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วันนี้ (26 ธันวาคม 2560) เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารวรรณกลาง สถาบันการพล
ศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็ นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่าง
เป็ นทางการ นอกสถานที่ ครัง้ ที่ 4/2560
ภายหลังเสร็จสิน้ การประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วกาเนิด โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี
พร้อมด้วยพันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี ได้รว่ มแถลงผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี ซึง่ สรุปสาระสาคัญดังนี้
กฎหมาย
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ภาษี
ภาษี
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เรือ่ ง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริม
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่)
เรือ่ ง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....)
ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษี
เพื่อสนับสนุนการท่องเทีย่ วและจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเทีย่ วรอง)
เรือ่ ง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นาราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อ ยู่ใ นการประเมิน
บารุงท้องทีป่ ระจาปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมิน
บารุงท้องทีส่ าหรับปี พ.ศ. 2561 พ.ศ. ....
เศรษฐกิ จ- สังคม
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เรือ่ ง แผนบูรณาการป้ องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่ 2561
เรือ่ ง ภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคมขนส่งภาคเหนือ
ของกระทรวงคมนาคม
เรือ่ ง ของขวัญปี ใหม่สาหรับประชาชน ประจาปี 2561
เรือ่ ง ของขวัญปี ใหม่สาหรับประชาชน ประจาปี 2561
เรือ่ ง โครงการ “ส่งความสุขปี ใหม่ 2561 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”
เรือ่ ง โครงการของขวัญปี ใหม่ปี 2561 ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
เรือ่ ง กระทรวงแรงงานส่งความสุขปี 2561 “9 ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ”
แต่งตัง้
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เรือ่ ง การแต่งตัง้ ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒ ิ (สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)
เรือ่ ง การแต่งตัง้ ข้าราชการให้ดารงตาแหน่งรองเลขาธิการศูนย์
อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้)
เรือ่ ง การแต่งตัง้ ข้าราชการการเมือง
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(ตาแหน่งทีป่ รึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์)
14. เรือ่ ง การแต่งตัง้ ข้าราชการการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ)
15. เรือ่ ง การแต่งตัง้ ประธานกรรมการและกรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการ
บริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎี กาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่
..)
พ.ศ. .... (การขยายระยะเวลามาตรการภาษี เพื่อส่งเสริ มผู้ประกอบการวิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาด
ย่อม
รายใหม่)
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุ มตั หิ ลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่า
ด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ
วิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อ มรายใหม่) ตามที่ก ระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่ ง ส านัก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
กาหนดให้มกี ารยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็ นระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งบริษัท
หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคลทีไ่ ด้รบั สิทธิประโยชน์ดงั กล่าวต้องเข้าเงือ่ นไข ดังต่อไปนี้
1. เป็ นบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีทุ นจดทะเบียนชาระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้าน
บาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท
2. เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเป้ าหมายหลักที่มศี กั ยภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New
Engine of Growth) โดยอาศัยการใช้เทคโนโลยีเป็ นฐานในการออกแบบและพัฒนาเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต
หรือ ให้บริก ารอย่างเป็ น ระบบ ก่ อ ให้เ กิดมูล ค่ าเพิ่มของสินค้าและบริก าร ประกอบด้ว ยกลุ่ มอุ ต สาหกรรม
เป้ าหมาย
10 สาขา ตามทีก่ าหนด โดยบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคลในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้ าหมายต้องขึน้ ทะเบียนและ
ผ่านการรับรองจากสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3. รายรับที่ได้จากการประกอบกิจการในช่วงระยะเวลาที่ใช้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษี ต้องเป็ น
รายรับเฉพาะ หรือ เกีย่ วเนื่องกับสินค้าและบริการทีเ่ กิดจากกลุ่มอุตสาหกรรมเป้ าหมายรวมกันไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของรายรับทีไ่ ด้จากการประกอบกิจการทัง้ หมด ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี
4. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้สทิ ธิยกเว้นภาษีอากรดังกล่าวจะต้องไม่ใช้สทิ ธิการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนในกรณีบริษทั
หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคลขาดคุณสมบัตขิ อ้ หนึ่งข้อใดในรอบระยะเวลาบัญชีใด ให้การได้รบั สิทธิยกเว้นภาษีเงิน
ได้เป็ นอันระงับเฉพาะในรอบระยะเวลาบัญชีนนั ้
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎี กาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่
..)
พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (มาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง)
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุ มตั หิ ลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่า
ด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุ นการท่องเทีย่ วและจัดอบรมสัมมนาใน
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จังหวัดท่องเทีย่ วรอง) ตามทีก่ ระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสานั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวง
1. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสาคัญ คือ กาหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินได้เป็ น จานวนร้อยละหนึ่งร้อย
ของรายจ่ายทีไ่ ด้จ่ายเป็ นค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอื่นทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดอบรมสัมมนา
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช อุดรธานี เชียงราย ลพบุร ี พิษณุโลก สุพรรณบุร ี อุบลราชธานี นครนายก หนองคาย
สระแก้ว เลย ตาก ตราด เพชรบูรณ์ จันทบุ ร ี มุกดาหาร นครสวรรค์ ราชบุร ี สมุทรสงคราม บุรรี มั ย์ ชัยภูม ิ
พัทลุง ตรัง ศรีสะเกษ ปราจีนบุร ี สตูล ชุมพร สุโขทัย สุรนิ ทร์ สกลนคร ลาพูน นครพนม อุตรดิตถ์ ระนอง
ลาปาง ร้อยเอ็ด แม่ฮ่องสอน พิจติ ร แพร่ ชัยนาท น่าน อ่างทอง มหาสารคาม กาแพงเพชร อุทยั ธานี นราธิวาส
ยะลา พะเยา บึงกาฬ กาฬสินธุ์ ยโสธร สิงห์บุร ี หนองบัวลาภู อานาจเจริญ และปั ตตานี หรือเขตพืน้ ทีอ่ ่นื ใดที่
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬากาหนด ทีบ่ ริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคลได้จดั ให้แก่ลกู จ้าง หรือรายจ่ายทีไ่ ด้
จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิ จนาเที่ยวและมัคคุเทศก์เพื่อการจัดอบรมสัมมนา
ดังกล่าว ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
2. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้ วยการ
ยกเว้นรัษฎากร มีสาระสาคัญ คือ กาหนดให้เงินได้ต่อไปนี้ เป็ นเงินได้ท่ไี ด้รบั การยกเว้นไม่ต้องนามารวม
คานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
(1) เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวตามกฎหมายว่า
ด้วยธุรกิจนาเทีย่ วและมัคคุเทศก์สาหรับการเดินทางท่องเทีย่ วในจังหวัดท่องเทีย่ วรอง
(2) เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวตามกฎหมายว่า
ด้วยธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์สาหรับการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรองร่วมกับจังหวัดที่ไม่ใ ช่
จังหวัดท่องเทีย่ วรอง ตามเส้นทางท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั การรับรองจากกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
(3) เงินได้เท่าทีไ่ ด้จ่ายเป็ นค่าทีพ่ กั ในจังหวัดท่องเทีย่ วรองสาหรับค่าทีพ่ กั ในโรงแรมที่
จ่ายให้แก่ผปู้ ระกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม หรือค่าทีพ่ กั ในโฮมสเตย์ทจ่ี ่ายให้แก่ผู้ประกอบ
ธุรกิจโฮมสเตย์ทไ่ี ด้รบั การรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยตามทีก่ รมการท่องเทีย่ วกาหนด
ตามจานวนทีจ่ า่ ยจริงแต่รวมกันทัง้ หมดแล้วไม่เกิน 15,000 ทัง้ นี้ เฉพาะทีไ่ ด้จา่ ยไปตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎี กาให้ นาราคาปานกลางของที่ ดินที่ ใช้ อยู่ในการประเมิ นภาษี บารุงท้ องที่
ประจา
ปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมิ นภาษี บารุงท้องที่สาหรับปี พ.ศ. 2561 พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั หิ ลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้นาราคาปานกลางของทีด่ นิ ทีใ่ ช้อยูใ่ น
การประเมินภาษีบารุงท้องทีป่ ระจาปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบารุงท้องทีส่ าหรับปี
พ.ศ. 2561 พ.ศ. .... ตามทีก่ ระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาเป็ นเรือ่ งด่วน แล้วดาเนินการต่อไปได้
มท. เสนอว่า
1. โดยที่มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติกาหนดราคาปานกลางของที่ดนิ สาหรับการประเมิน
ภาษีบารุงท้อ งที่ พ.ศ. 2529 บัญญัติให้นาราคาปานกลางของที่ดินที่ใ ช้อ ยู่ใ นการประเมินภาษีบารุง ท้อ งที่
ประจาปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 ซึ่งใช้ในการประเมินภาษีบารุงท้องที่สาหรับปี พ.ศ. 2529 มาใช้ในการ
ประเมินภาษีบารุงท้องที่สาหรับปี พ.ศ. 2530 และในปี ต่อ ๆ ไป ตามที่จะได้มพี ระราชกฤษฎีกากาหนด และ
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เนื่ อ งจากพระราชกฤษฎี ก าให้ น าราคาปานกลางของที่ ดิ น ที่ ใ ช้ อ ยู่ใ นการประเมิ น ภาษี บ ารุง ท้ องที่
ประจาปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ ในการประเมิ นภาษี บารุงท้ องที่ สาหรับปี พ.ศ. 2560 ซึ่ ง พ.ศ.
2560 จะสิ้ นสุดการใช้บงั คับในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบกับร่างพระราชบัญญัตภิ าษีทด่ี นิ และสิง่ ปลูก
สร้าง พ.ศ. .... ทีเ่ ป็ นการปรับปรุงโครงสร้างหลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บภาษีบารุงท้องทีใ่ หม่ยงั ไม่แล้วเสร็จ
(อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ) ทัง้ นี้
ร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวได้กาหนดให้มผี ลใช้บ ังคับกับการจัดเก็บภาษีในอัตราใหม่ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม
2562 เป็ นต้นไป
2. ดังนัน้ หากไม่สามารถประกาศให้นาราคาปานกลางของที่ดนิ ที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษี
บารุงท้องทีป่ ระจาปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบารุงท้องที่ สาหรับปี พ.ศ. 2561 ได้
ทันตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้นไป จะส่งผลกระทบต่อการประเมินการคานวณและการจัดเก็บภาษี
บารุงท้องทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และการจัดเก็บรายได้ของแผ่นดินและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทัวประเทศ
่
จึงจาเป็ นต้องดาเนินการตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว โดยการนาราคาปานกลางของ
ทีด่ นิ ทีใ่ ช้อยู่ในการประเมินภาษีบารุงท้องทีป่ ระจาปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 ซึง่ ใช้ในการประเมินภาษีบารุง
ท้องทีส่ าหรับปี
พ.ศ. 2560 มาใช้ในการประเมินภาษีบารุงท้องทีส่ าหรับปี พ.ศ. 2561 ทัง้ นี้ ร่างพระราชกฤษฎีกาในเรื่องนี้ได้
ผ่านคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของ มท. คณะที่ 2 แล้ว และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะ
ผูร้ กั ษาการตามพระราชบัญญัตภิ าษีบารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไทยได้เห็นชอบ
ในหลักการของร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวแล้ว
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
กาหนดให้นาราคาปานกลางของที่ดนิ ที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบารุงท้องที่ประจาปี พ.ศ.
