ประมวลสรุปมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับ พอช.และขบวนองค์กรชุมชน
ณ วันที่ 25 ธันวำคม 2561
เรื่อง
สำระสำคัญ
1.เรื่อง มำตรกำรเพิ่มขีดควำม
ครม.มีมติรับทราบผลการดาเนินงานตามมาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สำมำรถและส่งเสริมควำมรู้ให้กับ ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ในระยะแรก ตามที่สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) เสนอ และ
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม เห็นชอบการปรับปรุงมาตรการฯ
ในกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำ
สำระสำคัญ สสว.ร่วมกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย(ธสน.) ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) สมาคม
ธนาคารไทย และธนาคารพาณิชย์ 8 แห่ ง จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ให้ แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจ ฯ และออกคูปองซื้อขายเงินตรา
แลกเปลี่ยน ระยะต่อไป
ต่างประเทศ FX Options วงเงิน 30,000 บาท เป้าหมาย 5,000 ราย แต่พบว่า มีผู้เข้าร่วมโครงการน้อยกว่าเป้าหมาย ซึ่งเป็นผลจาก
หลายปัจจัย เช่น เงื่อนไขด้านคุณสมบัติเข้มงวดเกินไป วงเงินไม่จูงใจ และไม่เห็นจาเป็นต้องป้องกัน สสว.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยาย
โครงการให้ครอบคลุมองค์ความรู้ด้านการเงินอื่นๆ และปรับปรุงรายละเอียดโครงการฯ ดังนี้
 คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ำร่วมโครงกำรฯ ต้องเป็นผู้ส่งออก/นาเข้าที่มียอดขายไม่เกิน 400 ล้านบาทต่อปี เป็นสมาชิก สสว. เป็น
เจ้าของกิจการเท่านั้น
 ลักษณะคูปองและเงื่อนไขกำรใช้ สสว.ออกคูปอง วงเงิน 50,000 บาทต่อราย ไม่สามารถซื้อขาย เปลี่ยนมือ แลกเปลี่ยนหรือ
ทอนเป็นเงินสดได้ ใช้ได้กับธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการฯ
 ค่ำใช้จ่ำยและแหล่งที่มำ ประมาณ 500 ล้านบาท ดาเนินการภายในเดือนธันวาคม 2562
2.เรื่อง ของขวัญปีใหม่ (ปี พ.ศ.
ครม.มีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่หน่วยงานต่างๆ เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2562 มอบให้แก่ประชาชน
ตามข้อสั่งการของนายกฯ ในการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ดังนี้
2562) ให้แก่ประชำชน
กระทรวง
1.ส.ปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี(สปน.)
2.กรมประชาสัมพันธ์
(กปส.)

รำยละเอียด
1.ประชาชนจะได้รับรหัสเรื่องร้องทุกข์ ผ่าน SMS เพื่อใช้ติดตามผลการแก้ไขปัญหา เริ่ม 1 มกราคม 2562
2.จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในส่วนท้องถิ่น
1.เป็นเจ้าภาพหลักในการประชาสัมพันธ์การแสดงวัฒนธรรมและดนตรี โดยวงดนตรี กปส. ณ เวทีใหญ่ ใน
วันที่ 16 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562 และกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ทั้งในกรุงเทพมหานครและ
ภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัด
2.กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
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เรื่อง

สำระสำคัญ
กิจกรรมรณรงค์ร่วมใจตรวจสอบฉลากกระเช้าของขวัญปีใหม่

3.สนง.คณะกรรม
การคุ้มครองผู้บริโภค
(สคบ.)
4.ก.การท่องเที่ยว
1.โครงการสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ (Sports for All 4.0) ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
และกีฬา
2.โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (12 มกราคม พ.ศ. 2562) ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
5.ก.คมนาคม
1.ยกเว้นค่าผ่านทาง
- ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 (กรุงเทพ-ชลบุรี)
- ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข (วงแหวนรอบนอกด้านตะวันออกช่วงบางปะอิน-บางพลี)
- ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี)
- ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 3 มกราคม 2562
2.จัดบริการรถตู้รับ-ส่งฟรี บขส. (999) ระหว่างสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) และกรมการ
ขนส่งทางบก วันที่ 27 - 29 ธันวาคม 2561 เวลา 17.30 - 20.00 น.
3.จัดบริการรถไฟฟ้าฟรี ตั้งแต่ 12.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 12.00 น. วันที่ 1 มกราคม 2562
4.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริการที่จอดรถฟรีบริเวณลานจอดรถโซน C รับได้กว่า 700 คัน ตั้งแต่ 27
ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 และจัดรถ Shuttle Bus ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
5.จัดรถโดยสารธรรมดาฟรี “งานอุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้าแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่าง 10
ธันวาคม 2561 - 19 มกราคม 2562 จานวน 70 คัน
6.ขยายเวลาให้บริการรถไฟฟ้า MRT สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้าเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)
ข้ามปี ตั้งแต่ 06.00 น. วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 02.00 น. วันที่ 1 มกราคม 2562
7.ขยายเวลาให้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่ 05.30 น. - 02.00 น.
8.จัดรถไฟขบวนรถประจา 242 ขบวน/วัน และเพิ่มตู้โดยสารรถเร็ว รถด่วน รถด่วนพิเศษ ขบวนละ 1-2 ตู้
9.จัดชานชาลาขาเข้าเพื่อให้รถโดยสารและรถตู้โดยสารสามารถจอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารได้อย่างเพียงพอ
10.จัดหารถเสริมให้เพียงพอ ตลอดช่วงเทศกาล
11.จัดหารถโดยสารใหม่ใช้ก๊าซธรรมชาติ(NGV) เพิ่ม 100 คัน ตั้งแต่ 28 ธันวาคม 2561 รวม 9 เส้นทาง
12.จัดโครงการ “เจ้าท่าพาล่องสายชล สิริมงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562” โดยเรือริเวอร์ไซด์ 2
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เรื่อง

6.ก.อุตสาหกรรม

สำระสำคัญ
วันที่ 30 ธันวาคม 2561 เส้นทางสะพานกรุงเทพ และสะพานพระราม 8 ประมาณ 300 คน
13.สร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - กาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี ระยะทาง
14.700 กิโลเมตร เปิดให้บริการวันที่ 23 ธันวาคม 2561
1.ยกเลิกการต่ออายุใบอนุญาตโรงงาน
2.ชาระค่าบริการผ่านระบบ e-Payment
3.พัฒนาระบบ i-Industry โดยเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
4.ปรับลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน จาก 6% เหลือ 4% (วงเงิน 250 ล้านบาท)
5.สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ มอก. S
6.จัดทา Application สินค้าอุตสาหกรรมชุมชน ภายใต้ชื่อ “77 จังหวัดมีดี มาโชว์” (ThaiBest
Products) เป็นสินค้าที่เชื่อมโยงเรื่องราว (Story) วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของจังหวัด กว่า 240 ผลิตภัณฑ์
กว่า 420 กลุ่ม 3,300 ร้านค้า
7.สร้างศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ต้นปี 2562
8.เปิดให้บริการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0 (Industry Transformation Certer : ITC) ครบ 77
จังหวัดทั่วประเทศ
9.โครงการ “เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน”
10.โครงการ กนอ. สานฝัน ปันอาชีพ มุ่งสู่ธุรกิจที่ยั่งยืนของชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรม
11.โครงการจัดการสวนยาง จัดการชีวิต เพื่ออนาคตที่มั่นคง ของชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมยางพารา
(Rubber City) ปี 4
12.โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน
SEZ (สระแก้ว สงขลา ตาก)
13.โครงการโรงงานทั่วไทยร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

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