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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 28/2562 วันอังคารท่ี 9 กรกฎาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

090762 

 
เรื่อง : ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการสนับสนุนการใชยางพาราในหนวยงานภาครัฐ 
 

สารัตถะ :  กห. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติ ดังน้ี 
1. ใหกองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพบกดําเนินโครงการสนับสนุนการใชยางพาราในหนวยงานภาครัฐ 

เปนจํานวน 670 เสนทาง ระยะทางรวม 1,744.138 กิโลเมตร ปริมาณการใชยางพารา จํานวน 17,435.040 ตัน 
งบประมาณรวมท้ังสิ้น 2,568,783,400 บาท ตามขอ 2.1 

2. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเปน วงเงิน 1,645,216,100 บาท ใหกองบัญชาการกองทัพไทย และกองทัพบก เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับ  
การดําเนินโครงการสนับสนุนการใชยางพาราในหนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามขอ 2.2.1 ตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กองทัพบกไดจัดชุดปฏิบัติงานดานกิจการพลเรือนรวมกับกองกําลังรักษาความสงบเรียบรอย ลงพ้ืนท่ีใน  

การสรางการรับรู ความเขาใจใหกับประชาชน และสงเสริมทัศนคติท่ีดีของประชาชนท่ีมีตอรัฐบาล ตลอดจน
ประชาสัมพันธนโยบายและผลงานภาครัฐใหกับประชาชนไดรับทราบ จากการไดลงพบปะกับประชาชนในพ้ืนท่ี  
ท่ัวประเทศไดมีประชาชนรองขอใหดําเนินการปรับปรุงถนนเพ่ืออํานวยความสะดวกในการสัญจรใหกับประชาชน  
ในการน้ีหนวยทหารชางของกองบัญชาการกองทัพไทย และกองทัพบกไดเขาสํารวยพ้ืนท่ีตางๆ เพ่ือ เตรียมการปรับปรุงถนน
โดยไดจัดทําเปนโครงการสนับสนุนการใชยางพาราในหนวยงายภาครัฐ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล และคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวนรวมท้ังสิ้น 671 เสนทาง ระยะทางรวม 1,743.011 กิโลเมตร 
ใชปริมาณยางพารา จํานวน 17,409.49 ตัน งบประมาณรวมท้ังสิ้น 2,569,886,284 บาท โดยหัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ/ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร/นายกรัฐมนตรีไดกรุณาเห็นชอบและอนุมัติ
หลักการโครงการฯ รวมท้ังไดมีบัญชาใหทยอยจัดลําดับความเรงดวน เพ่ือไมใหมีปญหาทางดานงบประมาณของโครงการ
สนับสนุนการใชยางพาราฯ 

2. กองบัญชาการกองทัพไทย และกองทัพบกไดพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดขอมูลการดําเนินงานตามโครงการฯ  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กห./กษ. (สผง.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหเกษตรกรชาวสวนยางพารามีรายไดเพ่ิมข้ึน  
บรรเทาปญหาความเดือดรอนเน่ืองจากราคายางพาราท่ีตกต่ําอีกท้ังถนน
ลูกรังเดิมท่ีชํารุด การสัญจรไปมายากลําบากและไมปลอดภัย ไดรับ  
การปรับปรุงใหกลับมามีสภาพท่ีใชงานได ประชาชนไดรับความ
สะดวกสบายมากข้ึน และสามารถใชทางสัญจรและขนสงพืชผล  
ทางการเกษตรไดอยางปลอดภัยข้ึน นําไปสูคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนตอไป 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ใหสอดคลองกับมาตรฐานราคา และวงเงินท่ีไดรับความเห็นชอบตามขอ 1. รวมท้ังไดพิจารณาจัดลําดับความเรงดวน  
ของงาน สรุปไดดังน้ี 

2.1 ปรับปรุงรายละเอียดโครงการสนับสนุนการใชยางพาราในหนวยงานภาครัฐ เปนจํานวน 670 เสนทาง 
ระยะทางรวม 1,744.138 กิโลเมตร ใชปริมาณยางพารา จํานวน 17,435.040 ตัน งบประมาณรวมท้ังสิ้น 
2,568,783,400 บาท ประกอบดวย 

2.1.1 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหนวยบัญชาการทหารพัฒนา จํานวน 261 เสนทาง พ้ืนท่ี 34 
จังหวัด ระยะทาง 609.975 กิโลเมตร ปริมาณยางพาราท่ีใช จํานวน 6,209.89 ตัน ความตองการงบประมาณ 
787,234,800 บาท 

2.1.2 กองทัพบก โดยกองทัพภาคท่ี 1 – 4 จํานวน 409 เสนทาง พ้ืนท่ี 67 จังหวัด ระยะทาง 1,134.163 
กิโลเมตร ปริมาณยางพาราท่ีใช จํานวน 11,225.15 ตัน ความตองการงบประมาณ 1,781,548,600 บาท 

