ประมวลสรุปมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับ พอช.และขบวนองค์กรชุมชน
ณ วันที่ 19 มีนำคม 2562
เรื่อง
1. เรื่อง ร่ำงกฎกระทรวงยกเว้นค่ำ
ธรรมเนียมกำรใช้ยำนยนตร์บนทำง
หลวงพิเศษหมำยเลข 7 และทำง
หลวงพิเศษหมำยเลข 9 ภำยใน
ระยะเวลำที่กำหนด พ.ศ. …. (ยก
เว้นค่ำธรรมเนียมในช่วงเทศกำล
สงกรำนต์ ตั้งแต่เวลำ 00.01
นำฬิกำ ของวันที่ 10 เมษำยน
2562 ถึงเวลำ 24.00 นำฬิกำ ของ
วันที่ 18 เมษำยน 2562)

สำระสำคัญ
ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กาหนด พ.ศ. …. (ยกเว้นค่าธรรมเนียมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่ 00.01 น.ของวันที่ 10 เมษายน เวลา 24.00 น.ของวันที่ 18 เมษายน 2562) ตามที่กระทรวงคมนาคม(คค.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(สคก.) ตรวจ
พิจารณาเป็นเรื่องด่วน
เนื่องจากช่วงสงกรานต์ของปี 2562 มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน คาดว่าจะมีประชาชนจานวนมากเดินทางกลับภูมิลาเนา เป็นผลให้
การจราจรติดขัดในทุกสายทางที่ออกและเข้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑล การยกเว้นค่าผ่านทางมีส่วนช่วยให้เดินทางได้สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น
สำระสำคัญ ยกเว้นค่าธรรมเนียมบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7(สายกรุงเทพฯ–บ้านฉาง ตอนกรุงเทพฯ–เมืองพัทยา รวมทางแยก
ไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 34(บางวัว) ทางแยกเข้าชลบุรี ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง และทางแยกเข้าพัทยา และบนทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร(ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน–บางพลี ตั้งแต่ 00.01 น. ของวันที่ 10 เมษายน เวลา 24.00 น. ของวันที่ 18 เมษายน 2562
2.เรื่อง ร่ำงกฎกระทรวงกำหนด
ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ด่านพรมแดนบ้านเขาดินของ
ด่ำนศุลกำกรและด่ำนพรมแดน
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ) ตามที่กระทรวงการคลัง(กค.) เสนอ และให้ส่ง สคก.ตรวจพิจารณา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ด่ำนพรมแดน
กค.เสนอว่า โดยที่กระทรวงมหาดไทย(มท.) ได้แจ้งให้กรมศุลกากรทราบว่าได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเปิดจุดผ่าน
บ้ำนเขำดินของด่ำนศุลกำกรอรัญ แดนถาวรบ้านเขาดิน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อให้บุคคลและพาหนะผ่านเข้า–ออก เสริมสร้างความสัมพันธ์
ประเทศ)
ไทย-กัมพูช า อานวยความสะดวกการขนส่ ง และสนับสนุนการพัฒ นาเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว จึงเห็ นสมควรกาหนด
ให้จุดผ่านแดนถาวรบ้านดิน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว เป็นด่านพรมแดนบ้านเขาดิน ของด่านศุลกากรอรัญประเทศ
สำระสำคัญ
1.กาหนดด่านพรมแดนบ้านเขาดิน หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
2.กาหนดเขตแดนทางบก ไทยกับกัมพูชา
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เรื่อง
3.เรื่อง ขออนุมัติดำเนินงำนโครง
กำรช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืช
หลังนำ ปี 2561/62

