกระทรวงแรงงานและหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการออกใบอนุญาตทํางานชั่วคราวใหแกแรงงานตางดาวสัญชาติเวียดนาม
โดยเร็วตอไป 

๕.๔ ใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสํานักงานสถิติแหงชาติดําเนินการสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชน เพ่ือนํามาวิเคราะหและประเมินผลการปฏิบัติงานของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ  
โดยกําหนดหลักเกณฑและวิธีการท่ีเปนไปตามหลักวิชาการ และสํารวจความความเห็นตามหัวขอนโยบายของรัฐบาล ผลงานท่ี
ดําเนินการไปแลว ผลงานท่ีอยูระหวางการดําเนินการ หรืองานท่ีจะทําในระยะตอไป เพ่ือสรางการรับรู ความเขาใจกับ
ประชาชนเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง 
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๓๘. ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี      
 
วันท่ีมีมติ ๑๖/๑๒/๒๕๕๗  
 

สวนราชการเจาของเรื่อง นร 
 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีขอสั่งการ ดังนี้ 
 

๑. ดานการตางประเทศ 
๑.๑ ใหกระทรวงการตางประเทศรวมกับสวนราชการท่ีเกี่ยวของจัดทํา Roadmap ในเรื่องท่ีเปนการ

ดําเนินการตามพันธกรณีกับองคการระหวางประเทศ เชน กรณีการจัดสงแผนปฏิบัติการงาชางแหงประเทศไทยไปยัง 
สํานักเลขาธิการอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซ่ึงชนิดสัตวปาและพืชปาท่ีใกลสูญพันธุ (CITES) การสงรายงาน
สถานการณการคามนุษย (TIP Report) เปนตน โดยระบุถึงรายละเอียดท่ีเกี่ยวของ เชน หนวยงานผูรับผิดชอบ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ งบประมาณในการดําเนินงาน ผลการดําเนินงานท่ีผานมา และแผนการดําเนินงานในอนาคต ท้ังนี้ ใหเรงดําเนินการ
ในเรื่องท่ีมีผลกระทบสําคัญและมีเงื่อนไขเวลาท่ีจํากัดกอน เชน การแกไขปญหาเรือประมง 

๑.๒ ใหกระทรวงการตางประเทศประสานงานกับสวนราชการท่ีเกี่ยวของจัดกลุมความสัมพันธระหวางไทยกับ
แตละกลุมประเทศและประเทศคูคาสําคัญ เชน อาเซียน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุน สาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา 
สหพันธรัฐรัสเซีย รวมถึงประเทศหมูเกาะตาง ๆ เพ่ือประโยชนในการกําหนดแนวทางการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจ
และอ่ืน ๆ ในอนาคต 

 

๒. ดานเศรษฐกิจ 
๒.๑ ใหกระทรวงพาณิชยตรวจสอบรายการสินคานําเขาเพ่ือพิจารณาความจําเปนและปริมาณในการนําเขา 

รวมท้ังกําหนดมาตรการเพ่ือจูงใจใหลดการนําเขารายการสินคาท่ีไมจําเปนตอไป 
๒.๒ ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม และสวนราชการท่ีเกี่ยวของรวมกันพิจารณาแนวทางในการ 
แปรรูปยางเปนผลิตภัณฑหรือใชเปนสวนผสมตาง ๆ เชน พ้ืนลูวิ่ง พ้ืนชองทางจักรยาน พ้ืนสนามฟุตซอล เปนตน ท้ังนี้  
ใหนําเสนอผลการพิจารณาตอคณะรัฐมนตรีในสัปดาหตอไป 

๒.๓ ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณและกระทรวงพาณิชยดําเนินการตามมติคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
เม่ือวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เก่ียวกับการสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันและขยายตลาดสงออกสินคาเกษตรไปยัง
ประเทศในภูมิภาคอ่ืน และเม่ือวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๗ เกี่ยวกับการหาแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับสินคาเพ่ือ 
การสงออกใหสามารถรักษาคุณภาพความสดใหมใหคงอยูไดเปนระยะเวลานาน โดยเฉพาะสงเสริมการสงออกกลวยไมไทยให
เปนท่ีแพรหลายในตลาดตางประเทศย่ิงขึ้น และรายงานผลความคืบหนาใหคณะรัฐมนตรีทราบภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๘ 