2.2 การจัดลําดับความเรงดวนของงาน ประกอบดวย 
2.2.1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 วงเงิน 1,645,216,100 บาท สําหรับการปรับปรุงถนน จํานวน 

439 เสน ระยะทางรวม 1,150.358 กิโลเมตร ใชปริมาณยางพารา จํานวน 11,617.78 ตัน ประกอบดวย 
(1) กองบัญชาการกองทัพไทย ยืนยันความตองการงบประมาณ ตามขอ 2.2.1 
(2) กองทัพบก โดยกองทัพภาคท่ี 1 – 4 จํานวน 178 เสนทาง ระยะทาง 540.383 กิโลเมตร 

ปริมาณยางพาราท่ีใช จํานวน 5,407.89 ตัน วงเงิน 857,981,300 บาท 
2.2.2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 923,567,300 บาท กองทัพบก โดยกองทัพภาคท่ี 

1 – 4 สําหรับการปรับปรุงถนน จํานวน 231 เสนทาง ระยะทางรวม 593.780 กิโลเมตร ใชปริมาณยางพารา  
จํานวน 5,817.26 ตัน 

3. กระทรวงกลาโหมไดมีหนังสือเรียนผูอํานวยการสํานักงบประมาณเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณสําหรับ
เปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ เฉพาะในสวนของรายการท่ีมีความจําเปนตองเรงดําเนินการในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ตามขอ 2.2.1 โดยเรื่องดังกลาวสํานักงานงบประมาณไดนํากราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแลว  
มีบัญชาเห็นชอบใหกองบัญชาการกองทัพไทย และกองทัพบกใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 งบกลางรายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ท่ีกระรวงการคลังอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงิน
งบประมาณถึงวันทําการสุดทายของเดือนกันยายน 2562 แลว วงเงิน 1,645,216,100 บาท แตเน่ืองจากเปนการ
อนุมัติงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน กรณีท่ีมีวงเงินท่ีขอรับการจัดสรร ครั้งละเกิน 100 
ลานบาท จึงขอใหกระทรวงกลาโหมเสนอเรื่องดังกลาวตอรองนายกรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลพิจารณาใหความเห็นชอบ  
เพ่ือสั่งการใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจายงบกลาง  
รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน พ.ศ. 2560 

4. เน่ืองจากการดําเนินโครงการดังกลาว เปนโครงการท่ีกอใหเกิดภาระตองบประมาณประเทศ กองบัญชาการ
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กองทัพไทย และกองทัพบกจึงไดดําเนินการจัดทํารายละเอียดขอมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  
ตามมาตรา 27 ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการนโยบาย  
การเงินการคลังของรัฐ เรื่อง การดําเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการท่ีกอใหเกิดภาระตองบประมาณประเทศ  
หรือภาระทางการคลังในอนาคต พ.ศ. 2561 

5. กระทรวงกลาโหมพิจารณาแลวเห็นวา โครงการสนับสนุนการใชยางพาราในหนวยงานภาครัฐฯ เปนเรื่องท่ีมี
ความจําเปนตองดําเนินการเพ่ือสนับสนุนการใชยางพารา อีกท้ังยังสามารถชวยแกไขปญหาใหกับประชาชนในการสัญจร
ในพ้ืนท่ีตางๆ ไดอยางสะดวก ซึ่งเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลในการสรางการรับรู ความเขาใจใหกับประชาชน  
และสงเสริมทัศนคติท่ีดีของประชาชนท่ีมีตอรัฐบาล ตลอดจนเปนการประชาสัมพันธนโยบายและผลงานภาครัฐ  
ใหกับประชาชนไดรับทราบ รวมท้ังเปนการสนับสนุนการเพ่ิมปริมาณการใชยางพารา จํานวน 17,435.040 ตัน สําหรับ
การปรับปรุงถนน 670 เสนทาง ระยะทางรวม 1,744.138 กิโลเมตร 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ และใหกระทรวงกลาโหมดําเนินการใหถูกตอง เปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดดวย 

2. ใหกระทรวงกลาโหมไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558  
(เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี การเสนอเรื่องน้ี 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 28/2562 วันอังคารท่ี 9 กรกฎาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

090762 

 
เรื่อง : สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาลมนํ้ามันแหงชาติ ครั้งท่ี 3/2562 
 

สารัตถะ :  กนป. เสนอ รับทราบ สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาลมนํ้ามันแหงชาติ ครั้งท่ี 3 /2562  
เมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
มติการประชุม กนป. ครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 ดังน้ี 
1. ความคืบหนาการดําเนินมาตรการแกไขปญหาราคาผลปาลมนํ้ามันตกตํ่า 

