ประมวลสรุปมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับ พอช.และขบวนองค์กรชุมชน
ณ วันที่ 4 ธันวำคม 2561
เรื่อง
สำระสำคัญ
1.เรื่อง ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรมี
ครม.มีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
ส่วนร่วมของประชำชนในกระบวน 1.หลักการร่าง พรบ.การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... ตามที่ สนง.ปลัดสานักนายกฯ (สปน.) เสนอ
และให้ส่ง สนง.คก.กฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ ก.คมนาคม (คค.) ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)
กำรนโยบำยสำธำรณะ พ.ศ. ....
ก.ยุติธรรม (ยธ.) ก.ดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) สนง.ก.พ.ร. สานักงบประมาณ (สงป.) คก.ปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน คก.
ดาเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน และ ส.เลขาธิการครม. (สลค.) ไปประกอบการพิจารณาแล้วส่งให้ คก.ประสานงานสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป
2.แผนการจัดทากฎหมายลาดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสาคัญที่ออกตามร่าง พรบ.ดังกล่าว ตามที่ สปน.เสนอ
3.ให้ สปน. ได้รับการยกเว้นปฏิบัติตาม มติครม.เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 (เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการขอจัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ) และให้เร่งรัดเสนอ เรื่อง กำรขอจัดตั้งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกระบวนกำรนโยบำย
สำธำรณะ ต่อ คก.พัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง และ ก.พ.ร. แล้วแจ้งผลไปยัง สคก.ต่อไป
4.ให้ สปน.รับความเห็นของ คค. ทส. ยธ. ดศ. ก.พ. สงป. และคก.ปฏิรูปประเทศด้านพลังงานไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
สำระสำคัญ
1.ถ้าหากมีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่แล้ว ก็ให้เป็นไปตามนั้น เว้นแต่จะมีหลักเกณฑ์ต่ากว่าร่างพรบ.ฉบับนี้
2.หน่วยงานรัฐมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ เผยแพร่ข้อมูลและจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
3.กรณีที่หน่วยงานรัฐไม่จัดรับฟังความคิดเห็น หรือกาหนดมาตรการป้องกันความเสียหายจากนโยบายสาธารณะ ตามคาร้องขอของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย อาจยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการฯ หรือยื่นฟ้องต่อศาลปกครองต่อไป
4.คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการมีส่วนร่วมฯ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ มีอานาจหน้าที่ พิจารณาวินิจฉัยคาร้อง กากับดูแล ส่งเสริมและสนับสนุน กาหนดขอบเขต ประเภท ชนิด และลักษณะของ
นโยบายสาธารณะ ฯลฯ
5.ให้ สนง.คก.มีส่วนร่วมฯ สังกัด สปน. มีหน้าที่ด้านธุรการ ส่งเสริมหน่วยงานรัฐในการให้ความรู้ประชาชน และรับเรื่องร้องทุกข์
6.กาหนดบทลงโทษผู้ที่ไม่กระทาการตามร่างพรบ.นี้
7.โครงการของรัฐที่ดาเนินการก่อนวันที่พรบ.นี้ใช้บังคับ ให้ดาเนินการต่อไปจนเสร็จ
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2.เรื่อง ร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริม
ครม.มีมติเห็นชอบร่างพรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ของ ก.เกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ที่ สคก.ตรวจพิจารณาแล้ว
วิสำหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และให้เสนอ คก.ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ สนช.ต่อไป
สำระสำคัญ กาหนดให้การโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของวิสาหกิจชุมชน และมีอยู่ก่อนวันยื่นคาขอจัดตั้งเป็น
นิติบุคคล ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
3.เรื่อง ร่ำงกฎกระทรวง ฉบับที่ ..
ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ...(พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตร
(พ.ศ. ….) ออกตำมควำมใน
การภาษีเพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ) ตามที่ ก.การคลัง (กค.) เสนอและให้ส่ง สคก.ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน
ประมวลรัษฎำกร ว่ำด้วยกำร
กค. เสนอว่า มีนโยบายกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศด้วยการใช้มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่ม
ยกเว้นรัษฎำกร (มำตรกำรภำษีเพื่อ มากขึ้น โดยให้ความสาคัญกับสินค้าเกษตรที่ราคาตกต่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านหนังสือ และส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ชุมชน จึง
ส่งเสริมกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ เห็นควรยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายใต้หลักการ ดังนี้
1.นาค่าซื้อสินค้าไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้ ดังนี้
ของประเทศ)
1.1 ยางล้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถจักรยาน ที่ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อนและไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ
1.2 หนังสือ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต แต่ไม่รวมนิตยสารและหนังสือพิมพ์
1.3 สินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ทีล่ งทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน
2.หักเป็นค่าลดหย่อนภาษีตามจานวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยซื้อระหว่าง 15 ธันวาคม 2561 - 16 มกราคม 2562
3.หักลดหย่อนภาษีตามที่จ่ายจริงในแต่ละปีภาษี แต่รวมกันสองปีภาษีแล้วต้องไม่เกิน 15,000 บาท
สำระสำคัญ ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สาหรับการซื้อยางล้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน หนังสือ ข้อมูลอิเล็กทรอ
นิกส์ และสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท ตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2561 - 16 มกราคม 2562
4.เรื่อง สรุปมติกำรประชุม
ครม.มีมติรับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ามันแห่งชาติ (กนป.) ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 29 พฤศจิกายน
คณะกรรมกำรนโยบำยปำล์มน้ำมัน 2561 ตามที่ กนป.เสนอ ดังนี้
สำระสำคัญ
แห่งชำติ ครั้งที่ 4/2561
1.เห็นชอบโครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชำวสวนปำล์มน้ำมัน ตามที่ กษ.เสนอ เพื่อลดค่าครองชีพ ควบคู่ไปกับการสร้าง
ความเข้มแข็งให้สามารถรักษาศักยภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง ซึง่ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) 150,000 ราย
ไร่ละ 1,500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ วงเงินรวม 3,458,206,250 บาท ให้ กสก. กาหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการกากับดูแล
และดาเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.มำตรกำรปรับสมดุลน้ำมันปำล์มในประเทศ มอบหมายให้ ก.พลังงาน (พน.) โดย กฟผ. ร่วมกับ ก.พาณิชย์ (พณ.) และหน่วยงานที่
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เรื่อง