 
๓๙. ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี      
 
วันท่ีมีมติ ๓o/๑๒/๒๕๕๗  
 

สวนราชการเจาของเรื่อง นร 
 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมีขอสั่งการ ดังนี้ 
 

๑. ดานเศรษฐกิจ 
๑.๑ ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณและกระทรวงพาณิชยดําเนินการสงเสริมตลาดกลวยไมภายในประเทศให

เปนท่ีแพรหลายย่ิงขึ้นดวย โดยอาจจะจัดแสดงและจําหนายกลวยไมไทยในสถานท่ีตาง ๆ ท่ีมีประชาชนเปนจํานวนมาก เชน 
สถานท่ีทองเท่ียวท่ีเปนท่ีนิยม และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเรงแกไขปญหากรณีท่ีมีน้ําเค็ม
หนุนเขาในสวนกลวยไม และปญหาการขาดแคลนน้ําในการปลูกกลวยไมดวย 
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๑.๒ ใหกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย สํานักงบประมาณ และสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีการวมกันพิจารณากําหนดแนวทางและวิธีการในการใหความชวยเหลือประชาชนผูมีรายไดนอย โดยจัด
กลุมประชาชนตามระดับรายไดใหชัดเจน เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการดําเนินนโยบายและมาตรการตาง ๆ ในการใหความชวยเหลือ
ประชาชนผูมีรายไดนอยของรัฐบาลตอไป 

๑.๓ ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
รวมกันพิจารณาหาแนวทางจัดต้ังศูนยรับซ้ือยางพาราในประเทศ เพ่ือเปนจุดประสานระหวางเกษตรกรและผูซ้ือโดยตรง โดย
ใหเกิดเปนรูปธรรมและใหสามารถเริ่มดําเนินการไดภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๘ รวมท้ังใหกระทรวงเกษตรและสหกรณและ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของรวมกันสํารวจปริมาณการใชยางพาราของแตละหนวยงานโดยเร็ว และใหจัดทําแผนการใชยางพาราใน
ประเทศดวย เพ่ือใหการใชยางพาราเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แลวนําเสนอผลการดําเนินการดังกลาวใหคณะรัฐมนตรีทราบ
ตอไป 

 

๒. ดานสังคม 
๒.๑ ใหกระทรวงศึกษาธิการเรงดําเนินการตามมติคณะรักษาความสงบแหงชาติเม่ือวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

เกี่ยวกับการปรับโครงสรางทางการศึกษา วิธีการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐาน และใหเด็กไทยสามารถแขงขันกับนานาประเทศ
ได รวมท้ังพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพโดยดวน โดยใหเริ่มนํารองในป ๒๕๕๘ ดวยการพัฒนาศักยภาพ
ผูสอนท้ังในดานวิธีการสอน การใชเอกสารและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสประกอบการสอน และใหพิจารณาหาแนวทางการแกไข
ปญหาการเรียกเก็บเงินกินเปลา (แปะเจี๊ยะ) ของโรงเรียนท้ังของรัฐบาลและเอกชน โดยเฉพาะโรงเรียนนานาชาติ เพ่ือให 
เด็กทุกคนสามารถเขาถึงการศึกษาไดอยางท่ัวถึงและเทาเทียมกันดวย 

๒.๒ ใหกระทรวงการคลังรวมกับกระทรวงแรงงานชี้แจงทําความเขาใจแกประชาชนเกี่ยวกับความแตกตางของ
การใหความคุมครองผูประกันตนตามมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และการออม 
ตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยเฉพาะสิทธิการออมตามอายุและสิทธิประโยชนท่ีไดรับ เพ่ือให
ประชาชนไดรับทราบขอมูลท่ีแทจริงและสามารถตัดสินใจเลือกรับสิทธิประโยชนจากท้ัง ๒ มาตรการ ไดอยางถูกตองและไดรับ
ผลประโยชนสูงสุดตอไป 

 

