เรื่อง
1.เรื่อง ร่ำงพระรำชกฤษฎีกำออก
ตำมควำมในประมวลรัษฎำกร ว่ำ
ด้วยกำรยกเว้นรัษฎำกร (ฉบับที่..)
พ.ศ. .... (มำตรกำรภำษีเพื่อ
ส่งเสริมกำรดำเนินโครงกำรภำคี
สนับสนุนป่ำชุมชนลดโลกร้อน)

ประมวลสรุปมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับ พอช.และขบวนองค์กรชุมชน
ณ วันที่ 22 มกรำคม 2562
สำระสำคัญ
ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
(มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการดาเนินโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน) ตามที่กระทรวงการคลัง(กค.) เสนอ และให้ส่งสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา(สคก.) ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดาเนินการต่อไป
กค. เสนอว่า
1.นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) หาแนวทางสร้างแรงจูงใจ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการปลูกป่าและรักษาป่า ส่งเสริมให้ภาคเอกชนและประชาชนได้ มีส่วนร่วมสนับสนุนป่าชุมชน เพิ่มศักยภาพการดูดซับก๊าซเรือนกระจก
รวมทั้งส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนอย่างยั่งยืน จึงได้ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) (อบก.) จัดทา
โครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน เมื่อปี 2559 เพื่อให้ชุมชนที่ร่วมดูแลรักษาป่าโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์
เครื่องมือ และมีเป้าหมายในการจัดตั้งป่าชุมชนที่อยู่รอบป่าสงวนแห่งชาติในรัศมี 5 กิโลเมตร 21,850 หมู่บ้าน พื้นที่ 19.1 ล้านไร่
2.แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการและคณะทางานฯ ซึง่ ผู้ประสงค์ให้การสนับสนุนจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ตามขั้นตอนและ
หลักเกณฑ์ ซึง่ มีหลายรูปแบบ ได้แก่ ด้านงบประมาณ เทคโนโลยี อุปกรณ์ เสริมสร้างศักยภาพและการจัดการความรู้
3.ปัจจุบันมีป่าชุมชนที่ได้รับการอนุมัติจัดตั้งแล้ว 4,658 หมู่บ้านๆละ 100,000 บาท พื้นที่ 3.55 ล้านไร่
4.สมควรให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ให้การสนับสนุนโครงการฯ นาเงินบริจาคมาหักเป็นรายจ่ายได้ โดยตราเป็น พรฎ.
5.บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนาเงินบริจาคมาหักเป็นรายจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกาไรสุทธิ ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2565
6.การยกเว้นภาษีข้างต้น คาดว่าจะก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้ของรัฐและประโยชน์ที่จะได้รับ ดังนี้
6.1.งบประมาณภาครัฐปีละ 90 ล้านบาท จัดเก็บภาษีลดลงประมาณปีละ 18 ล้านบาท
6.2.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 ประชำชน : ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดพลังและความมุ่งมั่นในการดูแลรักษาป่าชุมชนอย่างเข้มแข็ง ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
 สังคม : เกิดความร่วมมือ “ประชารัฐ” ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ป่าชุมชนอย่างเหมาะสม นาไปสู่การรักษา
ฐานทรัพยากรของประเทศและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน อันเป็นการพัฒนาป่าไม้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สำระสำคัญ กาหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการฯ สามารถนามาหักเป็นรายจ่ายได้
ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกาไรสุทธิ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2565 โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
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เรื่อง

สำระสำคัญ
1.ต้องลงนามในบันทึกความร่วมมือโครงการ “ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน” และดาเนินการตามแนวทางของโครงการ
2.ต้องสนับสนุนไม่ต่ากว่าหมู่บ้านละ 100,000 บาท โดยสนับสนุนได้มากกว่า 1 หมู่บ้าน
3.มีใบเสร็จรับเงินจากกรมป่าไม้ ระบุว่า “เพื่อใช้สนับสนุนการดาเนินโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน” ชื่อป่าชุมชนและปี
2.เรื่อง ร่ำงกฎกระทรวงว่ำด้วยกำร
ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดจานวนการจ้างงานหรือรายได้ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กำหนดจำนวนกำรจ้ำงงำนหรือ
พ.ศ. .... ตามที่สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(สคก.) ตรวจ
รำยได้ของวิสำหกิจขนำดกลำงและ พิจารณา แล้วดาเนินการต่อไป
สำระสำคัญ
ขนำดย่อม พ.ศ. ....
1.นิยามวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใช้จานวนการจ้างงานและรายได้ของกิจการเป็นเกณฑ์ และแบ่งประเภทเป็นกิจการผลิตสินค้า
กิจการให้บริการและการค้า (การค้าส่งและการค้าปลีก) ดังนี้
ประเภทกิจกำร

