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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 26/2563 วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
230663 
 
เรื่อง : กรอบการเจรจาความตกลงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็น

อาหารของอาเซียน ภายใต้รัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อกรอบการเจรจาความตกลงที่ เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน  
และการตรวจสอบรับรองระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอาหารของอาเซียนภายใต้รัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตร  
และป่าไม้  และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายพิจารณาใช้ดุลยพินิจ  
ตามสถานการณ์ตามความเหมาะสมในเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. อาเซียนได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านอาหาร การเกษตร และป่าไม้ ปี 2016 - 2025 โดยได้มี

การระบุวิสัยทัศน์ไว้ว่า ต้องสามารถแข่งขันได้ มีความยั่งยืน สอดคล้องกับเศรษฐกิจโลก บนพื้นฐานของการเป็นตลาด  
และฐานการผลิตเดียว เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ ในภูมิภาคอาเซียน 

2. การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้สมัยพิเศษ  ครั้งที่ 38 (Special SOM-38th 
AMAF) ในปี พ.ศ. 2560 เห็นชอบการจัดท าความตกลงยอมรับความเท่าเทียมด้านมาตรฐานและการตรวจสอบรับรอง
สินค้าเกษตรที่เป็นอาหารแบบพหุภาคี (Multilateral Arrangement for the Mutual Recognition of Agri–food 
Standards and Conformity Assessment: MAMRASCA) ที่ ครอบคลุมทั้ งด้ านพืช ปศุสัตว์  และประมงโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่ออ านวยความสะดวกทางการค้า และลดอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี (None Tariff Barriers: NTBs) 
สินค้าเกษตรที่เป็นอาหารระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงเห็นชอบการแต่งตั้งคณะท างานเฉพาะกิจเพื่อพิจารณา
ร่างความตกลง (MRA Task Force) จึงจ าเป็นต้องจัดท าเครื่องมือทางกฎหมายหรือความตกลงที่เกี่ยวข้องกับการก ากับ
ดูแลมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอาหารของอาเซียน ภายใต้รัฐมนตรีอาเซียน  
ด้านการเกษตรและป่าไม้ 

3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)เป็นหน่วยงานหลัก 
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดท าความตกลงยอมรับร่วมด้านมาตรฐานและการตรวจรับรอง
สินค้าเกษตรและอาหารแบบหลายภาคี (MAMRASCA) ตามค าสั่งคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ที่ 1/2563  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (มกอช.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อลดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีและอ านวยความสะดวก
ทางการค้าสินค้าเกษตรที่เป็นอาหารระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ลงวันที่ 11 มกราคม 2563 ประกอบด้วยกรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย สภาเกษตรกรแห่งชาติ  
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างความตกลงยอมรับ
ร่วมด้านมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรและอาหารแบบพหุพาคี ภายใต้อาเซียน รวมถึงการจัดท ากรอบ
เจรจาความตกลง MAMRASCA เพื่อดูแลให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ และคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร  
ในการประชุมครั้งที่  1/2563 เมื่อวันที่22 เมษายน 2563 ได้ให้ความเห็นชอบกรอบการเจรจาฯดังกล่ าว  
โดยมีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

3.1 มาตรฐานและกฎระเบียบ – เพื่อก าหนดหรือพิจารณามาตรฐานของอาเซียนด้านระบบการผลิตพืช  
ปศุสัตว์ และประมง ในระดับฟาร์ม และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องส าหรับใช้ในการตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตสินค้า
เกษตรที่เป็นอาหารของประเทศสมาชิกอาเซียน 

3.2 การยอมรับร่วม – เพื่อก าหนดขอบข่ายและเงื่อนไขในการยอมรบัผลการตรวจสอบรับรองระบบการผลติ
สินค้าเกษตรที่เป็นอาหารร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน 

3.3 การพัฒนากลไกการประสานงานของอาเซียน และการปฏิบัติตามความตกลงของประเทศสมาชิก - 
เพื่อก าหนดกลไกในการด าเนินการให้การยอมรบัร่วมผลการตรวจสอบรับรองระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอาหารของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ท่ีเป็นไปตามเงื่อนไขในความตกลงในการน าเข้าและส่งออกในภูมิภาค 