๓. ดานการบริหารราชการและอ่ืน ๆ โดยท่ีปริมาณน้ําฝนในปนี้มีปริมาณมากกวาปท่ีผานมา จึงทําใหไมสามารถ
ระบายน้ําไดทันทวงที ประกอบกับขณะนี้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมภาคใตและอาวไทย ซ่ึงอาจสงผลใหเกิด 
น้ําทวมอยางฉับพลัน จึงใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของเรงดําเนินการ ไดแก ใหกระทรวงมหาดไทย (กรมปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย) กระทรวงกลาโหม และหนวยงานท่ีเกี่ยวของเรงรัดใหความชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับผลกระทบอยางรวดเร็ว 
ทันการณ และใหติดตามสถานการณสภาพอากาศอยางใกลชิดโดยใหประสานงานกับกรมอุตุนิยมวิทยา และใหกระทรวง
เกษตรและสหกรณ (กรมชลประทาน) พิจารณาหาแนวทางและแหลงกักเก็บน้ําฝนซ่ึงมีปริมาณมากในชวงนี้ เพ่ือเปน 
การระบายน้ําดังกลาว รวมท้ังเพ่ือใหมีปริมาณน้ําเพียงพอในชวงฤดูแลงดวย 

 
๔o. อนุมัติเบิกจายงบประมาณเพ่ิมเติมโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง       
 
วันท่ีมีมติ ๓o/๑๒/๒๕๕๗  
 

สวนราชการเจาของเรื่อง กษ 
 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 

๑. อนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเปน จํานวน ๑๖๒.๔๙๐ ลานบาท ใหองคการสวนยางเพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบัน
เกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง ในชวงท่ีมีการขยายระยะเวลาโครงการจนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ตามท่ีกระทรวง
เกษตรและสหกรณเสนอ 
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๒. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติท่ีเห็นควรเรงสรุปผลการดําเนินงานและการเงินของโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพ
ราคายาง พรอมท้ังผลการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพยางในสต็อก เพ่ือใหองคการสวนยางสามารถปดบัญชีโครงการฯ ได
ตามกรอบระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ (เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง) คือ ภายในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ และสามารถ
สงมอบยางในสต็อกใหกับโครงการมูลภัณฑกันชนรักษาเสถียรภาพราคายางไปบริหารจัดการไดอยางถูกตองตามระเบียบและ
ขั้นตอนการดําเนินการท่ีเกี่ยวของ ไปดําเนินการตอไป 

 
๔๑. แนวทางการแปรรูปยางธรรมชาติเพ่ือนําไปสูพ้ืนลู – ลานกรีฑา และพ้ืนอเนกประสงค        
 
วันท่ีมีมติ o๖/o๑/๒๕๕๘  
 

สวนราชการเจาของเรื่อง วท 
 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาวัสดุยางสังเคราะหและยางธรรมชาติเพ่ือจัดสรางลู- 
ลานกรีฑา ซ่ึงกรมวิทยาศาสตรบริการรวมกับการกีฬาแหงประเทศไทยไดดําเนินงานโครงการศึกษาและพัฒนาวัสดุ 
ยางสังเคราะหและยางธรรมชาติเพ่ือจัดสรางลู-ลานกรีฑา และพัฒนาเทคโนโลยีลู-ลานกรีฑาใหไดมาตรฐานสากล รวมท้ัง
สนับสนุนการใชวัตถุดิบยางธรรมชาติภายในประเทศ ตลอดจนสามารถลดคาใชจายและนําไปใชประโยชนไดจริง และให 
ความเห็นชอบใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเสนอ สรุปได ดังนี้ 

 

๑. ใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประสานกับการกีฬาแหงประเทศไทยในการกําหนดมาตรฐานของพ้ืนลู-
ลานกรีฑา สนามกีฬา รวมท้ังลานกีฬา และประกาศใชอยางเปนทางการอีกครั้งหนึ่งเพ่ือใหสวนราชการสามารถนําไปเปน
กรอบในการปฏิบัติสําหรับกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 

 

๒. ใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกับกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรมรวบรวม
รายชื่อผูประกอบการกลุมอุตสาหกรรมยาง และกลุมอุตสาหกรรมกอสรางท่ีสนใจเขารวมเปนผูผลิต และใหกรมวิทยาศาสตร
บริการถายทอดเทคโนโลยีดานการผสมยางและสูตรยางท่ีเหมาะสมใหผูประกอบการกลุมอุตสาหกรรมยาง และถายทอด
เทคโนโลยีการทําพ้ืนลู-ลานกรีฑา และพ้ืนสนามท่ีเหมาะสมใหผูประกอบการกลุมอุตสาหกรรมกอสราง ท้ังนี้ ใหกระทรวง 
การทองเท่ียวและกีฬา โดยการกีฬาแหงประเทศไทยพิจารณาในสวนของคาสิทธิบัตรของงานวิจัยดังกลาว 