5.เรื่อง ขออนุมัติดำเนินงำน
โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่
เกษตรกรชำวสวนปำล์มน้ำมัน

สำระสำคัญ
เกี่ยวข้องเร่งรัดซื้อน้ามันปาล์มดิบมาผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับโรงไฟฟ้าบางปะกง 160,000 ตัน ให้เสร็จโดยเร็วในราคากิโลกรัมละ 18 บาท
3.มำตรกำรกำหนดมำตรฐำนโรงงำนสกัดน้ำมันปำล์ม มอบหมายให้ ก.อุตสาหกรรม (อก.) เร่งรัดออกประกาศ เรื่องกาหนดวัตถุดิบและ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ของโรงงานสกัดน้ามันปาล์มให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว
4.มำตรกำรส่งเสริมกำรใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 10 มอบหมายให้ พน. โดยกรมธุรกิจพลังงานเร่งรัดการออกประกาศมาตรฐานคุณภาพ
บี 100 ใหม่ เพื่อให้สามารถรองรับการผสม บี 10 โดยเร็ว
ครม.มีมติอนุมัติตามที่ กษ. เสนอ ดังนี้
1.โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามัน
2.งบประมาณ จานวน 3,458,206,250 บาท แบ่งเป็น
2.1 ค่าใช้จ่ายให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามัน วงเงิน 3,375,000,000 บาท
2.2 ค่าใช้จ่ายการดาเนินงานและค่าธรรมเนียมโอนเงินของ ธกส. วงเงิน 1,500,000 บาท และชดเชยต้นทุนเงิน วงเงิน 73,406,250 บาท
2.3 ค่าบริหารจัดการโครงการ วงเงิน 8,300,000 บาท
3.มอบหมายคณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด อาเภอ และคณะทางานตรวจสอบสิทธิ์ระดับตาบล ดาเนินการตามอานาจหน้าที่
สำระสำคัญ
 วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และช่วยเหลือค่าครองชีพชาวสวนปาล์มน้ามัน
 เป้ำหมำย เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามันที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 150,000 ราย พื้นที่ไม่เกิน 2,250,000 ไร่ ตามที่ปลูกจริงไร่ละ
1,500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่
 วิธีดำเนินกำร เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามันต้องแจ้งยืนยันขอรับสิทธิ์และ
1) มีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะ
2) เป็นหัวหน้าครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียน ภายในเดือนธันวาคม 2561 ทีข่ ึ้นทะเบียนก่อนปี 2561 ให้มาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันภายใน
เดือนธันวาคม 2561 เช่นเดียวกัน กรณีที่ย้ายเข้าทะเบียนบ้านใหม่ ต้องดาเนินการตามเงื่อนไขของ มท. ก่อน 29 พฤศจิกายน 2561
3) เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับ ธกส.
4) พื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ รวมทั้งสิ้น 47 รายการ ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส. 1602.3/2454 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 และเป็น
พื้นที่ปลูกปาล์มน้ามันที่ให้ผลผลิตแล้ว (อายุมากกว่า 3 ปี)
 กำรตรวจสอบรับรองสิทธิ์เกษตรกร
1) คณะทางานตรวจสอบสิทธิ์ระดับตาบล ตรวจสอบสิทธิ์
2) คณะกรรมการบริหารโครงการระดับอาเภอ รับรองสิทธิ์
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6.เรื่อง สรุปมติกำรประชุม
คณะกรรมกำรนโยบำยยำง
ธรรมชำติ ครั้งที่ 1/2561

