ประมวลสรุปมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับ พอช.และขบวนองค์กรชุมชน
ณ วันที่ 18 ธันวำคม 2561
เรื่อง
1.เรื่อง ร่ำงระเบียบสำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรบูรณำ
กำรเพื่อลดควำมเหลื่อมลำและ
แก้ไขปัญหำควำมยำกจน พ.ศ. ....

สำระสำคัญ
ครม.มีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบูรณาการเพื่อลดความเหลื่อมลาและแก้ไขปัญหาความ
ยากจน พ.ศ. .... ตามที่ สศช.เสนอ และให้ส่ง คก.ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ ครม.ตรวจพิจารณาแล้วดาเนินการต่อไป
สำระสำคัญกำหนดให้
1.มีคณะกรรมการนโยบายการลดความเหลื่อมลาและแก้ไขปัญหาความยากจน (กนล.) ประกอบด้วย นายกฯ เป็นประธาน รองนายกฯ
เป็นรองประธาน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจฯ เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่และอานาจกาหนดกรอบนโยบาย
และยุทธศาสตร์ วางแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงาน เสนอแนะ ครม. กากับติดตามประเมินผล ออกประกาศ
และคาสั่ง
2.มีคณะกรรมการบริหารการลดความเหลื่อมลาและแก้ไขปัญหาความยากจน (กบล.) ประกอบด้วย รมต.ประจาสานักนายกฯ เป็นประธาน
กรรมการ มีหน้าที่และอานาจกาหนดกรอบตัวชีวัดด้านความเหลื่อมลาทางสังคมของประเทศ เสนอแนวทาง หลักเกณฑ์ และแผนปฏิบัติ
การ พิจารณากลั่นกรองแผนงานและงบประมาณ กากับ ติดตาม ประเมินผล เสนอแนะต่อ กนล.
3.มีสานักงานบูรณาการลดความเหลื่อมลาฯ เป็นหน่วยงานภายใน สศช. ทาหน้าที่เป็นเลขานุการของ กนล. และ กบล. ปฏิบัติงานธุรการ
4.หน่วยงำนของรัฐให้ควำมร่วมมือและสนับสนุนกำรดำเนินงำนของ กนล. และ กบล. ตำมระเบียบนี
2.เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมน
ครม.มีมติเห็นชอบในหลักการขยายระยะเวลาและรายละเอียดการดาเนินงานโครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local
ตรีเมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2560
Economy Loan) และโครงการ Transformation Loan เสริมแกร่ง (Soft Loan เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ระยะที่ 2) ภายใต้มาตรการ
เรื่อง มำตรกำรพิเศษเพื่อขับเคลื่อน พิเศษเพื่อขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่ยุค 4.0 (มาตรการด้านการเงิน) ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
SMEs สู่ยุค 4.0 (มำตรกำรด้ำน
เสนอ
สำระสำคัญ เดิมครม.มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการฯ ตามที่ ก.อุตสาหกรรม (อก.) เสนอ โดยจะสินสุดโครงการ 18 ธันวาคม
กำรเงิน)
2561 แต่ยังมีว งเงิน เหลื ออยู่ 8,000 ล้ านบาท และยังมีผู้ ประกอบการ SMEs ให้ ความสนใจ อก.จึงขอขยายระยะเวลาและปรับปรุง
รายละเอียด ดังนี
 คก.สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan)
o ระยะเวลา สินสุดรับคาขอกู้ภายใน 18 ธันวาคม 2562 หรือจนกว่าเงินจะหมด
o กลุ่มเป้าหมาย เพิ่มกลุ่มธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก
o อัตราดอกเบีย
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เรื่อง