 

๓. ใหกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา และกระทรวงมหาดไทยดําเนินการสํารวจ 
ความตองการในการสรางลานกีฬา สนามกีฬา หรือโครงการท่ีสามารถใชประโยชนจากพ้ืนลู-ลานกรีฑาท่ีพัฒนาขึ้นนี้ของ
หนวยงาน ท้ังในสวนของจํานวนและขนาดพ้ืนท่ี เพ่ือกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะไดคํานวณหาความตองการใน
การใชงานโดยรวมของประเทศท้ังในดานงบประมาณท่ีตองใชและท่ีสามารถประหยัดได ปริมาณยางธรรมชาติในประเทศท่ีตอง
ใชในโครงการ รวมท้ังปริมาณการนําเขาวัสดุสังเคราะหจากตางประเทศท่ีลดลง เพ่ือรายงานตอคณะรัฐมนตรีตอไป 
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๔๒. ผลการเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการของรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมและการคาสหพันธรัฐรัสเซีย        
 
วันท่ีมีมติ ๑๓/o๑/๒๕๕๘  
 

สวนราชการเจาของเรื่อง กต 
 

คณะรัฐมนตรีมีมติตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ ดังนี้ 
 

๑. รับทราบผลการเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการของรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมและการคา
สหพันธรัฐรัสเซีย ในฐานะแขกของกระทรวงการตางประเทศ เม่ือวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๕๘ เพ่ือหารือถึงแนวทางการดําเนิน
ความสัมพันธและความรวมมือในสาขาตาง ๆ 

 

๒. มอบหมายใหหนวยงานท่ีมีภารกิจเกี่ยวเนื่องตามนัยสรุปประเด็นสําคัญสําหรับติดตามผลการหารือระหวาง 
การเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการของรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมและการคาสหพันธรัฐรัสเซียดําเนินการใน
สวนท่ีเกี่ยวของตอไป ไดแก 

๒.๑ การเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการของนายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐรัสเซีย ซ่ึงฝายไทยเสนอระหวาง 
วันท่ี ๒๙ มีนาคม-๑ เมษายน ๒๕๕๘ และการเรงรัดการเจรจาความตกลงท่ีคั่งคาง เพ่ือใหสามารถลงนามไดในระหวางการเยือน 

๒.๒ การประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคีไทย-รัสเซีย ครั้งท่ี ๖ ท่ีรัสเซีย 
๒.๓ การสงออกยางพาราไปรัสเซีย 
๒.๔ การแลกเปลี่ยนยางพาราของไทยกับอากาศยานหรือยุทโธปกรณจากรัสเซีย 
๒.๕ ความรวมมือดานการเงินและการธนาคารในการใชเงินสกุลอ่ืนนอกเหนือจากเงินสกุลดอลลารสหรัฐและ 

ยูโร ในการคาทวิภาคีไทย-รัสเซีย 
๒.๖ การขยายการสงออกสินคาอาหารและเกษตรไปรัสเซีย 
๒.๗ ปญหาการนําเขาแรใยหินจากรัสเซีย 
๒.๘ การสงเสริมการลงทุนของรัสเซียในไทยโดยเฉพาะโครงสรางพ้ืนฐาน อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือเวช

กรรม และการลงทุนของไทยในรัสเซีย 
๒.๙ การสงเสริมความรวมมือและแลกเปลี่ยนคณะนักธุรกิจไทย-รัสเซีย 
๒.๑๐ การจัดกิจกรรมฉลองวาระ ๑๒๐ ป ความสัมพันธทางการทูตไทย-รัสเซีย 
๒.๑๑ การขยายความรวมมือดานการศึกษาและวิชาการ ไทย-รัสเซีย 
 

๔๓. แนวทางการบริหารจัดการยางพาราเพ่ือแกปญหาราคายาง         
 
วันท่ีมีมติ ๑๘/o๒/๒๕๕๘  
 

สวนราชการเจาของเรื่อง กษ 
 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้  
 

