ประมวลสรุปมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับ พอช.และขบวนองค์กรชุมชน
ณ วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2561
เรื่อง
1.เรื่อง ขอควำมเห็นชอบส่งคืน
พื้นที่สวนป่ำสมเด็จ เนื้อที่ 900 ไร่
ให้กรมป่ำไม้ เพื่อนำพื้นที่เข้ำ
สู่กระบวนกำรจัดที่ดินทำกินให้
ชุมชนตำมนโยบำยรัฐบำล
2.เรื่อง สรุปมติกำรประชุม
คณะกรรมกำรพืชน้ำมันและน้ำมัน
พืช ครั้งที่ 2/2561

สำระสำคัญ
ครม.มีมติเห็นชอบ ดังนี้
1.ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ส่งคืนพื้นที่สวนป่าสมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ จานวน 765 ไร่ ให้กรมป่าไม้ เพื่อจัดที่ดินทากินให้ชุมชนภายใต้
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ให้ ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ รับความเห็นของสานักงบประมาณเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงการ
ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ และการคัดกรองคุณสมบัติของราษฎรว่าเป็นผู้ยากไร้หรือไม่มีที่ดินทากินตามหลักเกณฑ์ต่อไป
2.ให้ ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ ตรวจสอบความพร้อมในด้านต่างๆ อย่างละเอียดรอบคอบ และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติ ครม.
อย่างเคร่งครัด
ครม.มีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพืชน้ามันและน้ามันพืช ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 มีรายละเอียด
สรุปได้ ดังนี้
ประเด็น

1.แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำมะพร้ำว
1.1 จัดทาข้อมูลปริมาณการผลิตมะพร้าวให้มีความถูกต้อง
1.2 จัดทาแนวทางการบริหารจัดการสินค้ามะพร้าว
1.3 จัดทาแนวทางการป้องกันการลักลอบและนาเข้ามะพร้าวผิดกฎหมาย
1.4 กาหนดให้สินค้ามะพร้าวและผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าควบคุมและกาหนดมาตรการกากับดูแลการ
เคลื่อนย้าย
1.5 ให้มีแนวทางการรับซื้อเนื้อมะพร้าวในราคานาตลาด เพื่อแก้ไขปัญหามะพร้าวที่คงเหลืออยู่ใน
ระบบ
2. กำรบริ ห ำรกำรน ำเข้ ำ น้ ำมั น ถั่ ว เหลื อ ง มะพร้ ำ ว (มะพร้ ำ วผล และมะพร้ ำ วฝอย) เนื้ อ
มะพร้ำวแห้ง และน้ำมันมะพร้ำว ปี 2562 เช่นเดียวกับปี 2561 โดยจัดสรรเป็นโควตา
3. ศึกษำมำตรกำรปกป้องพิเศษ ภายใต้ความตกลงเกษตรของ WTO ในเรื่อง การปกป้องการ
นาเข้าที่เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษสาหรับสินค้ามะพร้าว (Special Safeguard Measure : SSG)

หน่วยงำนรับผิดชอบ
- ก.มหาดไทย+ก.เกษตรฯ
- ส.เศรษฐกิจการเกษตร
- กรมศุลกากร
- คณะกรรมการกลางฯว่าด้ว ย
ราคาสินค้าและบริการ
กรมการค้าภายใน
- กรมการค้าต่างประเทศ
- คณะอนุกรรมการฯ
- ก.เกษตรและสหกรณ์
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เรื่อง
3.เรื่อง มำตรกำรช่วยเหลือผู้มี
รำยได้น้อยเพิ่มเติมผ่ำนบัตร
สวัสดิกำรแห่งรัฐ

4.เรื่อง โครงกำรสินเชื่อเพื่อที่อยู่
อำศัยแห่งรัฐ (โครงกำรบ้ำนล้ำน
หลัง)