3.เรื่อง ของขวัญปีใหม่ (ปี พ.ศ.
2562) ให้แก่ประชำชน

สำระสำคัญ
- บุคคลธรรมดา ปีที่ 1-3 ร้อยละ MLR -1.875 ต่อปี ปีที่ 4-7 ตามที่ธนาคารฯ กาหนด
- นิติบุคคล ปีที่ 1-3 ร้อยละ MLR – 3.875 ต่อปี ปีที่ 4-7 ตามที่ธนาคารฯ กาหนด
 คก.Transformation Loan เสริมแกร่ง (Soft Loan เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ระยะที่ 2)
o ระยะเวลา ขยายเวลารับคาขอกู้เพิ่มอีก 12 เดือน หรือจนกว่าเงินจะหมด
o กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการ SMEs ที่เคยได้รับการอนุมัติ
o วงเงินสินเชื่อต่อราย 50 ล้านบาท
ครม.มีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่หน่วยงานต่างๆ เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2562 มอบให้แก่ประชาชน
ตามข้อสั่งการของนายกฯ ในการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ดังนี
กระทรวง
รำยละเอียด
กพร.+ 1.งานบริการสาหรับธุรกิจ (https://bizgovchannel.go.th/)
สพร.
2.งานบริการสาหรับประชาชน (www.info.go.th)
ศอ.บต. 1.คืนความรัก ความผูกพัน ผ่านการสืบสานพระราชปณิธาน
2.มอบโอกาสในชีวิตด้านการสร้างงาน สร้างอาชีพ กระจายรายได้ ภายใต้การพัฒนาเศรษฐกิจไร้รอยต่อ
3.ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งในสังคม
4.เพิ่มศักยภาพเยาวชนและคนของรัฐ
รง.
1.สุขจิต...ขยายสิทธิลูกจ้างชั่วคราว
2.สุขใจ...ช่างประชารัฐในชุมชน
3.สุขสบาย...รักษาได้ทุกโรงพยาบาล
4.สุขล้น...คนไทยมีงานทา
5.สุขหรรษา...พัฒนาทักษะออนไลน์
กษ.
1.มอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง
2.เพิ่มพลังปีใหม่ จาหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ
3.ปีใหม่เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สธ.
1.โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่ออุทิศถวายฯ
2.โครงการตรวจยีนแพ้ยา 10,000 คน
3.โครงการจัดทาบัตร SMART CARD อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) สธ.
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เรื่อง
ดศ.

กต.
คค.
วธ.

สำระสำคัญ
1.บริการระบบตรวจสอบสิทธิ (Smart Sign On)
2.บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ Smart City
3.บริการอินเทอร์เน็ตของบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
4.บริการโทรศัพท์ประจาที่และ TOT Mobile
5.โปรปีใหม่ จาก my by CAT
6.โครงการช้อป software
7.การทดลองใช้บริการเรียกเก็บเงินปลายทาง (Cash on Delivery: COD)
8.การเปิดให้บริการ Open House
1.ให้บริการรับคาร้องหนังสือเดินทางนอกเวลาราชการ (วันเสาร์) เป็นกรณีพิเศษปีใหม่ 114,902 ราย
2.บริการเอกสารแปลสาเร็จรูปก่อนการรับรองนิติกรณ์เอกสาร 3 เดือน (มกราคม – มีนาคม 2562)
ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา – ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทาง
พิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี ตังแต่ 27
ธันวาคม 2561 เวลา 00.01 น. - 3 มกราคม 2562 เวลา 24.00 น.
1.“สวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก” ระหว่าง 29 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562
2. “ไหว้พระ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล”
3.สักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสาคัญ
4.ไหว้พระวังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน : นพปฏิมารัตนมารวิชัย
5.ดนตรีและการแสดงพืนบ้านส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562
6.เปิดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยไม่เสียค่าบริการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และอุทยานประวัติศาสตร์ทุกแห่ง
ตังแต่ 29 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562
7. “อ่านสร้างชาติ ซือหนังสือ ลดหย่อนภาษีได้” ระหว่าง 15 ธันวาคม 2561 – 16 มกราคม 2562

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