1.1 รับทราบความคืบหนาในการดําเนินมาตรการปรับสมดุลนํ้ามันปาลมในประเทศ ตามมติ กนป.  
เมื่อวันท่ี 2 พฤษภาคม 2562 ไดสงผลใหราคานํ้ามันปาลมดิบ (CPO) และผลปาลมนํ้ามัน (อัตรารสกัดนํ้ามันรอยละ 18) 
ในประเทศปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเน่ือง จากกิโลกรัมละ 15.75 – 16.00 บาท และกิโลกรัมละ 2.00 – 2.30 บาท  
ในเดือนเมษายน 2562 เปนกิโลกรัมละ 21.75 – 22.00 บาท และกิโลกรัมละ 3.45 – 4.10 บาทในเดือนมิถุนายน 2562 
ตามลําดับ ซึ่งการปรับตัวของราคาท่ีสูงข้ึน เปนผลมาจากความรวมมือในการดําเนินมาตรการของกระทรวงพลังงาน  
และกระทรวงพาณิชย 

1.2 มอบหมายและกําชับใหคณะทํางานแกไขปญหาการนําเขานํ้ามันปาลมและผลิตภัณฑนํ้ามันปาลม (คนป.) 
เขมงวดการตรวจติดตามการนําเขาปาลมนํ้ามันและผลิตภัณฑนํ้ามันปาลมท่ีไมเปนไปตามกฎหมาย เน่ืองจากขณะน้ี  
มีความแตกตางของราคานํ้ามันปาลมดิบของไทยสูงกวาราคาในประเทศเพ่ือนบานคอนขางมาก 

1.3 รับทราบความคืบหนาการจัดทําเกณฑโครงสรางราคาผลปาลมนํ้ามันและนํ้ามันปาลม ซึ่งกรมการคา
ภายใน ไดรายงานปญหาการพิจารณาขอมูลคาใชจายในการผลิต (คาสกัด) ท่ียังมีความเห็นแตกตางกันของโรงงานสกัด
นํ้ามันปาลม ภาคเกษตรกร และภาคราชการ และยังไมไดขอสรุปท่ีเปนท่ียอมรับของทุกฝาย โดยท่ีประชุมไดมอบหมาย  
ใหกรมการคาภายใน ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสรางราคาปาลมนํ้ามันและนํ้ามันปาลมโดยดวนท่ีสุด  
เพ่ือใหไดขอยุติและจัดสงใหฝายเลขานุการ กนป. นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายในวันท่ี 9 กรกฎาคม 2562 ตอไป 

2. การทบทวนยุทธศาสตรการปฏิรูปปาลมนํ้ามันและนํ้ามันปาลมท้ังระบบ 

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

เพ่ือติดตามความคืบหนาการดําเนินมาตรการแกไขปญหา  
ผลปาลมนํ้ามันราคาตกต่ํา และทบทวนยุทธศาสตรการปฏิรูปปาลมนํ้ามัน
และนํ้ามันปาลมท้ังระบบ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2.1 รับขอสังเกตของกรรมการ กนป. ไปทบทวน ปรับปรุง แกไข เชน ดานการผลิต มุงเนนพ้ืนท่ีสอดคลองกับ 
Zoning by Agri – map และไมขยายพ้ืนท่ีปลูกเพ่ิม แตเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต (เพ่ิมผลผลิตตอไร และเปอรเซ็นต
นํ้ามัน) ดานพลังงาน ใหมีการสงเสริมและสนับสนุนการนําผลพลอยได (By product) ไดแก นํ้าเสียจากกระบวนการผลิต 
และทะลายเปลาปาลม ไปผลิต Biogas และ Biomass เปนตน 

2.2 เห็นชอบการทบทวนยุทธศาสตรการปฏิรูปปาลมนํ้ามันและนํ้ามันปาลม รวม 6 ดาน (ดานการผลิต  
ดานนวัตกรรม ดานมาตรฐานปาลมนํ้ามันและนํ้ามันปาลม ดานพลังงาน ดานการตลาด และดานการบริหารจัดการ) 
ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอท้ัง 3 ระยะ และปรับระยะเวลาดําเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติเปน ป 2561 – 2580 
(เดิมป 2560 – 2579) 

2.3 มอบหมายกระทรวงพาณิชยรวบรวมยุทธศาสตรการปฏิรูปปาลมนํ้ามันและนํ้ามันปาลมท้ังระบบ  
ท่ีไดมีการทบทวนและแกไขใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และขอสังเกตของคณะกรรมการฯ แลวจัดสงใหฝายเลขานุการ 
กนป. เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายในวันท่ี 9 กรกฎาคม 2562 ตอไป 

มติ ครม.  : รับทราบตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) ประธานกรรมการนโยบายปาลมนํ้ามัน
แหงชาติเสนอ และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็น  
ของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
 