กิจการผลิตสินค้า
กิจการให้บริการและการค้า

วิสำหกิจขนำดย่อม
วิสำหกิจขนำดกลำง
วิสำหกิจรำยย่อย
วิสำหกิจขนำดย่อม
แรงงาน
รายได้
แรงงาน
รายได้ (ล้านบาท) แรงงาน (คน)
รายได้ (ล้านบาท)
(คน)
(ล้านบาท)
(คน)
1 – 5 ไม่เกิน 1.8
6 – 50 มากกว่า 1.8 – 100
51 – 200 มากกว่า 100 – 500
1 – 5 ไม่เกิน 1.8
6 – 30
มากกว่า 1.8 –50
31 – 100
มากกว่า 50 – 300

2.เงื่อนไขการกาหนดขนาดวิสาหกิจ ให้ถือจานวนการจ้างงานหรือรายได้ที่มากกว่าเป็นเกณฑ์พิจารณาจากหลักฐาน ดังนี้
 จำนวนกำรจ้ำงงำน : หลักฐานแสดงจานวนทีจ่ ัดทาขึ้นตามที่กฎหมายกาหนด
 รำยได้ : ตามที่ระบุในงบการเงินปีล่าสุดที่นาส่งต่อทางราชการหรือที่มีเอกสารบัญชีแสดงรายได้
3.เรื่อง สถำนกำรณ์และแนว
ครม.มีมติอนุมัติแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2561/62 โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ทำงกำรบริหำรจัดกำรข้ำวโพดเลี้ยง และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2561/62 วงเงินงบประมาณ 45 ล้านบาท ตามที่ ก.พาณิชย์(พณ.) เสนอ โดยให้ ธ.ก.ส.จัดทา
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และให้พณ.รับความเห็นของ ก.การคลัง(กค.) สานักงบประมาณ(สงป.) และสานักงานสภา
สัตว์ ปี 2561/62
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ไปพิจารณาดาเนินการ
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เรื่อง

สำระสำคัญ
สำระสำคัญ พณ.รายงานว่า คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) มีมติเห็นชอบโครงการฯ วงเงิน
45 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส. ได้จัดทาโครงการฯ ดังนี้
หัวข้อ
วัตถุประสงค์

รำยละเอียด
1.เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้กับสถาบันเกษตรกรใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรับซื้อข้าวโพดจากเกษตรกร
2.เพื่อส่งเสริมการทาธุรกรรมระหว่างสมาชิกและสถาบันเกษตรกร
3.เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกร
4.เพื่อเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรได้มีแหล่งรับซื้อผลผลิตที่หลากหลายยิ่งขึ้น
เป้ำหมำย
- สนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร วงเงิน 1,500 ล้านบาท
วิธีกำร
- ธ.ก.ส.คิดดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 4 ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน
งบประมำณที่ขอ - 45 ล้านบาท
ระยะเวลำ
1.ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2563
ดำเนินงำน
2.ระยะเวลาจ่ายเงินกู้ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562
3.ต้องชาระหนี้ให้เสร็จสิ้นไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
4.ระยะเวลาชดเชยดอกเบี้ยไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันที่รับเงินกู้
4.เรื่อง สถำนกำรณ์และแนว
ครม.มีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์(พณ.) เสนอ ดังนี้
ทำงกำรบริหำรจัดกำรมันสำปะหลัง 1.สถานการณ์การผลิตและการตลาดฯ ปี 2561/62 มาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสใบด่าง และแผนดาเนินงานฯ
ปี 2561/62 จานวน 5 โครงการ วงเงินรวม 183.324 ล้านบาท ตามที่ พณ.เสนอ
ปีกำรผลิต 2561/62
2.โครงการของ ธ.ก.ส. 2 โครงการ (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสาปะหลังในระบบน้าหยด และโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวม
มันสาปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร) โดยชดเชยดอกเบี้ยวงเงิน 82.65 ล้านบาท
3.ให้ พณ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง (กค.) และสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
(สศช.) ไปพิจารณาดาเนินการ
สำระสำคัญ
1.พณ.เสนอ ครม.รับทราบสถานการณ์การผลิตและการตลาด มาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสใบด่าง และ
แผนการดาเนินงานฯ 5 โครงการ วงเงิน 18.324 ล้านบาท และอนุมัตโิ ครงการ ธ.ก.ส. 2 โครงการ วงเงิน 114 ล้านบาท
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เรื่อง