สำระสำคัญ
ครม.พิจารณาเรื่อง ขออนุมัติดาเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนาปี 2561/62 ตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์(กษ.) เสนอ มีมติอนุมัติตามความเห็นของสานักงบประมาณ(สงป.) ดังนี้
1.กษ.ดาเนินโครงการฯ จานวน 4.87 ล้านไร่ อัตราไร่ละ 600 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ วงเงินไม่เกิน 2,922 ล้านบาท
2.ค่าใช้จ่ายในส่วนของ ธ.ก.ส. วงเงิน 2.2729 ล้านบาท ให้เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามความจาเป็นและเหมาะสม
3.ค่าใช้จ่ายบริหารโครงการ ได้แก่ ค่าประชาสัมพันธ์ การยืนยันสิทธิ์และออกใบรับรอง การตรวจสอบ ฯลฯ วงเงิน 8.1546 ล้านบาท ให้
กรมส่งเสริมการเกษตรปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี 2562
สำระสำคัญ
1.กษ.เสนอ ครม.พิจารณาอนุมัติโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนาในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้าที่เพิ่มขึ้น
ได้แก่ ค่าสูบน้า(ค่าไฟฟ้าและน้ามันเครื่องสู บน้า) การจัดการศัตรูพืช ที่สูงกว่าฤดูกาลปกติ( พืช ไร่ พืชผัก พืชใช้น้าน้อย ยกเว้นอ้อยและ
สับปะรด) ไร่ละ 600 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ ตัง้ แต่มีนาคม - กันยายน 2562 แบ่งพื้นทีเ่ ป็น 3 พื้นที่ ดังนี้
พื้นที่
1.พื้นที่ลุ่มต่ำ 13 ทุ่ง ลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาตอนล่าง ได้แก่
ชัยนาท นครสวรรค์ สิงห์บุรี ลพบุรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี
อ่างทองสุพรรณบุรี นครปฐม นนทบุรีและปทุมธานี
2.พื้นที่นอกเหนือจำกพื้นที่ลุ่มต่ำ 13 ทุ่งและภำคใต้
3.พื้นที่ภำคใต้

ช่วงที่ทำกำรเพำะปลูก
1 พฤศจิกายน 256131 มีนาคม 2562

ช่วงกำรขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ภายใน 31 พฤษภาคม 2562

1 พฤศจิกายน 2561 –
30 เมษายน 2562
1 มีนาคม – 15 มิถุนายน 2562

ภายใน 30 มิถุนายน 2562
ภายใน 15 สิงหาคม 2562

2.หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการฯ
(1) สัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะแล้ว
(2) เป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย(1ครัวเรือน/1สิทธิ์) ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
- พื้นที่ลุ่มต่า 13 ทุ่ง ภายใน 31 พฤษภาคม 2562
- พื้นที่นอกเหนือจากพื้นที่ลุ่มต่า 13 ทุ่ง และภาคใต้ ภายใน 30 มิถุนายน 2562
- พื้นที่ภาคใต้ ภายใน 15 สิงหาคม 2562
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เรื่อง

สำระสำคัญ
(3) เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2559 - 2561) ปีใดปีหนึ่ง และต้องเป็นพื้นที่นาเท่านั้น ตั้งแต่
1 งาน ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 15 ไร่
(4) เพาะปลูก พืชไร่ พืชผัก พืชอาหารสัตว์ และพืชปรับปรุงบารุงดิน ยกเว้นอ้อยและสับปะรด
(5) สามารถเลือกปลูกพืชได้มากกว่า 1 ชนิด แต่ไม่เกิน 15 ไร่/ครัวเรือน
(6) ขอรับการช่วยเหลือได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
(7) เปิดบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส.
(8) สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่สานักงานเกษตรอาเภอที่ตั้งแปลงปลูก หรือสถานที่นัดหมายตามความเหมาะสม
3.การตรวจสอบรับรองสิทธิ์เกษตรกร
(1) คณะทางานฯ ระดับตาบลตรวจสอบสิทธิ์
(2) คณะกรรมการฯ ระดับอาเภอรับรองสิทธิ์
(3) คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดกากับดูแล และแก้ไขปัญหา
4.การขอใช้สิทธิ์เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
(1) กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศรายชื่อเพื่อตรวจสอบ และแจ้งเข้าร่วมโครงการฯ
(2) คณะทางานฯ ตรวจสอบสิทธิ์
(3) คณะกรรมการฯ รับรองสิทธิ์และบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการเกษตร
(4) กรมส่งเสริมการเกษตรส่งผลการรับรองสิทธิไปยัง ธ.ก.ส.สานักงานใหญ่ เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกร
4.เรื่อง ขอผ่อนผันกำรใช้ประโยชน์
ครม.มีมติอนุมัติดังนี้
พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 บี เพื่อทำเหมือง 1.ผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้าชั้นที่ 1 บี เพื่อทาเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างตามคาขอประทาน
แร่ของบริษัท ปรินดำ จำกัด
บัตรที่ 3–4/2553 ของบริษัท ปรินดา จากัด (มหาชน) ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม(อก.) เสนอและให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) และสศช.ไปพิจารณา
(มหำชน) ที่จังหวัดเพชรบุรี
2.กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กากับให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน
สำระสำคัญ กอ.แจ้งว่า บริษัท ปรินดา จากัด(มหาชน) ตั้งอยู่ที่ ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ครบกาหนดสิ้นอายุ
ประทานบัตร เมื่อ 15 พฤษภาคม 2556 มีความประสงค์จะขออนุมัติผ่อนผันการทาเหมืองแร่ในพื้นที่เดิม รวม 429 ไร่ 2 งาน 46 ตารางวา
ซึ่ง ทส.และคณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่เห็นชอบแล้ว และไม่เป็นแหล่ง
ธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ไม่เป็นพื้นที่ต้องห้ามและไม่มีผู้ร้องเรียนคัดค้าน
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เรื่อง
5.เรื่อง มำตรกำรบริหำรจัดกำร
กำลังคนภำครัฐ (พ.ศ. 2562 –
2565)