7.เรื่อง โครงกำรบริหำรจัดกำร
รักษำเสถียรภำพรำคำยำงพำรำ
ของสถำบันเกษตรกร

สำระสำคัญ
3) คณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด กากับดูแล และแก้ไขปัญหาการรับรองสิทธิ์ฯ
 กำรขอใช้สิทธิ์เกษตรกรผู้เข้ำร่วมโครงกำร
1) กสก. ประกาศรายชื่อเกษตรกรทีข่ ึ้นทะเบียนฯ ให้ตรวจสอบข้อมูลและแจ้งยืนยันเข้าร่วมโครงการฯ
2) คณะทางานตรวจสอบสิทธิ์ระดับตาบล ทาหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ์
3) คณะกรรมการบริหารโครงการระดับอาเภอ ทาหน้าที่รับรองสิทธิ์และบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศ
4) กสก.ส่งผลการรับรองสิทธิ์ไปยัง ธกส. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน เอกสารหลักฐาน ชี้แจงทาความเข้าใจ
4.ระยะเวลาดาเนินการ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 - กันยายน 2562
ครม.มีมติรับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2561 ตามที่คณะกรรมการนโยบายยาง
ธรรมชาติ (กนย.) เสนอ ดังนี้
สำระสำคัญ กนย. ประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 มีมติ ดังนี้
1.ข้อสั่งการ รมต.กษ. ประธานการประชุม กนย.
1) ให้ กสก. กรมวิชาการเกษตร (กวก.). และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดตั้งคณะทางาน กสก.เป็นเลขานุการ เพื่อศึกษาหารูปแบบ
การทาสวนยางแบบใหม่ปรับเปลี่ยนรูปแบบแปลงสวนยาง โดยปลูกพืชร่วมยาง พืชแซมในสวนยาง พืชที่มีศักยภาพปลูกแทนยางพารา โดย
ใช้งบประมาณของ กยท.
2) อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ประสานกับ ธ.ก.ส. เร่งตรวจสอบการเข้าร่วมโครงการฯ
3) สนง.ปลัด กษ. ทาแบบฟอร์มสารวจจานวนโครงการและปริมาณน้ายางสดในการทาถนนของ อปท.ทั่วประเทศ กยท.ประชาสัมพันธ์
2.เรื่องที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบ
1) โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง กรอบวงเงิน 17,512,734,883 บาท
2) โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร มอบหมายให้ กยท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทารายละเอียดโครงการฯ เสนอ ครม.
3) โครงการบริหารจัดการรักษาเสถียรภาพราคายางพารา มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ทารายละเอียดโครงการฯ เสนอครม.
ครม.มีมติเห็นชอบตามที่ กษ.เสนอ ดังนี้
1.โครงการบริหารจัดการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของสถาบันเกษตรกร
2.ใช้สินเชื่อจากสภาพคล่องของ ธ.ก.ส. ในวงเงิน 5,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2561 – 28
กุมภาพันธ์ 2563 ชาระคืนไม่เกิน 12 เดือน
3.รัฐบาลจัดสรรงบประมาณอุดหนุนจ่ายขาดให้กับสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 2 บาทต่อกิโลกรัม รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน
200 ล้านบาท
สำระสำคัญ
-4-|Page