3.4 ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง – เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามความตกลงนี้ เช่น การระงับข้อพิพาทที่อาจ
เกิดขึ้นภายใต้ความตกลง ความโปร่งใส การเพิ่มบทบาทของอาเซียนและของประเทศสมาชิกอาเซียนในเวทีระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรที่เป็นอาหาร การมีผลใช้บังคับ และการแก้ไขความตกลง รวมทั้งประเด็นอื่นที่เป็น
ประโยชน์ต่อประเทศไทย 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 

2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี 7 เมษายน 2558 (หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 83 ลงวันที่ 10 เมษายน 2558) 
และวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 (หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 246 ลงวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558) 
เกี่ยวกับการเจรจาหรือการจัดท าความตกลงระหว่างประเทศด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 26/2563 วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
230663 
 
เรื่อง : สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งท่ี 1/2563 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งที่ 1/2563 
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 โดยที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหายางพารา โดยเฉพาะ  
ความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางจากปัญหาราคายางพาราตกต่ า รวมทั้งผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ยางพาราและผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมไม้ยางและผลิตภัณฑ์ ท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ 

1.1 เห็นชอบในหลักการโครงการสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและ
ผลิตภัณฑ์ วงเงิน 20,000 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 – เมษายน 2565 ระยะเวลา
ในการชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการฯ 1 ปี นับตั้งแต่ได้รับการอนุมัติ แต่ไม่เกิน 30 เมษายน 2565 

1.2 มอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ประสานกับผู้ระกอบกิจการที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือ  
กับธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินในการพิจารณาแหล่งเงินที่จะใช้สนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ตามร่างพระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบก่อนเป็นอันดับแรก 

1.3 มอบหมายให้ กษ. โดย กยท. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการชุดต่างๆ ตามที่ กยท. เสนอ  
และจัดท ารายละเอียดโครงการเพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป 

2. โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 
2.1 เห็นชอบในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 
2.2 มอบหมายให้ กษ. โดย กยท. และภาคเกษตรกร ร่วมหารือทบทวนหลักเกณฑ์และข้อก าหนด 

ของโครงการฯ ให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับการก าหนดราคายางที่ใช้ประกันรายได้ ปริมาณผลผลิต ระยะเวลาที่ชดเชย 
และจ านวนพื้นที่สวนยางกรีดได้ของเกษตรกรแต่ละรายที่ประกันรายได้ โดยให้อยู่ในกรอบอัตรายอดคงค้างภาระที่รัฐ
ต้องรับภาระชดเชยงบประมาณ ตามนัยมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนของเกษตรกรชาวสวนยาง 
และผู้ประกอบกิจการยางพารา 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และจัดท ารายละเอียดโครงการฯ ท่ีได้ปรับปรุงตามมติการประชุมเพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป 
3. การขยายระยะเวลาช าระคืนเงินกู้โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง 

และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง 
3.1 เห็นชอบขยายระยะเวลาช าระคืนเงินกู้โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพ

ราคายาง และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก .ส .) ออกไปจากเดิม  คือ  วันที่  31  พฤษภาคม 2563 เป็ น  วันที่  31 ธันวาคม 2566  
โดยให้กระทรวงการคลัง (กค.) ขยายระยะเวลาค้ าประกันเงินกู้กับ ธ.ก.ส. ออกไปและยกเว้นค่าธรรมเนียมในการค้ า
ประกันเงินกู้ตามระยะเวลาการขยายระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ให้ ธ.ก.ส. พร้อมชดเชยต้นทุนเงินในอัตรา FDR+1 ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2555 ตามขั้นตอนต่อไป 

3.2 เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณส าหรับเป็นค่าเช่าโกดัง ค่าประกันภัย ค่าจ้างผลิตยางและอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2563 จ านวนเงิน 772.47 ล้านบาท และเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับค่าเช่าโกดังและค่าประกันภัย ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 – มีนาคม 2564 จ านวนเงิน 126.286 ล้านบาท 

3.3 มอบหมายให้ กยท. หารือกับ ธ.ก.ส. ในเรื่องงบประมาณในการขยายระยะเวลาช าระคืนเงินกู้
โครงการฯ ออกไปเป็นวันท่ี 31 ธันวาคม 2566 โดยให้พิจารณาถึงอัตราชดเชยต้นทุนเงินของ ธ.ก.ส. ด้วย 