2521
ถึง พ.ศ. 2524 ซึง่ ใช้ในการประเมินภาษีบารุงท้องทีส่ าหรับปี พ.ศ. 2560 มาใช้ในการประเมินภาษีบารุงท้องที่
สาหรับปี พ.ศ. 2561 โดยให้มผี ลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็ นต้นไป
เศรษฐกิ จ- สังคม
4. เรื่อง แผนบูรณาการป้ องกันและลดอุบตั ิ เหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่ 2561
คณะรัฐมนตรีมมี ติรบั ทราบแผนบูรณาการป้ องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่
2561
ในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 โดยจะมีการรณรงค์ “ขับรถมีน้ าใจ รักษาวินัยจราจร”
ตามที่กระทรวงมหาดไทย (ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน) เสนอ ทัง้ นี้ เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
สัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลปี ใหม่ 2561 และมีสถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุทางถนนจานวน
ผูเ้ สียชีวติ และจานวนผูบ้ าดเจ็บ (admit) ลดลง โดยให้จงั หวัด อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.)
เป็ นผูก้ าหนดเป้ าหมายดาเนินงานด้วยตนเอง และเน้นการดาเนินงานในอาเภอที่มสี ถิตคิ วามเสี่ยงต่อการเกิด
อุบตั เิ หตุทางถนนสูง รวมทัง้ ให้จงั หวัดมีมาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพการทางานเพื่อลดจานวนผูถ้ ูกดาเนินคดีด่มื
สุราแล้วขับขี่ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกาหนด และไม่สวมหมวกนิรภัย โดยมาตรการป้ องกันและลดอุบตั เิ หตุ
ทางถนนมี 6 มาตรการ ดังนี้
(1) มาตรการลดปั จจัยเสีย่ งด้านคน (2) มาตรการลดปั จจัยเสีย่ งด้านถนนและสภาพแวดล้อม (3) มาตรการลด
ปั จจัยเสีย่ งด้านยานพาหนะ (4) มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเทีย่ ว (5) มาตรการความปลอดภัย
ทางน้า และ (6) มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบตั เิ หตุ
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5. เรื่อง ภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งภาคเหนื อของกระทรวงคมนาคม
คณะรัฐมนตรีมมี ติรบั ทราบภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคมขนส่งภาคเหนือ
ของกระทรวงคมนาคม (คค.) ตามที่ คค. เสนอ ซึ่งเป็ นการสนับ สนุ น บทบาทและทิศ ทางการพัฒนาของ
ภาคเหนือ
เพื่อกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มคี วามทัวถึ
่ ง รวมทัง้ เพื่อให้ภาคเหนือเป็ นฐานเศรษฐกิจทีส่ ร้างสรรค์
มูล ค่ าสูง และเชื่อ มโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่ มอนุ ภูมภิ าคลุ่ มแม่น้ าโขง ตามแนวทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประกอบกับภาคเหนือมีระบบการคมนาคมขนส่ง
และโครงสร้างพื้นฐานค่ อ นข้างสมบูร ณ์ ทงั ้ ทางบก ทางราง ทางน้ า และทางอากาศ โดยสามารถเดิน ทาง
เชื่อมโยงกันภายในภาค ระหว่างภาค และเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยทีผ่ ่านมา คค. มีผลการดาเนินงาน
ทีส่ าคัญสรุปได้ ดังนี้
1. การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ งทางบก คค. ได้ดาเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
ทางถนน
ในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ รวมระยะทาง 25,506.28 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณรวมในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561
เป็ นวงเงินรวม 115,179.440 ล้านบาท ผ่านการดาเนินโครงการต่าง ๆ เช่น
1.1 ด าเนิ น การก่ อ สร้า งถนนเป็ น 4 ช่ อ งจราจร เพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพและความ
ปลอดภัย
ในการเดินทางของประชาชน เช่น ทางหลวงหมายเลข 12 แม่สอด - มุกดาหาร ซึง่ เป็ นเส้นทางสาคัญตามกรอบ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภมู ภิ าคลุ่มแม่น้าโขง (GMS)
1.2 ดาเนินการก่อสร้างทางเลีย่ งเมือง เพื่อแก้ไขปั ญหาการจราจรทีม่ สี ภาพการจราจร
ผ่านเมืองหลัก เช่น ถนนสายเลีย่ งเมืองสันป่ าตอง - หางดง (จังหวัดเชียงใหม่)
1.3 พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลักเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการเดินทาง โดย
ขณะนี้สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรอยู่ระหว่างศึกษาการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะใน
จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดพิษณุโลก
1.4 อานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า การกระจายสินค้า และบริการสู่ต ลาด
การค้า
ทัง้ ภายในและนอกประเทศ
2. การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางราง โดยมีโครงการทีส่ าคัญ เช่น
2.1 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ เช่น ช่วงลพบุร-ี ปากน้ าโพ (คาดว่าจะลงนามใน
สัญญาจ้างได้ภายในต้นปี 2561) และช่วงปากน้ าโพ-เด่นชัย (คาดว่าจะนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาได้
ภายในต้นปี 2561)
2.2 โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ระยะทาง
323 กิโลเมตร [อยูร่ ะหว่างสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณาให้
ความเห็น]
2.3 โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ โดยจะเริม่
ดาเนินการในระยะที่ 1 เส้นทางกรุงเทพฯ - พิษณุโลก ระยะทาง 380 กิโลเมตร (ทัง้ หมด 7 สถานี) ซึง่ ขณะนี้
คณะทางานฝ่ ายญี่ป่ ุนได้ดาเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการฯ เสร็จแล้ว และได้เสนอรายงานฉบับ
สมบูรณ์ให้ฝ่ายไทยพิจารณาแล้ว โดยคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาอนุ มตั ิโครงการได้ภายในต้น ปี
2561 และเริม่ ก่อสร้างได้ประมาณปี 2562
3. การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางน้ า คค. โดยกรมเจ้าท่า ได้ดาเนินการขุดลอกและ
บารุงรักษาแม่น้ าที่สาคัญในพื้นที่ภาคเหนือ ในช่วงระหว่างปี 2557 - 2561 รวมทัง้ สิ้น 98 ร่องน้ า รวมวงเงิน
งบประมาณ 597.494 ล้านบาท
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4. การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางอากาศ คค. โดยกรมท่าอากาศยาน และบริษทั ท่า
อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ได้ พ ฒ
ั นาท่ าอากาศยาน เพื่ อ เพิ่ มขี ด ความสามารถในการรองรับ
ปริ มาณผูโ้ ดยสาร
และอากาศยาน เช่น
4.1 ก่อสร้างอาคารผูโ้ ดยสารหลังใหม่และปรับปรุงอาคารผูโ้ ดยสารของท่าอากาศยาน
แม่สอด แพร่ และเพชรบูรณ์
4.2 มีแผนพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ จากเดิ มทีใ่ นปั จจุบนั สามารถรองรับปริมาณ
ผูโ้ ดยสารได้ 8 ล้านคน/ปี รองรับเทีย่ วบินได้ 24 เทีย่ วบิน/ชัวโมง
่
จะพัฒนาให้สามารถรองรับผูโ้ ดยสารได้ 20
ล้านคนต่อปี รองรับเทีย่ วบินได้ 34 เทีย่ วบินต่อชัวโมงได้
่
จนถึงปี 2578
4.3 มีแ ผนจะสร้างท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งที่ 2 (พื้นที่บริเ วณ อ.สันกาแพง จ.