ประมวลสรุปมติครม.ที่เกี่ยวข้องกับพอช.และขบวนองค์กรชุมชน ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2561

ห้องสมุด สานักบริหารงานกลาง

เรื่อง

สำระสำคัญ
1.เพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพราคายางพาราไม่ให้ต่ากว่าราคาตลาด เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรและส่งออกไปต่างประเทศ
2.เป้าหมายการสนับสนุน ได้แก่ สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร วงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี ตั้งแต่ 1 ธันวาคม
2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 ส่งออก 100,000 ตัน
3.ธ.ก.ส. คิดดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี แบ่งเป็น สถาบันเกษตรกรร้อยละ 0.01 ต่อปี และรัฐบาลชดเชยร้อยละ 3.99 ต่อปี
4.จัดสรรงบประมาณอุดหนุนจ่ายขาดตามจ่าย อัตรา 2 บาทต่อกิโลกรัม เป็นเงิน 200 ล้านบาท
ครม.มีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่ กษ.เสนอ ดังนี้
8.เรื่อง โครงกำรช่วยเหลือและ
สร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร 1.โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2561 – 2562
ชำวสวนยำง พ.ศ. 2561 – 2562 2.กรอบวงเงิน 17,512,734,883 บาท
3.หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการจ่ายเงิน
และหลักเกณฑ์ แนวทำง และ
สำระสำคัญ
วิธีกำรจ่ำยเงิน
 วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรรายย่อย และบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องค่า
ครองชีพ
 เป้ำหมำย สวนยางในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ก่อน 14 พฤศจิกายน 2561 จานวน 999,065 ราย และคนกรีด
ยาง 304,266 ราย รวมเนื้อที่ 9,448,447 ไร่ๆ ละ 1,800 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่
 ระยะเวลำดำเนินกำร 10 เดือน (ธันวาคม 2561 – กันยายน 2562)
 วงเงินงบประมำณรวมทั้งสิ้น 17,512,734,883 บาท จาแนกเป็น
ครม.มีมติเห็นชอบตามที่ กค.เสนอ ดังนี้
9.เรื่อง โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือ
1.โครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบที่ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบ เฉพาะฤดูการผลิต 2561/2562
เกษตรกรผู้ปลูกยำสูบที่ได้รับ
ผลกระทบจำกกำรลดปริมำณกำร ของการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) และอนุมัติงบประมาณ 159.59 ล้านบาท
รับซื้อใบยำสูบ เฉพำะฤดูกำรผลิต 2.ยสท. ร่วมกับกรมสรรพสามิต ในฐานะผู้รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ ทารายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงิน ตรวจสอบ
สิทธิฯ
2561/2562
สำระสำคัญ
 วัตถุประสงค์ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบที่ได้รับผลกระทบจากการปรับลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบ
 กลุ่มเป้ำหมำย ผู้ปลูกยาสูบประเภทเวอร์ยิเนีย เบอร์เลย์ และเตอร์กิช ที่ได้รับโควตาในฤดูการผลิต 2561/2562 ซึ่งขึ้นทะเบียนกับ
ยสท. และกรมสรรพสามิตแล้ว รวม 13,557 ราย
 วิธีดำเนินโครงกำร
1.เกษตรกรลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกับ ยสท.
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เรื่อง