3.4 มอบหมายให้ กยท. ระบายยางในสต๊อก  โดยพิจารณาความเหมาะสมของราคายางในตลาด  
รวมถึงการน ายางในสต๊อกไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐ 

3.5 มอบหมายให้ กษ. โดย กยท. ด าเนินการจัดท ารายละเอียดโครงการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี  
เพื่อพิจารณาต่อไป 

4. การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง 
4.1 เห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง 

ได้แก่ 1) ให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการโดยธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารของรัฐ (สถาบันการเงินเฉพาะกิจ) ได้ทุกธนาคาร 
2) ให้ผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อในทุกๆ 1 ล้านบาท จะต้องมีการเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศอย่างน้อย 2 ตันต่อ
ปี ในการผลิต 2563 หรือระยะเวลาตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ก าหนด และ 3) ให้ กยท. ตรวจสอบการใช้
ยางของผู้ประกอบการเป็นรายปี ในปีการผลิต 2563 หรือระยะเวลาตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ก าหนด 

4.2 มอบหมายให้ กษ. โดย กยท. จัดท ารายละเอียดโครงการ เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
5. การเพ่ิมกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID – 19 

ภายใต้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท  
5.1 เห็นชอบการเพิ่มกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) ในสถานการณ์การระบาดของโรค 

COVID – 19 ภายใต้โครงการสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) วงเงินสินเช่ือ 
20,000 ล้านบาท 
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5.2 เห็นชอบในหลักการของหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการชดเชยดอกเบี้ย ได้แก่ 
5.2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องซื้อยางมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตของฤดูกาลใหม่ (รายเดือน) เพื่อให้เกิด

การหมุนเวียนผลผลิตของเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และหากผู้เข้าร่วมโครงการ  
ไม่มีการซื้อยางก็จะไม่ได้รับการชดเชยในเดือนนั้น 

5.2.2 หลักฐานและเอกสารในการชดเชยดอกเบ้ีย ต้องเป็นหลักฐานการซื้อยางมาเป็นวัตถุดิบส าหรับ
การผลิตในแต่ละเดือน เอกสารบัญชียางที่ส่งให้กรมวิชาการเกษตรตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542  
และเอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ กยท. ก าหนด 

5.2.3 รัฐบาลจะสนับสนุนชดเชยดอกเบี้ยในอัตราตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 2 ต่อป ี
5.3 มอบหมายให้ กษ. โดย กยท. จัดท ารายละเอียดโครงการเพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป 
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (ประธาน กนย.) 
1. มอบหมายให้ กค. เร่งรัดการตรวจสอบข้อมูลการคืนภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ท่ีหักไว้ในอัตราร้อยละ 0.75 
2. มอบหมายให้ กยท. หารือกับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

เกี่ยวกับการสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนโดยเฉพาะส่งเสริมเทคโนโลยีของผู้ประกอบการผลิตถุงมือยางให้สามารถ
แข่งขันได้ และให้ครอบคลุมถึงผู้ประกอบการน้ ายางข้นด้วย 

6. การเพ่ิมเติมวงเงินงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนบาง ระยะที่ 1 
6.1 เห็นชอบการเพิ่มวงเงินงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 งบประมาณ

ส าหรับประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง จ านวน 2,347,900,329.32 บาท และงบประมาณส าหรับชดเชย
ต้นทุนเงิน ในอัตราเงินฝากประจ า 12 เดือน ของ ธ.ก.ส. บวก 1 ในอัตรา 2.40 จ านวน 56 ,349,607.90 บาท  
โดยใช้ทุน ธ.ก.ส. ส ารองจ่ายแทนรัฐบาลไปก่อน และให้ ธ.ก.ส. ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งเป็นไป  
ตามหลักการเดิมที่คระรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 อนุมัติโครงการดังกล่าวไปแล้ว 

6.2 มอบหมายให้ กษ. โดย กยท. หารือกับส านักงบประมาณ กค. และ ธ.ก.ส. ในประเด็นกรอบวงเงิน 
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และจัดท ำรำยละเอียดโครงกำรที่ได้ปรับปรุงตามมติ 
การประชุม เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป 

7. แนวทางการสนับสนุนเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบกิจการยางจากปัญหาราคายางพารา
ตกต่ าและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 สมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย สมาคม
ผู้ผลิตถุงมือยางไทย สมาคมน้ ายางข้นไทย และสมาคมยางพาราไทย ได้เสนอแนวทางการฟื้นฟูเกษตรกรชาวสวนยาง
หลักการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 โดยขอรับการสนับสนุนเงินลงทุนเครื่องจักรและเทคโนโลยีของผู้ประกอบ
กิจการยาง ได้แก่ อุตสาหกรรมถุงมือยาง อุตสาหกรรมน้ ายางข้น เพื่อให้สามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจได้เร็วข้ึน อีกทั้งเป็นการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนรวมถึงการแก้ไขปัญหามาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดของสหรัฐอเมริกา 

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (ประธาน กนย.) 
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1. มอบหมายให้ กยท. หารือกับ สกท. ส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)  
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือเสริมสนับสนุนเงินลงทุนเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตให้แก่เครือข่ายอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยางของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง ได้แก่ อุตสาหกรรมถุงมือยาง อุตสาหกรรม
น้ ายางข้น 

2. มอบหมายให้ กษ. แก้ไขระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุนให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 

3. มอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
ที่จะสนับสนุนเงินทุนให้ผู้ประกอบการในส่วนของงบประมาณภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID – 19 

4. มอบหมายให้ อก. ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข พณ. กษ. ในการส่งเสริม 
และสนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตถุงมือยางของไทยเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ 

5. มอบหมายให้ พณ. เจรจาเพ่ือแก้ไขปัญหามาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดของสหรัฐอเมริกา 

มติ ครม. : รับทราบตามที่คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 26/2563 วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
230663 
 
เรื่อง : การส่งคืนพื้นที่ส่วนป่าคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เนื้อท่ี 366 ไร่ 78 ตารางวา ให้กรมป่าไม้ เพื่อน าพื้นที่เข้าสู่กระบวนการ

จัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบการส่งคืนพื้นที่สวนป่าคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ พื้นที่ 366 ไร่  
78 ตารางวา ให้กรมป่าไม้  เพื่อน าพื้นที่ เข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินท ากินให้ ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 10 มีอ านาจและหน้าที่ก ากับดูแล  

การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินโดยทั่วไป (4) ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการกระจายการถือครองที่ดิน  
อย่างเป็นธรรม ซึ่งรวมถึงรูปแบบการจัดที่ดินในลักษณะแปลงรวมโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ หรือรูปแบบในลักษณะอื่นตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ คทช. ก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้การใช้ที่ดินเกิดประโยชน์สูงสุด 
โครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน เป็นการด าเนินงานภายใต้นโยบายของ คทช. โดยให้ความส าคัญในการสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และเพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และพัฒนาการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้เกิดประโยชน์
สูงสุด สมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศ โดยจ าแนกที่ดิน
เป็น 2 ลักษณะ คือ (1) ที่ดินของรัฐที่มีราษฎรครอบครอง และ (2) พื้นที่ว่างเปล่าไม่มีผู้ครอบครอง และมีศักยภาพ 
ในการจัดที่ดิน 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการ เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้องค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้ส่งคืนพ้ืนท่ีสวนป่าคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เนื้อท่ี ๓๖๖ ไร่ ๗๘ ตารางวา ให้กรมป่าไม้ เพื่อน าพ้ืนท่ีเข้าสู่
กระบวนการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ภายใต้
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และมีความเห็นเพิ่มเติมว่าพื้นที่สวนป่าคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่บางส่วน 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทส./กษ. (สกม.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ อน าพื้ นที่ เข้ าสู่ ก ระบวนการจัดที่ ดิ นท ากิน ให้ ชุมชน 
ตามนโยบายรัฐบาล เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร 
ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ทับซ้อนป่าไม้ถาวร “ป่าหมายเลข ๑๐ แปลง ๑” ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๖ โดยพื้นที่ 
สวนป่าคอนสาร เนื้อที่ ๓๖๖ ไร่ ๗๘ ตารางวา อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติภูซ าผักหนาม และเนื่องจากพื้นที่ป่าไม้ถาวร  
เป็นพื้นที่ป่าตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ของกรมป่าไม้ 
ที่จะพิจารณาด าเนินการต่อไป 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีและส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