เชียงใหม่ และ อ.บ้านธิ จ.ลาพูน) โดยขณะนี้สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างจัดทาแผน
แม่บทการจัดตัง้ สนามบินพาณิชย์ของประเทศ และศึกษาความเหมาะสมในการดาเนินโครงการ
6. เรื่อง ของขวัญปี ใหม่สาหรับประชาชน ประจาปี 2561
คณะรัฐมนตรีมมี ติรบั ทราบโครงการ/กิจกรรมทีจ่ ะดาเนินการเพื่อเป็ นของขวัญปี ใหม่
สาหรับประชาชนประจาปี 2561 รวม 85 โครงการ/กิจกรรม โดยจาแนกตามสาระสาคัญได้เป็ น 4 กลุ่ม ดังนี้
1. โครงการ/กิ จกรรมสาหรับเทศกาลปี ใหม่ เช่น กิจกรรมส่งเสริมด้านศาสนา (กิจกรรมสวด
มนต์ขา้ มปี ฯ กิจกรรม “ไหว้พระ 10 วัด สืบสิรสิ วัสดิ ์ 10 ราชกาล”) กิจกรรมการจัดการแสดงเนื่องในโอกาส ส่ง
ท้ายปี เก่า ต้อนรับปี ใหม่ การอวยพรปี ใหม่ผ่านระบบ Online (ส.ค.ส. Online) ชุดความเป็ นไทยสู่ใจประชาชน
เป็ นต้น
2. โครงการ/กิ จกรรมเกี่ยวกับการลดค่าครองชีพและลดรายจ่าย
2.1 การจัด จาหน่ ายสิ นค้ าราคาประหยัด เช่ น กิจ กรรมตลาดประชารัฐ ตลาด
วัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม และกิจกรรมรณรงค์ใช้สนิ ค้าไทย ส่งความสุขแบบไทยเป็ นของขวัญปี ใหม่ เป็ น
ต้น
2.2 การช่ วยเหลื อกลุ่มเกษตรกร เช่น โครงการ Application สุดล้าเพื่อเกษตรกร
ไทย
ยุค 4.0 โดยเปิ ดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลพื้นที่ดา้ นการเกษตรครอบคลุม 76 จังหวัด การบริการขนส่ง
ข้าว
เพื่อช่วยเหลือชาวนาและขนส่งสินค้าเกษตร/เกษตรแปรรูปในอัตราพิเศษ
2.3 การลดรายจ่ายและค่ าครองชี พด้ านอื่ น เช่น สถานธนานุ บาลท้องถิน่ ทัวไทย
่
มอบของขวัญ ปี ใหม่แก่ ประชาชน การลดค่าใช้จ่ายหรือ ยกเว้นค่ าธรรมเนียม การประนอมข้อ พิพาทให้กับ
ประชาชน เป็ นต้น
3. โครงการ/กิ จกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการบริ การ
3.1 การท่ องเที่ ยว วัฒนธรรม และการเรียนรู้ เช่น กิจกรรม night at maya city
เปิ ดเมืองมายาในช่วงกลางคืนโดยนาชมประวัตศิ าสตร์ภาพยนตร์และออกร้านจาหน่ ายสินค้า กิจกรรมเปิ ด
แหล่งเรียนรูท้ างวัฒนธรรมให้เข้าชมฟรี และกิจกรรมนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย เป็ นต้น
3.2 การบริ การต่ าง ๆ เช่น โครงการเน็ตประชารัฐ โดยติดตัง้ โครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงครอบคลุม 24,700 หมู่บ้าน ๆ ละ 1 จุด โดยไม่คดิ ค่าใช้จ่ายการให้บริการงานยุตธิ รรมผ่านระบบ
เทคโนโลยี ยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติ “แอปอุตุ” แอปเพื่อการพยากรณ์อากาศ เป็ นต้น
4. โครงการ/กิ จกรรมเพื่อพัฒนาคน สังคม สิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
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4.1 การพัฒนาคน เช่น กิจกรรมตะลุยพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ รับปี ใหม่ 2561 โดย
เปิ ดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทัวไปเข้
่
าชมฟรี ณ องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ ณ
จังหวัดปทุมธานี การจัดนิทรรศการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านนวัต กรรม โดยนาเสนอผลงาน แนวคิด และ
ความสาเร็จของผู้นาด้านนวัตกรรมที่หลากหลายสาขาอาชีพในประเทศไทยเพื่อสร้า งแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมแก่สาธารณชน เป็ นต้น
4.2 การจัดระเบียบและพัฒนาสังคม เช่น โครงการตลาดประชารัฐ : สร้างโอกาส
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยพัฒนาตลาดใหม่และขยายพื้นที่ตลาดที่มอี ยู่เดิมให้แก่เกษตรกร ผู้มรี ายได้น้อย
และผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มสี ถานที่ค้าขาย โครงการปี ใหม่ปลอดภัย คนไทยปลอดทุกข์ ศูนย์
ดารงธรรมเคลื่อนที่ โดยจัดตัง้ ศูนย์ดารงธรรม อาเภอเคลื่อนที่ ณ จุดอานวยการความปลอดภัยทางถนนในช่วง
เทศกาลปี ใหม่ 2561 ตลอด 24 ชัวโมง
่ เป็ นต้น
4.3 การพัฒนาสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เช่น โครงการของขวัญปี ใหม่
ประชาปลอดภัย บรรเทาอุทกภัยด้วยผังลุ่มน้ า โดยดาเนินการวางผังลุ่มน้ า เพื่อป้ องกันปั ญหาอุทกภัยในพืน้ ที่