10.รัฐบำลมอบของขวัญปีใหม่ให้
ประชำชน

สำระสำคัญ
2.คณะกรรมการฯ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินเงินช่วยเหลือ
3.รัฐบาลจ่ายเงินช่วยเหลือ ร้อยละ 70 ของรายได้ที่ขาดหายไป
4.คณะกรรมการฯ รวบรวมข้อมูลส่งให้ ธ.ก.ส.
 ระยะเวลำโครงกำร ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่ ครม.มีมติเห็นชอบ
 งบประมำณ รวมทั้งสิ้น 159.59 ล้านบาท
ครม.มีมติรับทราบและเห็นชอบตามทีห่ น่วยงานต่างๆ เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2562 มอบให้แก่ประชาชน
ตามข้อสั่งการของนายกฯ ในการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ดังนี้
กระทรวง
รำยละเอียด
วท.
1.ยกเว้นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ Space Inspirium ชลบุรี
2.ยกเว้นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รับปีใหม่ 2562
3.กิจกรรมดูดาวฟรีที่หอดูดาวภูมิภาค ทั้ง 3 แห่ง และที่ AstroPark จังหวัดเชียงใหม่
4.กิจกรรมชมปรากฏการณ์ Super Full Moon ณ AstroPark หอดูดาวภูมิภาคทั้ง 3 แห่ง และเครือข่าย 360
โรงเรียนทั่วประเทศ
5.สนับสนุนการเรียนรู้ด้วย CD บทเรียน e-learning สาหรับเด็กนักเรียน
6.กิจกรรมอบรม STEAM 4 INNOVATOR
7.จิสด้า ลดราคาค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 2 หลักสูตร (จาก 15,000 บาท เหลือ 7,500 บาท)
8.โรงเรียนผู้สูงอายุป้องกันโรคอัลไซเมอร์
9.โครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทางาน (Work integrated Learning : WiL)
10.จัดโปรโมชั่นลดราคาร้อยละ 20 งานบริการภาคอุตสาหกรรม 3 เดือน
11.คู่มือบริหารจัดการน้า จานวน 200 เล่ม
มท.
1.ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านแอปฯ MOI 1567
2. Share happiness: ช่วยเหลือครัวเรือนยากจน 15,429 ครัวเรือน มกราคม – กันยายน 2562
3.ศูนย์ดารงธรรม นาสุข คลายทุกข์ด้านที่ดิน ปี 2562 รับแจ้งผ่าน HOT LINE 10 คู่สาย 24 ชั่วโมง เริ่ม 1 มกราคม
2562 เป็นต้นไป
4.Happy Lands แพ็คเกจความสุขมอบให้ประชาชน : 1.จดทะเบียนตามนัด 2.วันรังวัดเลือกได้ 3.บริการสุขใจ
เริ่ม1 มกราคม – 30 กันยายน 2562
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เรื่อง

สำระสำคัญ
5.แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ ปี 2562 : 1.บ้านอารยสถาปัตย์ 2.บ้านผู้ประสบภัย 3.บ้านประสานพิกัด 4.บ้าน
สาเร็จรูปจากโรงงาน เริ่มตุลาคม 2561 – พฤษภาคม 2562
6.ห้องน้าท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย
7.คืนคลองสวยทั่วไทยสุขใจเที่ยวท้องถิ่น : ปรับปรุงพัฒนาคูคลองและบริเวณริมคลอง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถี
คลอง วิถีเกษตร และประวัติศาสตร์
8.ถนนไร้สายสร้างสุขเพื่อคนเมือง ปี 2562 : ถนนนานาเหนือ ถนนวิทยุ ถนนสาธุประดิษฐ์
9.ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA
10.กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน
กองทัพบก โครงการ “พอเพียงเพิ่มพลังชุมชน มั่นคงด้วยวิจัยและนวัตกรรม”
และ วช.
ยธ.
1.การลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม
- การขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
- จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
- จาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ในโครงการ DJOP Center
- บันทึกภาพลักษณะร่องรอย ตาหนิพิเศษของพระเครื่อง
- จาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ผลงานผู้ต้องขังราคาพิเศษ
2.การให้บริการความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย
3.การบริการงานยุติธรรมช่วงเทศกาลปีใหม่
4.การบริการงานยุติธรรมผ่านระบบเทคโนโลยี
ทส.
1.ยกเว้นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 3 แห่ง ระหว่าง29 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562
- พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี
- พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์
- ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
2.การประกาศอุทยานธรณีโคราช เป็นอุทยานธรณีระดับประเทศ แห่งที่ 2 ของประเทศไทย
3.ส่งเสริมการเรียนรู้ต้นแบบวิถีชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.ห้องสมุดความหลากหลายทางชีวภาพ ในรูปแบบดิจิทัล (Biodiversity Digital Library)
5.จัดงาน Botanic Festival 2019 “ผักสวนครัว รั้วดอกไม้” (Home Garden) ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จ
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เรื่อง

พม.