๑. เห็นชอบในหลักการแนวทางบริหารจัดการยางพาราเพ่ือแกปญหาราคายาง ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เสนอ ดังนี้ 

๑.๑ ใหองคการสวนยาง (อ.ส.ย.) ขยายระยะเวลาชําระคืนเงินกูใหกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกไปจากเดิมวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เปนวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยใหกระทรวงการคลัง
ขยายระยะเวลาค้ําประกันเงินกูกับ ธ.ก.ส. ออกไป ตามระยะเวลาการขยายชําระเงินกูให ธ.ก.ส. พรอมชดเชยตนทุนเงินใน
อัตราดอกเบี้ย FDR+1 และให อ.ส.ย. บริหารจัดการสต็อกยางของโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษา
เสถียรภาพราคายางควบคูไปกับการบริหารจัดการสต็อกยางของโครงการสรางมูลภัณฑกันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง  
โดยเบิกคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากงบประมาณของโครงการสรางมูลภัณฑกันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง 
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๑.๒ ให อ.ส.ย. ใชวงเงินกูจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรเพ่ิมเติมอีกจํานวน ๖,๐๐๐ ลานบาท 
เพ่ือดําเนินการรับซ้ือยางแผนรมควัน ชั้น ๓ ไมอัดกอน ยางแผนรมควันอัดกอน และยางแทง STR 20 วงเงิน ๔,๐๐๐ ลานบาท 
และเพ่ือดําเนินโครงการสรางมูลภัณฑกันชนรักษาเสถียรภาพราคายางสําหรับซ้ือน้ํายางสด และยางกอนถวย ในวงเงิน 
๒,๐๐๐ ลานบาท 

 

๒. สําหรับการขยายวงเงินสินเชื่อโครงการมูลภัณฑกันชนรักษาเสถียรภาพราคายางเพ่ิมเติมอีก ๖,๐๐๐ ลานบาท นั้น 
ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณจัดทํารายละเอียด หลักเกณฑ วิธีการ และแนวทางการดําเนินงานท่ีมีความโปรงใส ตรวจสอบ
ได เพ่ือใหเกษตรกรไดรับประโยชนโดยตรงจากการดําเนินโครงการฯ แลวนําเสนอคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ
พิจารณาใหความเห็นชอบในวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ กอนดําเนินการตอไป 

 

๓. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของกระทรวงการคลังท่ีเห็นควรให อ.ส.ย. ติดตามกํากับดูแล 
การดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง รวมท้ังมีแผนการระบายยางท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ือไมใหโครงการประสบภาวะขาดทุน และเม่ือดําเนินโครงการเสร็จสิ้น ใหสํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรร
งบประมาณตามความจําเปน ท้ังนี้ ในสวนของการกูเงินและค้ําประกันเงินกูของ อ.ส.ย. ให อ.ส.ย. ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
และกฎหมายท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด รวมถึงการขอบรรจุรายการดังกลาวในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตอไปในโอกาสแรก ไปดําเนินการตอไปดวย 

 
๔๔. ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีดานเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘          
 
วันท่ีมีมติ ๑๘/o๒/๒๕๕๘  
 

สวนราชการเจาของเรื่อง นร๑๑ 
 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะรัฐมนตรีดานเศรษฐกิจ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๔ กุมภาพันธ 
๒๕๕๘ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ สรุปได ดังนี้ 

 

๑. ท่ีประชุมรับทราบเรื่องสําคัญ ไดแก ความคืบหนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีดานเศรษฐกิจ ภาพรวม
เศรษฐกิจในไตรมาสท่ี ๔/๒๕๕๗ และแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ป ๒๕๕๘ สถานการณสงออกเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ 
และแนวโนม ป ๒๕๕๘ การสํารวจคุณภาพและการเรงระบายสต็อกขาว มาตรการกระตุนการทองเท่ียวป ๒๕๕๘ และ 
การแกไขปญหาเรงดวนท่ีเกิดขึ้นกับนักทองเท่ียว ความกาวหนาของโครงการผลิตสนามฟุตซอลจากยางพารา และการย่ืนคําขอ
สิทธิสํารวจและผลิตปโตรเลียม รอบท่ี ๒๑ 

 