ลุ่มน้า
ทัวประเทศจ
่
านวน 25 ลุ่มน้า โครงการป่ าในเมือง “สวนป่ าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย” เป็ นต้น
7. เรื่อง ของขวัญปี ใหม่สาหรับประชาชน ประจาปี 2561
คณะรัฐมนตรีมตี ริ บั ทราบโครงการ/กิจกรรมทีจ่ ะดาเนินการเพื่อเป็ นของขวัญปี ใหม่
สาหรับประชาชนประจาปี 2561 รวม 16 โครงการ/กิจกรรมของ 4 กระทรวง ดังนี้
1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ (พม.) มี 9 โครงการ/กิจกรรม
ดังนี้
1.1 ของขวัญเด็กแรกเกิด (โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน)
1.2 แอปพลิเคชันครอบครัว (โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว)
1.3 Family Data เปิ ดประตูเยีย่ มบ้าน/สร้างสะพานสู่สวัสดิการสังคม
(โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)
1.4 ผูส้ งู อายุอายุยนื ......เยาว์ (โดยกรมกิจการผูส้ งู อายุ)
1.5 เปิ ดศูนย์บริการคนพิการ 4 มุมเมือง
(โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ)
1.6 1300 โทรสุขทัวไทย
่
ยิม้ ไกลทัวโลก
่
(โดยสานักงานปลัดกระทรวงฯ)
1.7 ลด แลก แจก แถม (โดยการเคหะแห่งชาติ)
1.8 มอบบ้านพอเพียงชนบท 2,561 หลัง [โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน)]
1.9 ลดอัตราดอกเบีย้ พิเศษ (โดยสานักงานธนานุเคราะห์)
2. กระทรวงพลังงาน (พน.) จัดทากิจกรรมภายใต้ช่อื “ปี ใหม่ ข้าวใหม่...อิม่ ท้อง อิม่ ใจ
ช่วยชาวนา”
3. กระทรวงศึกษาธิ การ (ศธ.) มี 3 โครงการ/กิ จกรรม ดังนี้ 3.1 การให้บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็ว สูง (Hi – Speed Internet) ส าหรับสถานศึกษา 3.2 กิจกรรมอาชีว ะอาสา 3.3 โรงเรียนประชารัฐ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
4. กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มี 3 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 4.1 การพัฒนาระบบบริการการ
ผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One day surgery : ODS) 4.2 การพัฒนานวัตกรรมโมบายแอปพลิเคชัน (Mobile
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Application) “RDU รูเ้ รือ่ งยา”4.3 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสมุนไพรเฟิ รส์ (Samunprai First) “ครบเครือ่ ง
เรือ่ งสมุนไพรไทยในแอปเดียว”
8. เรื่อง โครงการ “ส่งความสุขปี ใหม่ 2561 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ”
คณะรัฐมนตรีรบั ทราบ โครงการ “ส่งความสุขปี ใหม่ 2561 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ”
ตามทีก่ ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
กษ. ได้เตรียมของขวัญปี ใหม่ให้แก่เกษตรกรและประชาชน โดยจัดทาโครงการ “ส่งความสุขปี
ใหม่ 2561 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ซึง่ มีกจิ กรรมทีด่ าเนินการ ดังนี้
1) “มอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกนิ มีใช้ มีรายได้พอเพียง” จานวน 7 หน่ วยงาน รวม 10
กิจกรรม เช่น โครงการชลประทานขนาดเล็ก ระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหม่ (ข้าว ประมง) โครงการโคบาล
สร้างอาชีพ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561/โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ/
โครงการส่งเสริมการปลูก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560 - 2561 โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน
โครงการก่อสร้างแหล่งน้าในไร่นานอกเขตชลประทาน แจกปั จจัยการผลิต (ศูนย์หม่อนไหมฯ 21 ศูนย์) เป็ นต้น
2) “เพิม่ พลังปี ใหม่ ซือ้ สินค้าเกษตรไทยคุณภาพดีในราคาพิเศษ” จานวน 8 หน่วยงาน รวม 23
แห่ง เช่น สินค้าปศุสตั ว์ราคาถูก (ปศ.) ผลิตภัณฑ์จากยางพารา (กยท.) เทศกาลส่งความสุขด้วยผลไม้ไทย
(อตก.) ตลาดสีเขียว (ผักอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้า OTOP) (อสค.) ตลาดเกษตรกร ตลาดนัดชาวดอย
เทศกาลชิมชาและกาแฟ และวัฒนธรรมชนเผ่าดอยแม่สลอง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ (สวพส.)