2. การน าพื้นที่สวนป่าคอนสารเข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินท ากินในครั้งนี้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม (กรมป่าไม้) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดสรรที่ดินที่กินให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการ  
ไม่มีที่ดินท ากินและสมควรได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างแท้จริง โดยต้องบริหารจัดการและก ากับติดตามมิให้เกิด
ปัญหาความขัดแย้งกับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ ให้ด าเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ  
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 26/2563 วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
230663 
 
เรื่อง : การเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีที่ปรากฏ

ว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหากรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เข้าท าประโยชน์  
ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้อนุญาต และให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 

2. ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการตามมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหากรณีที่ส่ วนราชการ 
หรือหน่วยงานของรัฐ เข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม 2523 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. เนื่องมีจากส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ เข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตและได้

ด าเนินงานแล้วเสร็จ หรือก าลังอยู่ในระหว่างด าเนินงานโดยยังมิได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ตามระเบียบและกฎหมาย  
ที่เกี่ยวกับการป่าไม้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องตามกฎหมายจึงเห็นควรผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต 

2. ขอเสนอมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหากรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เข้าท าประโยชนใ์นพ้ืนท่ีป่าไม้ก่อนได้รับ
อนุญาต รวม 5 มาตรการ ดังนี้ 

(1) การเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ทุกกรณีของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
หรือก าลังอยู่ในระหว่างด าเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ เห็นควรผ่อนผันให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการต่อไปได้ โดยให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายว่าดว้ยการป่าไม้
ต่อไป ท้ังนี้ ให้พิจารณาเฉพาะส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐท่ีได้ยื่นค าขออนุญาตไว้แล้ว หรือยื่นค าขออนุญาตเข้าท า
ประโยชน์ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 

(2) กรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ของโครงการประเภทต่าง ๆ ตามแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ก าหนดไว้ก่อนเข้าท าประโยชน์  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทส./กษ. (สกม.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ อให้ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ใช้พื้นที่ป่ าไม้ 
โดยถูกต้อง ตามระเบียบและกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ในพื้นที่ป่าไม้ทุกกรณีของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ท่ีได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว หรือก าลังอยู่ ในระหว่าง
ด าเนินงานโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวกับการป่าไม้ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงาน  
ของรัฐต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายต่อไป 

(3) การเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม้ของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐทุกกรณีจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป่าไม้ โดยจะต้องได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าไม้ จึงจะเข้าด าเนินการได้หากปรากฏว่ายังมีส่วนราชการ  
หรือองค์การใดของรัฐ เข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตอีก ซึ่งเป็นการปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วย
การป่าไม้ เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามข้อ (1) และ (2) แล้ว ให้กรมป่าไม้พิจารณาด าเนินการ  
ตามกฎหมายโดยเคร่งครัด 

(4) มิให้ส่วนราชการทุกหน่วยงานจัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการที่ด าเนินการในพื้นที่ป่าไม้ที่ยังไม่ได้รับ
อนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าไม้ 

(5) ในกรณีฉุกเฉินและมีความจ าเป็นในการปรับปรุงและซ่อมแซม เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของราษฎร  
ให้สามารถด าเนินการไปพลางก่อนได้ และแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบภายหลัง ตัวอย่างเช่น กรณีเกิดเส้นทางหรือถนน  
ที่ยังไม่ได้รับอนุญาต ถูกน้ าไหลบ่า ท าให้ทางขาด ประชาชนจ านวนมากได้รับความเดื อดร้อน ซึ่งต้องเป็นกรณีฉุกเฉิน  
และจ าเป็นจริงๆ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว มีข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหากรณีที่ส่วน

ราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ดังนี้ 
1. มาตรการข้อ 1 ระบุว่า การเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ทุกกรณีของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีได้

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว หรือก าลังอยู่ระหว่างด าเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ เห็นควรผ่อนผันให้ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการต่อไปได้ โดยให้ส่วนราชการหรือองค์ การของรัฐด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ 
และกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ตอ่ไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาเฉพาะส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้ยื่นค าขออนุญาตไว้แล้ว 
หรือยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ภายใน 180 วัน นับแต่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 

ขอเรียนว่า เห็นควรให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติส าหรับโครงการที่ต้องยื่นขออนุญาต เข้าท าประโยชน์ ตามมาตรการข้อที่ 1 
ดังนี ้

