ประมวลสรุปมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับ พอช.และขบวนองค์กรชุมชน
ณ วันที่ 8 มกรำคม 2562
เรื่อง
สำระสำคัญ
1.เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงกำร
ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กษ.) เสนอ ดังนี้
คลองระบำยนำหลำกบำงบำล –
1.ให้ กษ.ดาเนินโครงการคลองระบายน้าหลากบางบาล – บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา แผนงาน 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2566)
บำงไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ งบประมาณ 21,000 ล้านบาท
2.ให้กระทรวงการคลัง(กค.) และสานักงบประมาณ(สงป.) จัดหาแหล่งเงิน ให้กษ.รับความเห็นของ กค. สศช. และสานักงานทรัพยากรน้า
แห่งชาติ(สนทช.) สงป.ไปพิจารณาดาเนินการ
สำระสำคัญ
1.โครงการฯ เป็นหนึ่งในแผนการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้าเจ้าพระยา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้าบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาถึงปากแม่น้า
โดยขุดคลองสายใหม่เพื่อผันน้าเลี่ยงเมืองพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่ อ.บางบาล-บางไทร ความยาว 22.50 กิโลเมตร ,200 ลบ.ม./วินาที
2.กษ.ได้ดาเนินการตามมติครม. แบ่งเป็น
(2.1.) การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ร้อยละ 75 เข้าใจในวัตถุประสงค์และประโยชน์)
(2.2.) การสารวจปักหลักเขต (เสร็จแล้ว 22 กม.)
(2.3.) การจัดหาที่ดิน (รังวัดแล้ว 164 แปลง จ่ายค่าที่ดินและรื้อย้ายแล้ว 52 แปลง เนื้อที่ 129 ไร่ 3 งาน 26.20 ตรว. 87.32 ล้านบาท
3.กษ.ออกแบบคลองระบายน้าและอาคารประกอบ และผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ เมื่อ 14 กันยายน 2561
4.โครงการฯ ไม่ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ กรมชลประทานจัดทาแผนป้องกัน แก้ไขและติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม วงเงิน 100.97 ล้านบาท
2.เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงกำร
ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กษ.) เสนอ ดังนี้
ประตูระบำยนำบ้ำนก่อ พร้อม
1.ให้ กษ.ดาเนินโครงการประตูระบายน้าบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้า จ.สกลนคร แผนงาน 5 ปี (งบประมาณ พ.ศ.2562 – 2566)
งบประมาณ 1,249 ล้านบาท
ระบบส่งนำ จังหวัดสกลนคร
2.ให้สานักงบประมาณ(สงป.) พิจารณาสนับสนุนงบประมาณตามแผนงาน
สำระสำคัญ เพื่อเก็บกักน้าในลาน้ายามไว้เพาะปลูกช่วงฤดูแล้ง พื้นที่ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร และแหล่งท่องเที่ยว ได้สารวจ
– ออกแบบและจัดหาที่ดิน 730 แปลง เนื้อที่ 1,640 ไร่
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เรื่อง
3.เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงกำร
ประตูระบำยนำลำนำพุง – นำก่ำ
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
จังหวัดสกลนคร

สำระสำคัญ
ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กษ.) เสนอ ดังนี้
1.ให้ กษ.ดาเนินโครงการประตูระบายน้าลาน้าพุง – น้าก่า จ.สกลนคร แผนงาน 5 ปี (ปี2562 – 2566) งบประมาณ 2,100 ล้านบาท
2.ให้สานักงบประมาณ(สงป.) จัดหาแหล่งเงิน
สำระสำคัญ เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยใน อ.เมืองสกลนครและโคกศรีสุพรรณ สร้างคลองผันน้าตัดยอดน้าจากลาน้าพุงก่อนไหล
ลงสู่หนองหาร ลดปริมาณน้าได้ 55 ลบ.ม./วินาที เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
4.เรื่อง ขออนุมัติกรอบงบประมำณ
ครม.มีมติอนุมัติกรอบงบประมาณโครงการรณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทย ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ.
โครงกำรณรงค์บริโภคข้ำวและ
2563 – 2565 วงเงิน 359,733,400 บาท และให้กระทรวงพาณิชย์(พณ.) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กษ.) เพิ่มการประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ข้ำวของไทยทังตลำดใน และสร้างการรับรู้กับเกษตรกรและประชาชน
ประเทศและต่ำงประเทศ พ.ศ.