การจัดกระเช้า/ชุดของขวัญ จากสินค้าเกษตรปลอดภัย ได้มาตรฐาน และสินค้าประมง NON - IUU (กสส. มก
อช. อตก. อสป.) เป็ นต้น
3) “ปี ใ หม่เ ที่ยวทัวไทยสุ
่
ขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ” (29 ธันวาคม 2560 - 2
มกราคม 2561)
3.1) เปิ ดสถานทีร่ าชการให้ประชาชนเข้าชม (ศูนย์ศกึ ษา ศูนย์เรียนรู้ แหล่งท่องเทีย่ ว
เชิงเกษตร และให้ความรูด้ า้ นการเกษตร) รวม 97 แห่ง เช่น ศูนย์ขา้ ว (กข.) ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยฮ้องไคร้
ฯ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร (ขป.) แหล่งท่องเทีย่ วเชิงนิเวศด้านปศุสตั ว์
(ปศ.) ชวนเทีย่ วไทยตามรอยพระราชดาริในหลวงรัชกาลที่ 9 (สถานีเรดาห์ฝนหลวง) (ฝล.) ชิมหม่อน ชมไหม
สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนและไหม (มม.) แหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตร (ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาเขาหิน
ซ้อนฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส ศูนย์ศกึ ษาวิธกี ารฟื้ นฟูทด่ี นิ เสื่อม
โทรมเขาชะงุม้ ฯ จังหวัดราชบุร)ี (พด.) (ดอยผาหม่น/ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด) (กสก.)
โครงการท่อ งเที่ยวเชิงเกษตร (ศูนย์ว ิจยั และพัฒนาการเกษตร) (กวก.) อุ ทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัด
เชียงใหม่ (สวพส.) เป็ นต้น
3.2) เปิ ดสถานทีใ่ ห้ประชาชนเข้าชมฟรี/ไม่คดิ ค่าบริการ รวม 11 แห่ง เช่น สถานแสดง
พันธุส์ ตั ว์น้ า/พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น้ า (ปม.) ศูนย์ศลิ ปาชีพบางไทร (สปก.) ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค (อสค.) และ
พิพธิ ภัณฑ์กษัตริยเ์ กษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (พกฉ.) เป็ นต้น
3.3) ศูนย์บริการเฉพาะปี ใหม่/จิตอาสา รวม 342 จุด (กข. 20 จุด/ชป. 133 จุด/ กตส.
77 จุด/ปม. 27 จุด/ปศ. 23 จุด/กวก. 32 จุด/สศก. 12จุด/อสค. 1 จุด และ กยท. 17 จุด) ระยะเวลาดาเนินการ
ช่วงปลายเดือนธันวาคม 2560 - ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561
9. เรื่อง โครงการของขวัญปี ใหม่ปี 2561 ของสถาบันการเงิ นเฉพาะกิ จ
คณะรัฐมนตรีมมี ติรบั ทราบและเห็นชอบโครงการของขวัญปี ใหม่ปี 2561 ของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ ตามทีก่ ระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้
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1. รับทราบโครงการเพื่อส่งเสริ มวิ นัยทางการเงิ นให้แก่ประชาชน
1.1 โครงการของขวัญปี ใหม่ 2561 เพื่ อส่ งเสริ มวิ นัยทางการเงิ นสาหรับลูกค้ า
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ผ้มู ีรายได้น้อย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จะจ่ายเงินจานวน 1,000 บาท
ให้กบั ลูกค้ารายย่อยทีม่ ปี ระวัตผิ ่อนชาระหนี้ดยี อ้ นหลัง 48 เดือน ที่ไม่เป็ นหรือไม่เคยเป็ นสินเชื่อทีไ่ ม่ก่อให้เกิด
รายได้ (Non-Performing Loans : NPLs) และมีวงเงินกูร้ วมวงเงินกู้ทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันไม่เกิน
1,000,000 บาท โดยต้องเป็ นผู้กู้ท่มี กี ารชาระเงินงวดของเดือนธันวาคม 2560 ในช่วงระหว่างวันที่ 1 – 31
ธันวาคม 2560 ทัง้ นี้ คาดว่าจะมีผมู้ คี ุณสมบัตทิ จ่ี ะได้รบั ของขวัญจานวนประมาณ 165,107 ราย
1.2 โครงการชาระดีมีคืนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.