สำระสำคัญ
ครม.มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามที่ ก.คลังเสนอ
สำระสำคัญ มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 4 มาตรการ ดังนี้
1.มำตรกำรบรรเทำภำระค่ำไฟฟ้ำและค่ำน้ำประปำ
 วัตถุประสงค์: เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โดยมีข้อกาหนด ดังนี้
(1) ค่าไฟฟ้า วงเงิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
(2) ค่าน้าประปา วงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 - กันยายน 2562 ระยะเวลา 10 เดือน โดยนาใบแจ้งค่าไฟฟ้าและน้าประปาไปชาระที่สานักงานการไฟฟ้าและ
การประปา พร้อมทั้งแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2.มำตรกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในช่วงปลำยปีให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ
 วัตถุประสงค์: เพื่อสนับสนุนการซื้อสินค้าและบริการเพิ่มเติมในเดือนธันวาคม 2561 จานวน 500 บาทต่อคน (ได้รับครั้งเดียว)
3.มำตรกำรช่วยเหลือค่ำเดินทำงไปรับกำรรักษำพยำบำลและค่ำใช้จ่ำยอื่นเกี่ยวกับสุขภำพสำหรับผู้สูงอำยุที่มีรำยได้น้อย
 วัตถุประสงค์: เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล และดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย จานวน 1,000 บาทต่อ
คน (ได้รับครั้งเดียว) อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 - กันยายน 2562
4.มำตรกำรช่วยเหลือค่ำเช่ำบ้ำนสำหรับผู้สูงอำยุที่มีรำยได้น้อย
 วัตถุประสงค์: เพื่อบรรเทาภาระค่าเช่าที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย จานวน 400 บาทต่อคนต่อเดือน ระหว่างเดือน
ธันวาคม 2561 - กันยายน 2562 อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และเช่าที่อยู่อาศัย
ครม.มีมติเห็นชอบ ดังนี้
1.หลักการโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง) ของ ธอส. ตามที่ ก.การคลังเสนอ ระยะเวลา 6 ปี วงเงินรวม
3,876.65 ล้านบาท ให้ ก.การคลังติดตามการดาเนินโครงการอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non –
Performimg Loans : NPLs) เพิ่มขึ้นในระบบ กากับให้ ธอส.พิจารณาอนุมัติสินเชื่อด้วยความละเอียดรอบคอบ เหมาะสม คานึงถึงผู้กู้ที่
ยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นลาดับแรก เพื่อสร้างโอกาสและสนับสนุนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยได้มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยอย่างทั่วถึง ป้องกันความ
ซ้าซ้อนกับโครงการบ้านประชารัฐ และโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ เป็นต้น
2.ให้ ธอส.แยกบัญชีมาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Post Finance) เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาล (Public Service Account :
PSA) และผ่อนปรนเกณฑ์ด้านรายได้ในการคานวณตัวชี้วัดผลการดาเนินงานของ ธอส.
3.ให้ ธอส. จัดทาประมาณการต้นทุนสาหรับกิจกรรม มาตรการหรือโครงการ และแจ้งให้ คก.นโยบายการเงินการคลังและ ก.การคลังเมื่อ
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เรื่อง

5.เรื่อง เสนอขอแต่งตั้ง
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนกองทุน
หมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ

สำระสำคัญ
สิ้นสุดโครงการแล้ว รายงานผลการดาเนินงานต่อ ครม.และเปิดเผยสาธารณผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
สำระสำคัญ เป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนประชาชนให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์และจัดซื้อหรือปลูกสร้างที่อยู่
อาศัย (Post Finance) ที่มีราคาไม่เกิน 1,000,000 บาท เป็นของตนเอง โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อของ
ธนาคารพาณิชย์ กลุ่มคนวัยทางานหรือประชาชนที่กาลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่ต้องการมีภาระค่าใช้จ่ายเกินตัว
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษและเงื่อนไขการให้สินเชื่อที่ผ่อนปรนตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยให้มี
บ้านเป็นของตนเอง
ครม.มีมติอนุมัติตามที่ รมต.สานักนายกฯ เสนอแต่งตั้ง นายนที ขลิบทอง ให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

หมำยเหตุ เอกสารชุดนีเ้ ป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่สรุปจากเว็บไซต์ http://www.thaigov.go.th สาหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบทีส่ านักเลขาธิการคณะ
รัฐมนตรี โทร.0 2280-9000
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