ประมวลสรุปมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับ พอช.และขบวนองค์กรชุมชน
ณ วันที่ 24 ตุลำคม 2561
เรื่อง
สำระสำคัญ
1.เรื่อง ร่ำงพระรำชบัญญัติกระจำย
ครม.มีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
หน้ำที่และอำนำจให้แก่องค์กร
1.หลักการร่างพรบ.กระจายหน้าที่และอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ตามที่สนง.ปลัดสานักนายกฯ(สปน.) เสนอ และให้
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(สคก.) ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของก.การคลัง ก.มหาดไทย ก.สาธารณสุข ก.พ. และ ก.พ.ร.
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คก.ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(ปนช.) พิจารณา ก่อนเสนอ สนช.ต่อไป
2.แผนการจัดทากฎหมายรอง กรอบเวลา และกรอบสาระสาคัญที่ออกตามร่างพรบ.ดังกล่าว ตามที่ สปน.เสนอ
3.ยกเว้นการดาเนินการตามมติครม.เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 เกี่ยวกับกำรจัดตั้งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรกระจำยหน้ำที่และอำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้ สปน.เร่งรัดดาเนินการตามมติครม.ดังกล่าว แล้วแจ้งผลไปยัง สคก.
4.ให้ สนง.คก.การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ก.ก.ถ.) รับความเห็นของ ก.การคลัง ก.พ.ร. และ ส.งบประมาณไป
พิจารณาดาเนินการต่อไป
สำระสำคัญ
1.กาหนดบทบาทของ ก.ก.ถ.เพิ่มมากขึ้นให้เป็นองค์กรบริหารและผลักดันการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทาบริการสาธารณะของ อปท. การ
กาหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย เสนอแนะต่อครม.ในเรื่องต่างๆ และประสานกับส่วนราชการต่างๆ
2.กาหนดให้มีสานักงาน ก.ก.ถ.เป็นส่วนราชการในสังกัด สปน. รับผิดชอบงานเลขานุการและกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.กาหนดหลักการถ่ายโอนภารกิจและบุคลากร การจัดสรรภาษีอากร การกาหนดให้ อปท.อำจจัดตั้งองค์กำรมหำชนท้องถิ่นหรือ
รัฐวิสำหกิจท้องถิ่นได้ในกรณีที่มีความจาเป็น โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ ก.ก.ถ. และให้ตราเป็นพรฎ.
4.กาหนดหลักการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ อปท.และเอกชน
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เรื่อง

สำระสำคัญ
5.กาหนดกลไกและขั้นตอนการกระจายหน้าที่และอานาจให้แก่ อปท.
6.กาหนดเป้าหมายและการติดตามประเมินผล การประเมินความพึงพอใจของประชาชน
7.กาหนดให้มีการจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท.เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น และการจัดเก็บเองมากขึ้น
8.กาหนดบทเฉพาะกาลให้ภาษีมูลค่าเพิ่ม การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรใช้ได้ต่อไป จนกว่ากฎหมายดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ

2.เรื่อง ขออนุมัติกำรจัดทำ
ครม.มีมติอนุมัติ ดังนี้
โครงกำรที่อยู่อำศัยสำหรับผู้สูงอำยุ
(โครงกำรบ้ำนเคหะกตัญญู คลอง 1.โครงการที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ (โครงการบ้านเคหะกตัญญู คลองหลวง 1) จานวน 1 โครงการ รวม 192 หน่วย วงเงินลงทุน 417.139
ล้านบาท ตามที่ พม. เสนอ งบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของ ก.การคลัง (กค.)
หลวง 1)
2.ให้ พม.รับความเห็นของ กค. ก.คมนาคม ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ ก.สาธารณสุข ส.งบประมาณ และ คก.พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
สำระสำคัญ ดังนี้

3.เรื่อง ขออนุมัติกำรประกันภัย
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์และทบทวนกำร
ชดเชยดอกเบี้ยให้กับธนำคำรเพื่อ
กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร

 พื้นที่ดาเนินโครงการ : ที่ดินของการเคหะแห่งชาติ ในจังหวัดปทุมธานี จานวน 39.59 ไร่
 จานวน : 192 หน่วย
 รูปแบบโครงการ : บ้านแฝดชั้นเดียว ขนาด 38 ตรว. 36 หน่วย, บ้านแฝด 2 ชั้น ขนาด 39 ตรว. 68 หน่วย, บ้านแฝด 2 ชั้น ขนาด
42 ตรว. 48 หน่วย
 ราคาขายเบื้องต้น : 2.330 – 3.210 ล้านบาท
 วงเงินลงทุนรวม 417.139 ล้านบาท
 ระยะเวลาดาเนินโครงการ : เริ่มก่อสร้างในปี 2561 และจะแล้วเสร็จในปี 2563
ครม.มีมติอนุมัติตามที่ ก.เกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังนี้
1.การประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามโครงการสานพลังประชารัฐ เบี้ยประกันภัยไร่ละ 65 บาท เป้าหมาย 2 ล้านไร่ ใน 33 จังหวัด
เกษตรกร 150,000 ราย วงเงินไม่เกิน 130 ล้านบาท ให้ ธ.ก.ส. ดาเนินการ ดังนี้
1.1 ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณจาก ส.งบประมาณ (สงป.) ตามขั้นตอน
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เรื่อง
สำระสำคัญ
ตำมโครงกำรสำนพลังประชำรัฐ
1.2 เป็นตัวกลางระหว่างเกษตรกรผู้ขอเอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัย
เพื่อสนับสนุนกำรปลูกข้ำวโพดหลัง 2.ทบทวนการชดเชยอัตราดอกเบี้ยให้กับ ธ.ก.ส. จากร้อยละ 3.01 ต่อปี ระยะเวลา 6 เดือน เป็นร้อยละ 4 ต่อปี
ฤดูทำนำ
3.มอบหมายให้ คก.ขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับอาเภอ ตรวจสอบเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายแต่มิ ได้อยู่ในเขตพื้นที่ที่ประกาศให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย
สำระสำคัญ
 วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ระบบประกันภัยในการดูแลความเสี่ยงภัยธรรมชาติ รูปแบบเดียวกับโครงการประกันภัยข้าวนาปี
 พื้นที่เป้ำหมำย 2 ล้านไร่ ใน 33 จังหวัด (ภาคเหนือ 15 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 จังหวัด ภาคกลาง 2 จังหวัด และ
ภาคตะวันออก 1 จังหวัด) ครอบคลุมเกษตรกรประมาณ 150,000 ราย
 เงื่อนไขกำรรับประกันภัย
o ต้องเป็นเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฯ เท่านั้น และขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมฯ
o ธ.ก.ส. เป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย
 อัตรำเบี้ยประกันภัย 65 บาท/ไร่
 วงเงินคุ้มครอง
o หมวดความคุ้มครองที่ 1 จานวน 1,500 บาท/ไร่ ความเสียหายจากน้าท่วม ฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ลมพายุ ภัย
หนาว น้าค้างแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้ หรือภัยจากช้างป่า
 หมวดความคุ้มครองที่ 2 จานวน 750 บาท/ไร่ ความเสียหายจากศัตรูพืชหรือโรคพืชระบาด
 กำรอุดหนุนค่ำเบี้ยประกันภัยของรัฐบำล เกษตรกรทุกรายในพื้นที่เป้าหมาย 2 ล้านไร่ งบประมาณ 130 ล้านบาท
 ระยะเวลำเอำประกันภัย ตั้งแต่วันที่ ครม.มีมติถึงวันสุดท้ายที่ต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2561/62 ยังคงยืนต้นอยู่ใ นแปลงเพาะปลูก
ก่อนการเก็บเกี่ยว (วันเพาะปลูกไม่เกินวันที่ 15 มกราคม 2562)
 กำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน พิจารณาจากแบบรายงานข้อมูล ความเสียหายจริง (กษ 02 เพื่อการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ที่
ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการฯ และทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ปี 2561/62
หมำยเหตุ เอกสารชุดนีเ้ ป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่สรุปจากเว็บไซต์ http://www.thaigov.go.th สาหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบทีส่ านักเลขาธิการคณะ
รัฐมนตรี โทร.0 2280-9000
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