สำระสำคัญ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง 29 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562
6.ลดราคาผลิตภัณฑ์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก)
7.ลดราคาที่พักนักท่องเที่ยว : ระหว่าง 1 ธันวาคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
- สวนป่าแม่ยาว-แม่ซ้าย จังหวัดเชียงราย
- สวนป่าเขากระยาง จังหวัดพิษณุโลก
- สวนป่าแม่ละเมา จังหวัดตาก
- สวนป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
- สวนป่าเกริงกระเวีย จังหวัดกาญจนบุรี
- สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ
8.งดเว้นค่าเข้าชมการแสดงช้าง ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ
9.มอบบัตรประจาตัวอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) (Marine Rangers)
10.โครงการ “ป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย”
11.“ชมฟรี มีความรู้”ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้าภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (Phuket Aquarium)
12.เพาะชากล้าไม้ปลูกความรู้สู่ประชาชน 116 แห่งทั่วประเทศ
13.ผลักดันร่ำง พ.ร.บ. คณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ พ.ศ. ....
14.ดำเนินกำรตำม พ.ร.บ. ป่ำไม้ มำตรำ 7 ยกเลิกไม้หวงห้ำมในที่ดินกรรมสิทธิ์
15.ผลักดันร่ำง พ.ร.บ. ป่ำชุมชน
16.ผลักดันร่าง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่าง พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ....
1.สุขถ้วนหน้า
- One Card All Rights : ทุกสิทธิคนพิการ ผ่านบัตรประชาชนใบเดียว
- คงอัตราดอกเบี้ย ต่าสุดที่ร้อยละ 25 สตางค์ต่อเดือน
2.สุขอาศัย
- มอบบ้ำน สร้ำงชุมชน ไทยทุกคนมั่นคง เข้มแข็ง 2,562 หลัง โดย พอช. มอบบ้ำนมั่นคง 1,096 หลัง มอบ
บ้ำนพอเพียงชนบท 1,254 หลัง มอบบ้ำนริมคลอง 212 หลัง
- บ้านปันสุขเพื่อผู้สูงอายุ 1,000 หลัง 76 จังหวัด
- ร่วมใจ สร้ำงไทย สร้ำงที่อยู่อำศัย สนง.ปลัดกระทรวงฯ และ พอช. สร้ำงบ้ำนแก่ผู้ประสบภัยดินโคลนถล่ม
ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่ำน 75 หลัง
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เรื่อง

พณ.

สำระสำคัญ
- Easy Home ซื้อง่าย จ่ายสบาย : บ้านเอื้ออาทรราคาพิเศษ 35 โครงการ
3.สุขร่วมใจ
- ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ
- ศาสนสถานเชื่อมบุญ เกื้อหนุนคนพิการ และผู้สูงอายุ
- หนาวนี้...ที่บนดอย ตามรอยภูมิวัฒนธรรม
- พม.เชื่อมใจ แบ่งปันความสุขสู่สังคม
- สร้างพื้นที่เป้าหมายขจัดภัยความรุนแรง
- เว็บไซต์รวมใจยุติความรุนแรง
4.สุขยั่งยืน
- ผลักดันมาตรการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ เรื่อง “สังคมผู้สูงอายุ”
1.ลดค่าครองชีพ และดูแลราคาสินค้า
- จัดงานลดราคาจาหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ ห้างทั่วประเทศ
- จัดงานธงฟ้าเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่สาหรับประชาชน ณ กระทรวงพาณิชย์
- มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค
- ลดราคาสินค้าอุปโภค/บริโภค 20-50% “ค้าส่งรวมใจ โชห่วยไทยคู่สังคม”
- ลดราคาสินค้าออนไลน์ Thaitrade.com 30 %
- จัดสายตรวจพิเศษตรวจสอบการจาหน่ายชุดกระเช้าของขวัญให้เป็นธรรมแก่ผู้บริโภค
- ประชาสัมพันธ์การรับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้าและบริการ สายด่วน 1569
- จัดสายตรวจพิเศษตรวจสอบการจาหน่ายสินค้าและอาหารในสถานีขนส่งผู้โดยสาร/สถานีรถไฟ
- ปล่อยขบวนรถโมบายเพื่อออกตรวจสอบสถานีบริการน้ามันในช่วง ก่อนเทศกาลปีใหม่
2.ขยายเวลาให้บริการและอานวยความสะดวกทางการค้า
3.บริการพิเศษสาหรับผู้ประกอบการ

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