สำระสำคัญ

2.แนวทางการบริหารจัดการฯ 7 โครงการ
2.1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกฯ
2.2) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร
2.3) โครงการสนับสนุนเครื่องสับมันสาปะหลังขนาดเล็กเพื่อเพิ่มศักยภาพการแปรรูปมันสาปะหลัง 10 ล้านบาท
2.4) โครงการขยายโอกาสทางการค้าและพัฒนาศักยภาพผู้ส่งออก 2 ล้านบาท
2.5) โครงการกากับดูแลการนาเข้ามันสาปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน 6.324 ล้านบาท
2.6) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์(มันเส้นสะอาด)
2.7) โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินสาหรับเกษตรกร
5.เรื่อง ขอผ่อนผันกำรใช้ประโยชน์
ครม.มีมติอนุมัติผ่อนผันให้บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด(มหาชน) ใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้าชั้นที่ 1 เอ เพื่อต่ออายุประทานบัตร
พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ เพื่อต่ออำยุ ทาเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินปูน รวม 4 แปลง โดยให้กระทรวงอุตสาหกรรม(อก.) ดาเนินการให้ครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอนของ
ประทำนบัตรทำเหมืองแร่ของ
ระเบียบและกฎหมายก่อนอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตร
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด
สำระสำคัญ อก.เสนอ ครม.พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด(มหาชน) ใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้าชั้นที่ 1 เอ เพื่อ
ต่ออายุประทานบัตรทาเหมืองแร่หิน ปูน จานวน 4 แปลง ซึ่งเป็นที่นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท เป็นพื้นที่ป่าไม้และเป็นที่ดินมีสิ ทธิ
(มหำชน) ที่จังหวัดสระบุรี
ครอบครองของผู้ขอเอง แต่ไม่เป็นแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ไม่เป็นพื้นที่ต้องห้ามทาเหมืองและเป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทาเหมือง
ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 – 2564
6.เรื่อง ขอผ่อนผันกำรใช้ประโยชน์
ครม.มีมติอนุมัติผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้า ชั้นที่ 1 บี เพื่อทาเหมืองแร่ของบริษัท หินอ่อน จากัด จ.สระบุรี ตามที่กระทรวง
พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 บี เพื่อทำเหมือง อุตสาหกรรม(อก.) เสนอ และให้ดาเนินการอย่างครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายก่อนอนุญาตประทานบัตร
แร่ของบริษัท หินอ่อน จำกัด ที่
สำระสำคัญ อก.เสนอ ครม.อนุมัติการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้าชั้นที่ 1 บี ของลุ่มน้าป่าสักและเป็นพื้นที่ป่าไม้ แต่ไม่เป็นแหล่ง
ธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ไม่เป็นพื้นที่ต้องห้ามทาเหมือง ไม่มีผู้ร้องเรียนคัดค้าน รวมทั้งสานักงานเทศบาลตาบลทับกวางได้แจ้ง ความ
จังหวัดสระบุรี
เห็นชอบ และคณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อ มด้านเหมืองแร่และอุตสาหกรรมถลุงหรือแต่ง
แร่ ได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 และเป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทาเหมือง ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560– 2564
7.เรื่อง กำรศึกษำควำมเหมำะสม
ครม.มีมติเห็ นชอบในหลั กการการศึกษาความเหมาะสมรูปแบบการพั ฒ นาพื้นที่จังหวัดชุมพร - ระนอง และสุ ราษฎร์ธานี –
ในรำยละเอียดของรูปแบบกำร
นครศรีธรรมราช (การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน) ตามที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
พัฒนำในพื้นที่จังหวัดชุมพร –
เสนอ ภายใต้กรอบการพัฒนา 4 ด้าน 116 โครงการ วงเงิน 106,790.13 ล้านบาท (ปี 2562 – 2565) ดังนี้
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เรื่อง
ระนอง และพื้นที่จังหวัดสุรำษฎร์
ธำนี – นครศรีธรรมรำช

สำระสำคัญ
1.การพัฒนาประตูการค้าฝั่งตะวันตก
2.การพัฒนาประตูสู่การท่องเที่ยวอ่าวไทยและอันดามัน
3.การพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง
4.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมวัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองน่าอยู่
สาหรับโครงการจาเป็นเร่งด่วน(Quick – win) ที่ สศช.ขอรับการจัดสรรงบประมาณ 5 โครงการ วงเงิน 448.6973 ล้านบาท ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย หากไม่เพียงพอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอตามขั้นตอนของกฎหมาย
ระเบียบ และมติ ครม.ตามความเห็นของสานักงบประมาณ(สงป.)
สำระสำคัญ
1.เป็นผลการดาเนินตามกรอบแนวคิดการพั ฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ อย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และเป็น
ต้นแบบการพัฒนาศูนย์กลางความเจริญในแต่ละภูมิภาคของประเทศ
2.ผลการศึกษาของ สศช.พบว่า ควรมีกรอบการพัฒนา 4 ด้าน มีแผนปฏิบัติการฯ (Southern Economic Corridor : SEC) พ.ศ. 2562 –
2565 รวม 116 โครงการ วงเงิน 106,790.13 ล้านบาท ซึง่ ได้จัดทารายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติแล้ว

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