สำระสำคัญ
ครม.มีมติเห็นชอบข้อเสนอมาตรการบริหารจัดการกาลังคนภาครัฐ(พ.ศ.2562–2565) และรับทราบผลการดาเนินการตามมาตรการ
บริหารและพัฒนากาลังภาครัฐ (พ.ศ.2557–2561) ตามที่สานักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและ
นโยบายกาลังคนภาครัฐ(คปร.) เสนอ
สำระสำคัญ ด้วยมาตรการฯ(พ.ศ.2557–2561 สิ้นสุด ฝ่ายเลขานุการ คปร.จึงได้จัดทามาตรการฯ(พ.ศ.2562–2565) เพื่อใช้เป็น
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ซึง่ แตกต่างจากฉบับเดิม ใน 6 ประเด็น สรุปได้ ดังนี้
1.มุ่งเน้น “การบริหารอัตรากาลัง” เป็นหลัก
2.มุ่งเน้นการบริหารจัดการกาลังคนเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ มีเป้าหมาย กำลังคนทั้งประเภทและขนำดที่เหมำะสม
ติดตามประเมินผลการใช้กาลังคน และนำระบบสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและวำงแผนกำลังคน
3.ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณ ใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้
3.1.การแบ่งขนาดส่วนราชการ เป็น 3 กลุ่ม คือ
(1) ส่วนราชการขนาดเล็ก มีข้าราชการไม่เกิน 300 อัตรา และ 301 – 1,000 อัตรา)
(2) ส่วนราชการขนาดกลาง มีข้าราชการ 1,001 – 5,000 อัตรา
(3) ส่วนราชการขนาดใหญ่ มีข้าราชการ 5,001 อัตรา ขึ้นไป
3.2.สามารถนาอัตราว่างจากการเกษียณไปบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องได้ทันทีไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของอัตราว่างฯ ทั้งหมด
3.3.ทดแทนอัตราว่างจากการเกษียณด้วยการจ้างรูปแบบอื่น (พนักงานราชการ)
4.ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.มุ่งเน้นบริหารอัตรากาลังที่มีอยู่เดิมให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
6.รายงานผลการบริหารอัตรากาลังระหว่างปีงบประมาณ ข้อมูลอัตรากาลังทุกประเภท (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปีงบประมาณ)
6.เรื่อง กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำร
ครม.มีมติรับทราบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกากับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)
ประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยระดับ ตามที่ กค.เสนอ ดังนี้
1.เพิ่มวงเงินสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ จากเดิม 50,000 บาท เป็น 100,000 บาท/ราย
จังหวัดภำยใต้กำรกำกับ
2.ปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนหรือเงินลงหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจ
2.1.สินเชื่อไม่เกิน 50,000 บาท/ราย ต้องมีทุนจดทะเบียนชาระแล้วหรื อเงินลงหุ้นขั้นต่า 5 ล้านบาท ไม่เกิน 100,000 บาท/ราย ต้องมี
ทุนจดทะเบียนชาระแล้วหรือเงินลงหุ้นไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท
3.อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใดๆ รวมกันแล้ว เดิมไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี เป็น
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เรื่อง
7.เรื่อง ขอรับจัดสรรงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2562 งบกลำง รำยกำรเงินสำรอง
จ่ำยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
8.เรื่อง กำรให้สิทธิพิเศษทำงภำษี
ในกรอบอำเซียนกับกำรค้ำที่มีกำร
ใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ำ
สำหรับกำรส่งสินค้ำจำกประเทศ
สมำชิกที่เป็นคนกลำงไปยังประเทศ
สมำชิกอื่น ควบคู่กับกำรใช้ใบกำ
กับรำคำสินค้ำของประเทศที่สำม