(1) กรณีหน่วยงานราชการจ าเป็นต้องหยุดหรือชะลอการด าเนินงานส าหรับโครงการ ที่ต้องยื่นค าขออนุญาต
ออกไปก่อน จนกว่าจะได้รับการอนุญาตเข้าใช้พื้นที่แล้ว หรือไม่ โดยขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ค านึงถึงผลกระทบที่จะส่งผลต่อการด าเนินโครงการของหน่วยงานราชการที่อาจเกิดความเสียหายขึ้น หากจ าเป็นต้อง
หยุดหรือชะลอโครงการดังกล่าวออกไปก่อน เนื่องจากเมื่อระยะเวลาล่วงเลยไป สิ่งก่อสร้างที่ไม่สามารถใช้งานได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือก่อสร้างไม่เสร็จ อาจท าให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรที่อยู่ใกล้เคียงได้ รวมทั้ง
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หน่วยงานราชการจะต้องเสียงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อซ่อมแซมส่วนท่ีเสียหายหรือบางกรณีอาจต้องก่อสร้างใหม่ 
(2) กรณีการยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เนื่องจาก

ส่วนใหญ่โครงการด าเนินการแล้วเสร็จเป็นระยะเวลานาน ท าให้ต้องใช้ระยะเวลาในการจัดท ารายละเอียดเพื่อประกอบการ
พิจารณา โดยเฉพาะโครงการที่จ าเป็นต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาจจะไม่สามารถด าเนินการ
ให้ได้ทันภายในระยะเวลา 180 วัน 

2. มาตรการข้อ 2 ระบุว่า กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการประเภทต่างๆ ตามแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนดไว้ก่อนการเข้าท า
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ทุกกรณีของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือก าลังอยู่
ระหว่างด าเนินงานโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวกับการป่าไม้ ให้ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายต่อไป 

ขอเรียนว่า ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค านึงถึงแนวทางในการจัดท ารายงาน  
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการของหน่วยงานราชการที่ต้องยื่นขอเข้าท าประโยชน์ ในพื้นที่ป่าไม้ 
(ตามมาตรการข้อ 1) ทั้งโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการและโครงการที่เสร็จแล้ว เนื่องจากส่วนใหญ่มีสภาพพื้นที่
โครงการที่ เปลี่ยนแปลงแล้ว ท าให้ผลการศึกษาอาจมีรายละเอียดที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และอาจไม่สอดคล้อง  
กับแนวทางการจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบกับการด าเนินการดังกล่าวต้องใช้งบประมาณ 
เป็นจ านวนมากและใช้ระยะเวลานาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางปฏิบัติกับหน่วยงานราชการได้ 

3. มาตรการข้อ 3 ระบุว่า การเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐทุกกรณีจะต้อง
ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ โดยจะต้องได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าไม้ก่อน จึงจะเข้าด าเนินการได้  
หากปรากฏว่ายังมีส่วนราชการหรือองค์การของรัฐใด เข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตอีก ซึ่งเป็นการ
ปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามมาตรการข้อที่ 1 และ 2 แล้ว 
ให้กรมป่าไม้ด าเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด 

ขอเรียนว่า 
(1) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2536 อนุมัติผ่อนผันให้ส่วนราชการ ที่ด าเนินการ 

ตามโครงการพระราชด าริหรือโครงการเพื่อความมั่นคง เข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าที่ขออนุญาตได้เท่าที่จ าเป็น  
ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้รับอนุญาต ตามระเบียบและกฎหมายที่ว่าด้วยการป่าไม้  จึงเห็นควรให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าหนดแนวทางในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว เพื่อให้ส่วนราชการ  
ที่เกี่ยวข้องที่ต้องด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ 

(2) ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าหนดแนวทางในการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง กรณี การยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ของโครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้วเป็นระยะเวลานาน ซึ่งอาจจะ
ต้องใช้ระยะเวลาในการจัดท ารายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา โดยเฉพาะโครงการที่จ าเป็นต้องจัดท ารายงาน  
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาจจะไม่สามารถด าเนินการให้ได้ทันภายใน 180 วัน 
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4. มาตรการข้อ 4 ระบุว่า มิให้ส่วนราชการทุกหน่วยงานจัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการที่ด าเนินการในพื้นที่
ป่าไม้ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าไม้ 

ขอเรียนว่า ส าหรับโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการและต้องเสนอขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ ตามมาตรการ
ข้อ 1 หากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จะส่งผลกระทบกับการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) โดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งน้ าและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้ า การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการตามวัตถุประสงค์การใช้น้ า และการป้องกันความเสียหายและสนับสนุน
การบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ า ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