ก.ส.) โดย ธ.ก.ส. จะคืนดอกเบีย้ ให้แก่ลกู ค้าร้อยละ 30 ของจานวนดอกเบีย้ ทีช่ าระในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2561
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สาหรับลูกค้าทีม่ ตี ้นเงินคงเป็ นหนี้ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ไม่เกิน 300,000
บาท โดยคาดว่าจะมีผไู้ ด้รบั ของขวัญเป็ นเกษตรกรจานวน 2.3 ล้านราย
2. รับทราบโครงการสนับสนุนให้ ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็ นของตนเอง
ธนาคาอาคารสงเคราะห์ได้จดั ทาโครงการสินเชื่อ ที่อ ยู่อ าศัยสาหรับผู้ได้รบั สิทธิใ นบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ ผูม้ รี ายได้น้อยทัวไป
่ และบุคลากรภาครัฐ รวมทัง้ สิน้ 3 โครงการ ซึง่ มีอตั ราดอกเบีย้ ผ่อนปรน
และมีระยะเวลากูย้ มื สูงสุดถึง 40 ปี รวมทัง้ มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามทีธ่ นาคารกาหนดระยะเวลายื่นคาขอ
กู้ไม่เกินวันที่ 28 ธันวาคม 2561 หรือเมื่อธนาคารได้อนุ มตั สิ นิ เชื่อเต็มวงเงินโครงการแล้ว โดยมีรายละเอียด
โครงการสรุปได้ ดังนี้
2.1 โครงการสิ นเชื่อที่ อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิ การแห่งรัฐ สาหรับประชาชนผูไ้ ด้รบั สิทธิ
ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประชาชนผูม้ รี ายได้น้อย วงเงินโครงการรวม 30,000 ล้านบาท วงเงินสูงสุดต่อราย
ไม่เกิน 2 ล้านบาท อัตราดอกเบีย้ คงที่ 4 ปี แรก ร้อยละ 2.75 ต่อปี กรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท และร้อยละ
3.00 ต่อปี สาหรับกรณีวงเงินกูม้ ากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท
2.2 โครงการสิ นเชื่ อที่ อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิ การแห่ งรัฐ (บุคลากรภาครัฐ) สาหรับ
บุคลากรภาครัฐตามทีธ่ นาคารกาหนด วงเงินโครงการรวม 30,000 ล้านบาท ไม่จากัดวงเงินสู งสุดต่อราย อัตรา
ดอกเบีย้ คงที่ 4 ปี แรก ร้อยละ MRR-3.75 ต่อปี หรือเท่ากับร้อยละ 3 ต่อปี (ปั จจุบนั อัตราดอกเบี้ย MRR ของ
ธอส. อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 6.75 ต่อปี )
2.3 โครงการสิ นเชื่ อที่ อยู่อาศัยเพื่ อสวัสดิ การแห่ งรัฐในพื้นที่ จงั หวัดชายแดน
ภาคใต้ สาหรับประชาชนผู้ได้รบั สิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประชาชนผู้มรี ายได้น้อย รวมถึงบุคลากร
ภาครัฐตามที่ธนาคารกาหนด ที่มภี ูมลิ าเนาหรือมีความต้องการที่อยู่อาศัย ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ 3
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยะลา นราธิวาส และปั ตตานี วงเงินโครงการรวม 1,000 ล้านบาท วงเงินสูงสุดต่อรายไม่
เกิน 1 ล้านบาท สาหรับ
ผู้ได้รบั สิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่เกิน 2 ล้านบาท สาหรั บประชาชน ผู้มรี ายได้น้อยและบุค ลากร
ภาครัฐ
โดยกาหนดอัตราดอกเบีย้ คงทีใ่ น 5 ปี แรก อยูท่ ่ี 2.50 ต่อปี
3. เห็นชอบการขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล ของสถาบันการเงิ นเฉพาะกิ จ โดย ธอส.
และ ธ.ก.ส. ดังนี้
3.1 ขอแยกบัญชีโครงการตามข้อ 1 และ 2 เป็ น PSA เพื่อนาผลกระทบรายได้และ
ค่าใช้จ่ายมาปรับตัวชีว้ ดั ทางการเงินที่เกี่ยวข้องตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ
รวมถึงให้นาส่วนดังกล่าวบวกกลับเป็ นกาไรสุทธิเพื่อคานวณโบนัสพนักงาน
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3.2 สาหรับโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของ ธอส. ตามข้อ 2.1 และ 2.3 ขอไม่นับรวม
NPLs ที่เกิดจากการดาเนินโครงการเป็ นตัวชี้วดั ผลการดาเนินงานของ ธอส. สาหรับกรณีท่ี NPLs ภายใต้
โครงการดังกล่าวส่งผลให้สดั ส่วน NPLs ของ ธอส. สูงกว่าค่าเฉลีย่ รวม
10. เรื่อง กระทรวงแรงงานส่งความสุขปี 2561 “9 ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ”
คณะรัฐมนตรีมมี ติรบั ทราบตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) ส่ งความสุ ขปี 2561 “9 ชื่นบาน
แรงงานชื่นใจ” สาหรับเป็ นของขวัญปี ใหม่ท่กี ระทรวงแรงงานมอบให้แก่ผู้ใ ช้แรงงาน ลูกจ้าง นายจ้าง และ
ประชาชนทัวไป
่ โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
1. ชื่นชอบ ช่างแรงงาน โดยให้บริการตรวจสภาพและซ่อมบารุงรถยนต์ รถจักรยานยนต์
บริการจุดพักรถ พร้อมให้บริการเครือ่ งดื่ม ผ้าเย็น นวดแผนไทย นวดฝ่ าเท้า จานวน 77 แห่ง บนถนนสายหลัก
และสายรอง
ทัวประเทศ
่
ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2561
2. ชื่นชม ช่างประชารัฐ โดยจัดบริการช่างซ่อมอุปกรณ์เครือ่ งใช้ในครัวเรือน จานวนกว่า 1,000
คน เพื่อให้บริการด้านต่าง ๆ อาทิ เดินสายไฟฟ้ า ซ่อมประปา ล้างเครื่องปรับอากาศ ซึ่งมีราคาถูก คุณภาพ
ไว้ใจได้ มีความเต็มใจให้บริการ ด้วยมาตรฐานกระทรวงแรงงาน
3. ชื่นมื่น มีงานทา โดยการจัดคู่คนให้ตรงงาน จัดหางานให้ตรงใจ จานวนประมาณ 70,000
อัตรา เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีงานทา รวมทัง้ ผูส้ งู อายุและคนพิการ ได้ทางานอย่างมีศกั ดิ ์ศรี โดยมีตาแหน่ งงาน
รองรับการทางานของผูส้ งู อายุ จานวน 2,500 อัตรา
4. ชื่นบาน บ้านประชารัฐ โดยให้ผปู้ ระกันตนกู้ยมื เงินซือ้ บ้านในโครงการบ้านประชารัฐ อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 3 คงที่ 3 ปี รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน และ
ธนาคารกรุงไทย โดยมีวงเงินทีจ่ ดั สรรให้ธนาคารฯ ดาเนินการ จานวน 5,000 ล้านบาท
5. ชื่นใจ ค่าเลี้ยงดูบุตร โดยเพิม่ สิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร อายุไม่เกิน 6 ปี จากเดิม
400 บาท เป็ น 600 บาทต่อคนต่อเดือน ได้รบั คราวละไม่เกิน 3 คน ซึง่ มีผปู้ ระกันตนได้รบั ประโยชน์ดงั กล่าว