สำระสำคัญ
3.1.วงเงินสินเชื่อ 50,000 บาทแรก อัตราไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี
3.2.วงเงินสินเชื่อส่วนที่เกินกว่า 50,000 บาท อัตราไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี (ถ้ากู้ 100,000 บาท อัตราไม่เกินร้อยละ 36+28+64 ต่อปี)
ครม.มีมติเห็นชอบตามที่ กค.เสนอ ดังนี้
1.เห็นชอบให้ กค.ใช้งบประมาณปี 2561 จานวน 37,900 ล้านบาท จัดสรรให้แก่ กองทุนประชำรัฐสวัสดิกำรเพื่อเศรษฐกิจฐำนรำกและ
สังคม ตามมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยฯ ระยะที่ 2
2.เพิ่ม กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ เข้าร่วมมาตรการบรรเภาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้าประปา ประมาณ 51,800 ราย
ครม.มีมติเห็นชอบให้ไทยให้สิทธิพิเศษทางภาษีในกรอบอาเซียนกับการค้าที่มีการใช้หนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าสาหรับการส่งสินค้า
จากประเทศสมาชิกที่เป็นคนกลางไปยังประเทศสมาชิกอื่น (Back – to – Back Certificate of Origin) ควบคู่กับการใช้ใบกากับราคาสินค้า
ของประเทศที่สาม(Third Country Invoicing) ให้กรมศุลกากรและกรมการค้าต่างประเทศดาเนินการ เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถ
ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีฯ ทั้งส่งออกและนาเข้า สะท้อนรูปแบบการค้าที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เพื่อแจ้งต่อที่ประชุม
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพระหว่าง 24–25 เมษายน 2562

9.เรื่อง กำรต่ออำยุบันทึกควำมตก
ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์(พณ.) เสนอ ดังนี้
ลงว่ำด้วยกำรซื้อขำยข้ำวระหว่ำง 1.ต่ออายุบันทึกความตกลงว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฟิลิปปินส์ไปอีก 2 ปี (31 ธันวาคม 2561–31 ธันวาคม
2563) ให้ กต.มีหนังสือถึง กต.ฟิลิปปินส์ ตามข้อเสนอของฟิลิปินส์
รัฐบำลไทยและรัฐบำลฟิลิปปินส์
2.รมว.กต.หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในหนังสือถึง กต.ฟิลิปปินส์
สำระสำคัญ กาหนดปริมาณการซื้อขายข้าวระหว่างกันไม่เกิน 1 ล้านตันต่อปี ขึ้นอยู่กับอุปสงค์ของตลาด สถานการณ์ผลิตและ
ปริมาณข้าวของแต่ละประเทศ และราคาตลาดระหว่างประเทศที่มีการซื้อขายจริงในขณะนั้น ตั้งแต่ปี 2557–2561 ฟิลิปปินส์นาเข้าข้าว
จากไทยแล้ว 6 ครั้ง รวม 1.1 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 499 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 16,674 ล้านบาท)
หมำยเหตุ เอกสารชุดนีเ้ ป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่สรุปจากเว็บไซต์ http://www.thaigov.go.th สาหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบทีส่ านักเลขาธิการนายก
รัฐมนตรี โทร.0 2288-4396
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