๒. ขอสั่งการจากท่ีประชุม 
๒.๑ มอบหมายใหกระทรวงพาณิชยดําเนินการขับเคลื่อนการสงออกตามแนวทางภายใตยุทธศาสตร 

การสงออกป ๒๕๕๘ พรอมท้ังกําหนดประเภทสินคาสงออกของไทยท่ีมีศักยภาพในแตละตลาด และติดตามความคืบหนาของ 
การระบายขาวในสต็อก รวมท้ังใหความสําคัญกับการตรวจสอบคุณภาพขาวท่ีจําหนายในตลาด 

๒.๒ มอบหมายใหกระทรวงอุตสาหกรรมและรองนายกรัฐมนตรี (หมอมราชวงศปรีดิยาธร เทวกุล) ติดตาม
ความคืบหนาของการอนุมัติโครงการท่ีไดขอรับการสงเสริมการลงทุนไปแลว และเรงรัดใหมีการดําเนินการลงทุนโดยเร็ว 

๒.๓ มอบหมายใหกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาเรงดําเนินการ (๑) เรงรัดแกไขปญหาความปลอดภัย  
การหลอกลวงและเอารัดเอาเปรียบนักทองเท่ียว (๒) จัดทําแคมเปญประชาสัมพันธเพ่ือใหนักทองเท่ียวรับทราบถึงการจัด
ระเบียบดานการทองเท่ียว รวมท้ังการยกระดับมาตรฐานของคุณภาพการใหบริการและความปลอดภัย (๓) ศึกษา 
ขีดความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียวของแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมเพ่ือกําหนดมาตรการการบริหารจัดการท่ี
เหมาะสมตอไป (๔) ดูแลสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานท่ีทองเท่ียว เชน ปายบอกทาง หองน้ํา ใหมีจํานวนท่ีเพียงพอและ
สะอาด และ (๕) เปนเจาภาพหลักในการเจรจาและขอความรวมมือจากภาคเอกชนในการแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นในอุตสาหกรรม
การทองเท่ียวท้ังระบบ และการกําหนดแคมเปญเพ่ือสนับสนุนการขยายตัวของการทองเท่ียว 
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๒.๔ มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมดูแลการจัดระเบียบและเพ่ิมขีดความสามารถและมาตรฐานการใหบริการ
นักทองเท่ียวในสนามบิน และสถานีขนสงสาธารณะ รวมถึงการพัฒนาเสนทางเพ่ือเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวอ่ืนๆ เพ่ือแกปญหา
ความแออัดของนักทองเท่ียวในพ้ืนท่ีทองเท่ียวหลัก 

๒.๕ มอบหมายใหกระทรวงการคลังพิจารณามาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียว อาทิ การยกเวน/
ลดหยอนภาษีสินคาฟุมเฟอยเพ่ือกระตุนการใชจายของนักทองเท่ียว รวมท้ังอาจพิจารณาจัดหาชองทางเพ่ิมเติมในการซ้ือ
สินคาปลอดภาษี 

๒.๖ มอบหมายใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพิจารณาเสนอมาตรการท่ีสงเสริมความตองการลู- 
ลานกรีฑา และพ้ืนลานอเนกประสงคใหมากขึ้น เชน การสนับสนุนงบประมาณในการสรางสนามกีฬา การลดตนทุนหรือเสนอ
เงื่อนไขเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูประกอบการในการซ้ือน้ํายางดิบ การกําหนดมาตรฐานและรับรองมาตรฐานลู-ลานกรีฑา 
และศึกษาหาแนวทางความเปนไปไดในการนํายางพาราไปผลิตเปนผลิตภัณฑอ่ืนๆ 

 
๔๕. ขอสั่งการของหัวหนาคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติและนายกรัฐมนตรี (แนวทางการสงเสริมการคากับ
ประเทศที่สนใจซ้ือขาวและยางพาราของไทย)           
 
วันท่ีมีมติ ๒๔/o๒/๒๕๕๘  
 

สวนราชการเจาของเรื่อง พณ 
 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้ 
 

๑. รับทราบแนวทางการสงเสริมการคากับประเทศท่ีสนใจซ้ือขาวและยางพาราจากไทย ตามขอสั่งการของหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติและนายกรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ สรุปได ดังนี้ 

๑.๑ การดําเนินการภายใตบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการคาสินคาเกษตรระหวางรัฐบาลไทย
กับรัฐบาลจีน อยูระหวางการยกรางแผนดําเนินการดานการคาสินคาเกษตรภายใตบันทึกความเขาใจฯ เพ่ือเปนขอมูล
เตรียมการเจรจากับผูแทนจีน โดยมีประเด็นสําคัญ ไดแก แนวทางการจัดต้ังคณะกรรมการรวม (Joint Committee) เพ่ือ
รวมกันพิจารณากําหนด/ปรับปรุงรายการและปริมาณสินคาเกษตรท่ีจีนจะซ้ือเพ่ิมเติมจากการคาปกติ ท้ังนี้ รางแผนการ
ดําเนินการดานการคาสินคาเกษตรภายใตบันทึกความเขาใจฯ อยูระหวางเตรียมนําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
พิจารณาใหความเห็นชอบกอนดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 

๑.๒ แนวทางสงเสริมการคากับประเทศท่ีสนใจซ้ือขาว ยางพารา และผลิตภัณฑ โดยสินคาขาว กระทรวง
พาณิชยไดกําหนดแนวทางสงเสริมการคาและการบริหารจัดการเพ่ือเรงรัดการสงออกขาวไปยังตางประเทศ อาทิ การจัด 
คณะผูแทนการคาเดินทางไปเจรจาและกระชับความสัมพันธการคาขาวในตางประเทศ เปนตน สําหรับสินคายางพาราและ
ผลิตภัณฑ ไดกําหนดใหมีการสงเสริมผานการดําเนินการในการจัดคณะผูแทนการคาเพ่ือเจรจาการคาในประเทศไทย  
จัดคณะผูแทนการคาเพ่ือเจรจาการคาในตางประเทศ และเขารวมงานแสดงสินคาในตางประเทศ พรอมกันนี้ไดมีแผนการ
สงเสริมการคาขาวและยางพารากับสาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธรัฐรัสเซีย และสาธารณรัฐฝรั่งเศส ชวงเวลาดําเนินการ 
ป ๒๕๕๘ 

๑.๓ การสงเสริมการคาโดยใชวิธีซ้ือขายตางตอบแทน คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ 
เห็นชอบใหยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการคาแบบแลกเปลี่ยน พ.ศ. ๒๕๔๙ เนื่องจากแนวทางการดําเนินการ
คาแบบแลกเปลี่ยนไมเหมาะสมกับสภาวการณและนโยบายทางการคาระหวางประเทศในปจจุบันและมีผลกระทบตอ 
การดําเนินโครงการของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีมีการจัดซ้ือจัดจางสินคาหรือบริการจากตางประเทศ อยางไรก็ดี  
หากหนวยงานราชการท่ีจะจัดทําโครงการความรวมมือหรือการจัดซ้ือเพ่ือนําเขาสินคาจากประเทศตาง ๆ จะกําหนดใหนําเขา
สินคาเกษตร เชน ขาว ยางพารา เปนการแลกเปลี่ยนก็อาจจะทําได โดยหนวยงานดังกลาวตองดําเนินการเสนอเรื่องให
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป 

 

๒. ใหกระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวง 
การตางประเทศและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ีเห็นควรใหมีการจัดต้ังคณะกรรมการท่ี
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ประกอบดวยหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาและกลั่นกรองความคุมคาของโครงการความรวมมือเพ่ือใหไทยไดประโยชนสูงสุด 
และเรงดําเนินการเจรจากับฝายจีนเพ่ือปลดหรือผอนปรนเงื่อนไขการสงออกท้ังดานคุณภาพและมาตรฐานสินคาและ 
ดานรูปแบบการสงออก เพ่ือไมใหจีนมีขออางในการถวงเวลาการดําเนินการตามความรวมมือภายใตบันทึกความเขาใจฯ และ
สัญญาท่ีไดลงนามไวแลวกับฝายไทย รวมท้ังเรงดําเนินการตามแผนการสงเสริมการคาขาวและยางพารากับจีน รัสเซีย และ
ฝรั่งเศส โดยเฉพาะในการสงเสริมการคายางพาราท่ีหดตัวลงท้ังในรัสเซียและฝรั่งเศส รวมท้ังการสงเสริมการคาขาวและ
ยางพาราในประเทศคูคาสําคัญเพ่ือรักษาตลาด ไปดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 
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