ประมวลสรุปมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับ พอช.และขบวนองค์กรชุมชน
ณ วันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2561
เรื่อง
สำระสำคัญ
1.เรื่อง ร่ำงพระรำชบัญญัติสถำบัน
ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่าง พรบ.สถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. …. ตามที่ก.การคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสนง.คณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ พม. สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจฯ ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
กำรเงินประชำชน พ.ศ. ….
คสช. และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติต่อไป
สำระสำคัญ กาหนดให้มี
1.คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน โดยมีหน้าที่เสนอแนะนโยบายและแนวทางในการพัฒนาต่อครม. กากับดูแล
ตรวจ สอบ ส่งเสริม กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้ง จดทะเบียน ดาเนินการ เพิกถอน พ้นสภาพ ประเภท ลักษณะ
ออกระเบียบกาหนดคุณสมบัติของสมาชิก ให้ความเห็นชอบคาขอจดทะเบียน ยกเลิกและเพิกถอนตามข้อเสนอแนะของธนาคารผู้ประสาน
งาน กาหนดกรอบอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ผลตอบแทนและรายงานผลการดาเนินการต่อครม.และสาธารณชน อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง
2.ธนาคารผู้ประสานงาน โดยมีหน้าที่สนับสนุน ช่วยเหลือ แนะนาการจัดตั้ง รับคาขอจัดตั้ง เลิก หรือเพิกถอน เพื่อนาเสนอคณะกรรมการ
จัดทาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับให้บริการทางการเงิน ระบบโอนเงิน ระบบบัญชี หรือระบบอื่นใดที่จาเป็น พัฒนา
ศักยภาพและความพร้อม เป็นตัวกลางในการทาธุรกรรมทางการเงิน จัดทาระบบข้อมูล ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินของสมาชิก ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง
3.จัดตั้งเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล และต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการให้บริการด้านการเงิน
ระดับชุมชนแก่สมาชิก ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการฯ กาหนด
4.คณะกรรมฯ มีอานาจหน้าที่บริหาร ตรวจสอบ กากับ ดูแล จัดสรรดอกผล รายได้ ผลประโยชน์ จัดทาบัญชี ออกประกาศ ระเบียบ
ข้อบังคับ รับและจัดทาทะเบียนสมาชิก ทานิติกรรม สัญญา ภาระผูกพัน ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
5.ทุนหรือทรัพย์สิน ประกอบด้วยเงินที่สมาชิกนามาลงหุ้นหรือฝาก ได้รับบริจาค ดอกผล รายได้ ผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินฯ
6.มีอานาจหน้าที่ให้บริการการเงินระดับชุมชนกับสมาชิก กระทาการใดๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต สวัสดิภาพ และสวัสดิการของ
สมาชิกและประชาชนในชุมชน และปฏิบัติงานอื่นใด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
7.ภายใน 150 วันนับจากวันสิ้นปีให้จัดทางบแสดงฐานะการเงิน เปิดเผย และรายงานผลการดาเนินการประจาปีต่อสมาชิกและสาธารณชน
รวมทั้งจัดส่งให้กับผู้ตรวจสอบ
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เรื่อง
2.เรื่อง ทิศทำงกำรพัฒนำภำค
ตะวันออก ในช่วงแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับ
ที่ 12

สำระสำคัญ
8.ผู้อนุมัติให้ดาเนินการหรืองดเว้นการดาเนินการ หรือเป็นผู้ดาเนินการ หรือรับผิดชอบในการดาเนินการนั้น ได้กระทาผิดหน้าที่ของตน
ด้วยประการใดๆ โดยทุจริต ต้องระวางโทษจาคุกและปรับ
ครม.มีมติรับทราบทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออก ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ตามที่สนง.คณะกรรม
การพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอ ดังนี้
1.ภำพรวม ภาคตะวันออก ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว
เศรษฐกิจหลัก คือ อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เป็นแหล่งผลิตอาหารสาคัญของประเทศ มี
ปัญหามลพิษ การขยายตัวของเมือง แหล่งอุตสาหกรรม และแหล่งท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว ใช้น้าปริมาณมากและขาดแคลนแรงงาน
2.ประเด็นปัญหำ โครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอ การผลิตขาดการนานวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่ม การท่องเที่ยวกระจุกตัวในบางจังหวัด
3.ศักยภำพและโอกำส เป็นศูนย์รวมอุตสาหกรรมที่สาคัญของประเทศ มีแนวโน้มที่จะเติบโตเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสมัยใหม่ของ
ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มีท่าเรือน้าลึกและระบบโครงข่ายการขนส่งทางถนนและรถไฟ สู่นานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญและเป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับนานานชาติ เป็นแหล่งเพาะปลูกผลไม้หลักของประเทศโดยเฉพาะทุเรียน มังคุด
และเงาะ มีชายฝั่งทะเลที่เหมาะแก่การทาประมงน้าลึก และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง เป็นแหล่งเจียระไนอัญมณีที่มีคุณภาพและมี
ชื่อเสียง มีพรมแดนติดกับชายแดนกัมพูชาที่ใกล้กรุงเทพฯ และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
4.แนวคิดและทิศทำง
4.1.เป็นพื้นที่ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหลัก (Industrial heartland) และเป็นที่ตั้งของท่าเรือน้าลึกและท่าอากาศยานนานาชาติ
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก
4.2.เป็นพื้นที่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (Southern Economic Corridor และ Southern Coastal
Economic corridor) ที่เชื่อมโยงเมียนมา – ไทย – กัมพูชา – เวียดนาม ซึ่งเป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์ (Land bridge) เชื่อมโยงภูมิภาค
อาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก
4.3.เป็นแหล่งผลิตอาหารสาคัญของประเทศ
4.4.เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
 วัตถุประสงค์
1) เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากขึ้น
2) เพื่อพัฒนพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน
3) เพื่อพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่มในสังคม ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมเมืองมีมาตรฐาน บริการ
สาธารณะมีคุณภาพ และมีระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอย่างทั่วถึง
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เรื่อง

สำระสำคัญ
4) เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ
 เป้ำหมำยและต้วชี้วัด
1) สัดส่วนคนจนภาคตะวันออกลดลง
2) สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ลดลง
3) มูลค่าการลงทุนภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น
4) จานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่เพิ่มขึ้น
5) จานวนพื้นที่ป่าไม้และป่าชายเลนเพิ่มขึ้น
6) สัดส่วนพื้นที่ชลประทานและพื้นที่รับประโยชน์ของระบบชลประทานเพิ่มขึ้น
7) การเข้าถึงระบบประปาเพิ่มขึ้น
8) คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
9) ร้อยละของปริมาณขยะที่ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น
 แนวทำงกำรพัฒนำ 5 แนวทำง
1.) พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีความทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
2.) พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
3.) ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว
4.) พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
5.) แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการมลพิษให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
5.แผนงำน/โครงกำร
5.1.พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง สิ่งอานวยความสะดวก บุคลากรเทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
5.2.พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปที่สาคัญของภาคให้ได้มาตรฐาน
5.3.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวโดยชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรม
5.4.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกรองรับการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชื่องโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
5.5.แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการมลพิษให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

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