สำระสำคัญ พณ.รายงานว่า
1.เป็นโครงการเชิงรุกในการขยายตลาดและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ข้าวไทยต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องขั้นต่า 3 ปี (ปี 2563 – 2565)
2563 – 2565
11 กิจกรรม ดังนี้
1) จับคู่ธุรกิจสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว เพื่อเร่งรัดการส่งออก
2) ส่งเสริมตลาดสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวต่างๆ ของไทย ผ่านออนไลน์ และเครือข่ายพันธมิตรออนไลน์ สร้างความร่วมมือกับ
e-Marketplace ชั้นนา
3) จัดคณะผู้แทนไทยไปหารือกับผู้นาเข้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน
4) จัดประชุมสัมมนาชี้แจงมาตรฐานข้าวไทยและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
5) จดทะเบียนเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย/เครื่องหมายการค้าในประเทศที่เป็นตลาดสาคัญของข้าวไทย
6) พัฒนาฐานข้อมูลโภชนาการข้าวและห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ข้าวตามมาตรฐานสากล
7) พัฒนาและส่งเสริมการตามสอบสินค้าข้าว
8) ส่งเสริมการผลิตและประชาสัมพันธ์สินค้าข้าวพันธุ์แท้เพื่อรองรับตลาดในประเทศและต่างประเทศ
9) ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้คุณประโยชน์ข้าวและการส่งเสริมการบริโภคข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP
10) ประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการรณรงค์การบริโภคข้าวไทย
11) จัดงานแสดง Thai Rice Expo
2.ประโยชน์ที่จะได้รับ ดังนี้
2.1 โอกาสในการขยายตลาดข้าวไทยเชิงรุก รักษากลุ่มเดิมและเจาะกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ สร้างการยอมรับและเชื่อมั่น
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2.2 คุณภาพและมาตรฐานข้าวไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.3 เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย ยังคงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย
2.4 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานข้าวไทย
5.เรื่อง มำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ครม.มีมติรับทราบมาตรการทางด้านภาษีรวม 2 มาตรการ และมาตรการทางด้านการเงินเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
ผู้ได้รับผลกระทบจำกพำยุโซนร้อน จากพายุโซนร้อนปาบึกของ SFIs ทั้ง 7 แห่ง รวม 19 มาตรการ ตามที่กระทรวงการคลัง(กค.) เสนอ
ปำบึก ปี 2562 ของ
สำระสำคัญ
1.มำตรกำรทำงด้ำนภำษี
กระทรวงกำรคลัง
1.1 หักลดหย่อนภาษีการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผ่านหน่วยงานส่วนราชการ องค์การของรัฐบาล องค์การหรือ
สถานสาธารณกุศล ดังนี้
- บุคคลธรรมดา หักลดหย่อนได้เท่าจานวนที่บริจาค แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้สุทธิ
- บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หักลดหย่อนได้เท่าจานวนที่บริจาค แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกาไรสุทธิ
1.2 ยกเว้นภาษีเงินได้เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค
1.3 ยกเว้นภาษีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก ระหว่าง 3 มกราคม - 31 มีนาคม
2562 ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 1 แสนบาท
1.4 ยกเว้นภาษีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถในพื้นทีป่ ระสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก ระหว่าง 3 มกราคม - 31 มีนาคม 2562 ตามที่จ่าย
จริง ไม่เกิน 3 หมื่นบาท
2.มำตรกำรทำงด้ำนกำรเงินของ SFIs 7 แห่ง ได้แก่ 1.ออมสิน 2.ธ.ก.ส. 3.ธอส. 4.อิสลามแห่งประเทศไทย(ธอท.) 5.ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจฯ 6.เพื่อการส่งออกและนาเข้าฯ และ7.บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) รวม19 มาตรการ ดังนี้
2.1 ธนาคารออมสิน 1 มาตรการ ได้แก่ การพักชาระหนี้ 3 เดือน
2.2 ธ.ก.ส. 2 มาตรการ ได้แก่
1) การขยายระยะเวลาชาระหนี้
2) สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและฟื้นฟูการประกอบอาชีพ
2.3 ธอส. 6 มาตรการ ได้แก่
1) ลดอัตราดอกเบี้ย เป็นร้อยละ 0 ต่อปี 4 เดือน
2) ให้สินเชื่อ เพื่อซ่อมแซมหรือทดแทนอาคารเดิม วงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท/ราย ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี 3 ปี
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3) ประนอมหนี้ ไม่เกิน 1 ปี 4 เดือน ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี
4) ประนอมหนี้ ผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้ ไม่เกิน 1 ปี ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี
5) ช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร ดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
6) ช่วยเหลือกรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง ให้ปลอดหนี้ในส่วนของอาคาร และผ่อนชาระส่วนของที่ดินที่คงเหลือเท่านั้น
2.4 ธพว. 2 มาตรการ ได้แก่
1) พักชาระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยแบบมีระยะเวลา(Term Loan) และสัญญาเบิกเงินทุนหมุนเวียนประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน
(Promissory Note : P/N) 6 เดือน
2) สินเชื่อฉุกเฉินเพื่อฟื้นฟูกิจการ ไม่เกิน 2 ล้านบาท ไม่เกิน 5 ปี
2.5 ธอท. 3 มาตรการ ได้แก่
1) พักชาระหนี้ ผู้มีที่พักอาศัยหรือสถานประกอบการในพื้นที่ประสบภัยดอกเบี้ย 3 เดือน เงินต้น 36 เดือน
2) สินเชื่อเพิ่มเติม ตามความจาเป็น 5 ปี
3) สินเชื่อฉุกเฉินเพื่อพี่น้องมุสลิม ไม่เกิน 50,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ SPRR – 3.5 ต่อปี ไม่มีค่าธรรมเนียม และไม่ต้องมีหลักประกัน
2.6 ธสน. 3 มาตรการ ได้แก่
1) พักชาระหนี้ผู้ประกอบการเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน
2) ลดดอกเบี้ยผู้ประกอบการลงร้อยละ 1 ต่อปี 6 – 12 เดือน
3) เงินกู้เพื่อซื้อ/ซ่อมแซมเครื่องจักร/อาคารโรงงานที่ได้รับความเสียหาย 5 ปี ดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี
2.7 บสย. 2 มาตรการ ได้แก่
1) ขยายเวลาชาระค่าธรรมเนียมค้าประกันสินเชื่อ 6 เดือน
2) ค้าประกันสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(Small and Medium Enterprises : SMEs) ไม่เกิน
รายละ 5 ล้านบาท ร้อยละ 0 ระยะ 2 ปี

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