5. มาตรการข้อ 5 ระบุว่า ในกรณีฉุกเฉินและมีความจ าเป็นในการปรับปรุ งและซ่อมแซมเพื่อแก้ไขความ
เดือดร้อนของราษฎร ให้สามารถด าเนินการไปพลางก่อนได้ และแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบภายหลัง ตัวอย่างเช่น กรณีเกิด
เส้นทางหรือถนน ที่ยังไม่ได้รับอนุญาต ถูกน้ าไหลบ่า ท าให้ทางขาด ประชาชนจ านวนมากได้รับความเดือดร้อน ซึ่งต้อง
เป็นกรณีฉุกเฉิน และจ าเป็นจริงๆ 

ขอเรียนว่า ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมค านึงถึงผลกระทบต่อโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา
จากภัยพิบัติต่างๆ ให้กับราษฎรอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะเมื่อเกิดอุทกภัยและภัยแล้ง โดยให้โครงการที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ ให้สามารถด าเนินการต่อให้แล้วเสร็จ เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎร ในการสร้างความมั่นคงของน้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค การเกษตรกรรม และการรักษาระบบนิเวศ รวมทั้งเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับราษฎรตามแนว
ทางการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และหากปรากฏว่ายังมีส่วนราชการ  
หรือหน่วยงานของรัฐใดเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตอีก ให้พิจารณาด าเนินการตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด ทั้งกับหน่วยงานเจ้าของโครงการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย ทั้งนี้ ในส่วนของการยื่นค า
ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ นั้น ให้หัวหน้าส่วนราชการ
ระดับปลัดกระทรวงเป็นผู้ รวบรวมค าขออนุญาตของหน่วยงานในสังกัดให้ครบถ้วนเพื่ อส่งไปยังกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมป่าไม้) ต่อไป 

2. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี) ส านักงบประมาณ 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งข้อเสนอแนะของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 

3. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาก าหนดวิธีการ 
ที่เหมาะสมและไม่ขัดต่อกฎหมายในการด าเนินการกรณีที่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเข้าใช้พื้นที่ป่าไม้เพื่อท า
ประโยชน์ในการด าเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและดิจิทัล กรณีที่ส่วน
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ราชการและหน่วยงานของรัฐน าพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับอนุญาตไปให้ภาคเอกชนเข้าใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ต่อ/ถือกรรมสิทธิ์ 
ในพื้นที่น้ันๆ เพื่อประกอบกิจการ เช่น ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว กรณีการตั้งส านักสงฆ์ในพ้ืนที่ป่า และกรณีการน า
ที่ดินของเกษตรกรที่รัฐอนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่ไปให้เอกชนเช่าต่อ 

4. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินการเพิ่มเติมด้วย ดังน้ี 
4.1 วางแผนและจัดล าดับความส าคัญในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตโครงการที่ได้รับการยกเว้น  

การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 (เรื่อง การเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้) ในครั้งนี้  
เพื่อบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่โครงการต่างๆ จะต้องหยุดการด าเนินการเพื่อรอผลการพิจารณาอนุมัติ/
อนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

4.2 ในระยะต่อไป ให้จัดท าแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนจะต้อง
ด าเนินการเพื่อขออนุมัติ/อนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ในแต่ละประเภท ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์  
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้มีความชัดเจน ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งก าหนดกรอบระยะเวลาของแต่ละ
ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติ/อนุญาตทั้งกระบวนการ รวมทั้งให้พิจารณาน าระบบเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัย  
มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนงานด้วย 

5. ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่มีความจ าเป็นจะต้องด าเนินโครงการในพื้นที่ป่าประเภทต่างๆ  
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ค านึงถึงความพร้อมในการด าเนินโครงการอย่างละเอียดรอบคอบให้ถูกต้อง
เรียบร้อยก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 25602 (เรื่อง การพิจารณาและ
ตรวจสอบความพร้อมในการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและการตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้งงาน
ราชการ) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 (เรื่อง การเร่งรัดการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ) เพื่อป้องกันมิให้เกิดกรณีการเสนอขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีใดๆ ภายหลังจาก  
เริ่มด าเนินโครงการไปแล้ว 
 