จานวน 1,200,000 คน
6. ชื่นจิต สิทธิผู้ประกันตน โดยผู้ประกันตนแบบสมัครใจ ตามมาตรา 40 จานวน 2,400,000
คน
ทีจ่ ่ายเงินสมทบในอัตรา 70 บาท และ 100 บาทต่อเดือน จะได้รบั การเพิม่ เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อนอน
พักรักษาตัวจากวันละ 200 บาท เป็ น 300 บาท กรณีเสียชีวติ รับเพิม่ เงินสงเคราะห์อกี 3,000 บาท และเพิม่
ทางเลือกใหม่จ่ายเงินสมทบเพียง 300 บาทต่อเดือน ได้สทิ ธิประโยชน์ 5 กรณี ได้แก่ รับเงินทดแทนการขาด
รายได้ 200 บาท
ถึง 300 บาทต่อวัน รวมกันไม่เกิน 90 วันต่อปี หากทุพพลภาพรับเงินเดือนละ 500 บาท ถึง 1,000 บาทตลอด
ชีวติ กรณีเสียชีวติ รับเงินค่าทาศพ 40,000 บาท รับเงินสงเคราะห์บุตรอายุไม่เกิน 6 ปี จานวน 200 บาทต่อคน
ต่อเดือน
ไม่เกินคราวละ 2 คน รับบาเหน็จชราภาพ 150 บาทต่อเดือน เมือ่ อายุ 60 ปี
7. ชื่นสุ ข เรียกรับสิทธิ เพิ่มช่อ งทางเรียกรับสิทธิแรงงาน โดยให้บริการลูกจ้างยื่นค าร้อ ง
ออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.labour.go.th เพื่อ อ านวยความสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา และฮอตไลน์
กระทรวงแรงงาน 1506
8. ชื่นชีวา ไร้โรคหน้าจอ โดยมอบ Application เพื่อรูเ้ ท่าทันออฟฟิ ศซินโดรม โดยสร้างองค์
ความรูแ้ ละความเข้าใจถึงสาเหตุและการป้ องกันอาการออฟฟิ ศซินโดรม ส่งเสริมให้คนในองค์กรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
และท่าทางการทางานทีถ่ ูกต้องเหมาะสม
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9. ชื่นตา อาสาแรงงาน เพื่อให้เป็ นเครือข่ายทีเ่ ข้มแข็ง ทาหน้าทีส่ ่อื กลางในการให้ความรูแ้ ก่พ่ี
น้องประชาชน และสร้างความเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ และการคุ้มครองแรงงาน รวมทัง้ ตาแหน่ งงานว่างเพื่อ
การมีงานทา จากเดิมทีม่ อี ยู่กว่า 7,200 คน ทุกจังหวัด โดยเพิม่ ให้ครอบคลุมทัวประเทศ
่
ทุกพืน้ ทีใ่ นกรุงเทพฯ
50 เขต อีก 253 คน
แต่งตัง้
11. เรื่อง การแต่งตัง้ ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่ งประเภทวิ ชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(สานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั ติ ามทีส่ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอแต่งตัง้ นางสาววรรณวิ มล
สิ นุธก ผู้เชี่ยวชาญด้านจัดทามติคณะรัฐมนตรี (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) กองวิเคราะห์เรื่อง
เสนอคณะรัฐ มนตรี ส านั ก เลขาธิก ารคณะรัฐ มนตรี ให้ด ารงต าแหน่ ง ที่ป รึก ษาประจ าส านั ก เลขาธิก าร
คณะรัฐมนตรี (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒ)ิ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี
ตัง้ แต่วนั ที่ 17 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็ นวันที่มคี ุณสมบัตคิ รบถ้วนสมบูรณ์ ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้ เป็ นต้นไป
12. เรื่อง การแต่งตัง้ ข้าราชการให้ดารงตาแหน่ งรองเลขาธิ การศูนย์อานวยการบริ หารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศูนย์อานวยการบริ หารจังหวัดชายแดนภาคใต้)
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั ติ ามทีศ่ ูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอแต่งตัง้
นายกิ ตติ สุระคาแหง ผูช้ ่วยเลขาธิการศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ดารงตาแหน่ง รอง
เลขาธิการศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตัง้ แต่
วันทีท่ รงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้ เป็ นต้นไป เพื่อทดแทนตาแหน่ งทีว่ ่าง
13. เรื่อง การแต่งตัง้ ข้าราชการการเมือง (ตาแหน่ งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิ ชย์)
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบตามทีร่ ฐั มนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตัง้ นายวิ เชียร
ชวลิ ต เป็ นข้าราชการการเมือง ตาแหน่งทีป่ รึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ 26
ธันวาคม 2560
เป็ นต้นไป
14. เรื่อง การแต่งตัง้ ข้าราชการการเมือง (กระทรวงศึกษาธิ การ)
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตัง้ นายวีรสิ ทธิ์ สิ ทธิ ไตรย์
ดารงตาแหน่ง ทีป่ รึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายอุดม คชินทร) ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ 26
ธันวาคม 2560 เป็ นต้นไป
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15. เรื่อง การแต่งตัง้ ประธานกรรมการและกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริ หารสถาบัน
วัคซีนแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตัง้ ประธานกรรมการและ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ รวม 7 คน ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ 26 ธันวาคม
2560 เป็ นต้นไป ดังนี้
1. นายมานิต ธีระตันติกานนท์
ประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลกัญญา โชคไพบูลย์กจิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
3. นางสาวยุพนิ ลาวัณย์ประเสริฐ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
4. นายสมชัย จิตสุชน
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
5. นางธีรนารถ จิวะไพศาลพงศ์
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
6. นายครรชิต ลิมปกาญจนารัตน์
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
7. นายอานวย กาจีนะ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ 26 ธันวาคม 2560 เป็ นต้นไป
*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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