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http://www.thaigov.go.th 
  วนันี้ (26 ธนัวาคม 2560)  เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารวรรณกลาง สถาบนัการพล
ศกึษาวทิยาเขตสุโขทยั พลเอก ประยทุธ ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีเป็นประธานการประชุมคณะรฐัมนตรอีย่าง
เป็นทางการ นอกสถานที ่ครัง้ที ่4/2560 
  ภายหลงัเสรจ็สิน้การประชุม พลโท สรรเสรญิ แกว้ก าเนิด โฆษกประจ าส านกันายกรฐัมนตร ี 
พรอ้มดว้ยพนัเอกหญงิ ทกัษดา สงัขจนัทร ์ผู้ช่วยโฆษกประจ าส านกันายกรฐัมนตร ีไดร้ว่มแถลงผลการประชุม
คณะรฐัมนตร ี ซึง่สรปุสาระส าคญัดงันี้ 
 

กฎหมาย 
 
  1.   เรือ่ง   รา่งพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้ 
    รษัฎากร (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (การขยายระยะเวลามาตรการภาษเีพื่อส่งเสรมิ 
    ผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มรายใหม)่ 
  2.   เรือ่ง   รา่งพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้ 
    รษัฎากร (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... และรา่งกฎกระทรวง ฉบบัที ่.. (พ.ศ. ....)  
    ออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร (มาตรการภาษี 
    เพื่อสนบัสนุนการท่องเทีย่วและจดัอบรมสมัมนาในจงัหวดัท่องเทีย่วรอง)  
  3.  เรือ่ง  ร่างพระราชกฤษฎีกาให้น าราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมิน
ภาษ ี     บ ารุงทอ้งทีป่ระจ าปี พ.ศ. 2521 ถงึ พ.ศ. 2524 มาใชใ้นการประเมนิ
ภาษ ี
    บ ารงุทอ้งทีส่ าหรบัปี พ.ศ. 2561 พ.ศ. .... 
   

เศรษฐกิจ- สงัคม 
 
  4.  เรือ่ง  แผนบรูณาการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 
  5.  เรือ่ง  ภาพรวมการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นคมนาคมขนส่งภาคเหนือ 
    ของกระทรวงคมนาคม 
  6.  เรือ่ง  ของขวญัปีใหมส่ าหรบัประชาชน ประจ าปี 2561  
  7.   เรือ่ง   ของขวญัปีใหมส่ าหรบัประชาชน ประจ าปี 2561 
  8.  เรือ่ง  โครงการ “ส่งความสุขปีใหม ่2561 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” 
  9.   เรือ่ง   โครงการของขวญัปีใหมปี่ 2561 ของสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ 
 10.   เรือ่ง   กระทรวงแรงงานส่งความสุขปี 2561 “9 ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ” 
  

แต่งตัง้ 
 
   11.  เรือ่ง  การแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญัใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวชิาการ 
    ระดบัทรงคุณวุฒ ิ(ส านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร)ี  
  12.  เรือ่ง  การแต่งตัง้ขา้ราชการใหด้ ารงต าแหน่งรองเลขาธกิารศูนย ์
    อ านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศูนยอ์ านวยการบรหิารจงัหวดั 
    ชายแดนภาคใต)้  
  13.  เรือ่ง  การแต่งตัง้ขา้ราชการการเมอืง 
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    (ต าแหน่งทีป่รกึษารฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย)์  
  14.  เรือ่ง  การแต่งตัง้ขา้ราชการการเมอืง (กระทรวงศกึษาธกิาร) 
  15.  เรือ่ง  การแต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการ 
    บรหิารสถาบนัวคัซนีแห่งชาต ิ 

******************* 
ส านกัโฆษก ส านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีโทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1.  เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร (ฉบบัท่ี 
..)  
พ.ศ. .... (การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม 
รายใหม่) 
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการร่างพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่า
ด้วยการยกเว้นรษัฎากร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... (การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสรมิผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา แลว้ด าเนินการต่อไปได้ 
  สาระส าคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  ก าหนดให้มกีารยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบญัช ีซึ่งบรษิัท
หรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลทีไ่ดร้บัสทิธปิระโยชน์ดงักล่าวตอ้งเขา้เงือ่นไข ดงัต่อไปนี้ 
  1. เป็นบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2561  
ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โดยมทีุนจดทะเบยีนช าระแลว้ในวนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชไีม่เกนิ 5 ลา้น
บาท และมรีายไดจ้ากการขายสนิคา้และการใหบ้รกิารในรอบระยะเวลาบญัชไีมเ่กนิ 30 ลา้นบาท 
  2. เป็นผูป้ระกอบธุรกจิในอุตสาหกรรมเป้าหมายหลกัที่มศีกัยภาพขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ (New 
Engine of Growth) โดยอาศยัการใชเ้ทคโนโลยเีป็นฐานในการออกแบบและพฒันาเพื่อใชใ้นกระบวนการผลติ
หรอืให้บรกิารอย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบรกิาร ประกอบด้วยกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย  
10 สาขา ตามทีก่ าหนด โดยบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตอ้งขึน้ทะเบียนและ 
ผ่านการรบัรองจากส านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
  3. รายรบัที่ได้จากการประกอบกจิการในช่วงระยะเวลาที่ใช้สทิธปิระโยชน์ทางภาษี ต้องเป็น
รายรบัเฉพาะ หรอื เกีย่วเนื่องกบัสนิคา้และบรกิารทีเ่กดิจากกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายรวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ย
ละ 80 ของรายรบัทีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทัง้หมด ในแต่ละรอบระยะเวลาบญัช ี
  4. บรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้สทิธยิกเว้นภาษีอากรดงักล่าวจะต้องไม่ใช้สทิธกิาร
ยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสรมิการลงทุนไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนในกรณีบรษิทั
หรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลขาดคุณสมบตัขิอ้หนึ่งขอ้ใดในรอบระยะเวลาบญัชใีด ใหก้ารไดร้บัสทิธยิกเวน้ภาษเีงนิ
ไดเ้ป็นอนัระงบัเฉพาะในรอบระยะเวลาบญัชนีัน้ 
 
2.  เร่ือง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร (ฉบบัท่ี 
..)  
พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบบัท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการยกเว้น
รษัฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียวและจดัอบรมสมัมนาในจงัหวดัท่องเท่ียวรอง)  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการร่างพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่า
ด้วยการยกเว้นรษัฎากร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบบัที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความใน
ประมวลรษัฎากรว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร (มาตรการภาษเีพื่อสนับสนุนการท่องเทีย่วและจดัอบรมสมัมนาใน
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จงัหวดัท่องเทีย่วรอง) ตามทีก่ระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ และใหส้่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจ
พจิารณาแลว้ด าเนินการต่อไปได ้
  สาระส าคญัของร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวง 
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร  
(ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... มสีาระส าคญั คอื ก าหนดให้ยกเว้นภาษีเงนิได้ส าหรบัเงนิได้เป็นจ านวนรอ้ยละหนึ่งรอ้ย
ของรายจา่ยทีไ่ดจ้่ายเป็นค่าหอ้งสมัมนา ค่าหอ้งพกั ค่าขนส่ง หรอืรายจา่ยอื่นทีเ่กีย่วขอ้งในการจดัอบรมสมัมนา
ในจงัหวดันครศรธีรรมราช อุดรธานี เชยีงราย ลพบุร ีพษิณุโลก สุพรรณบุร ีอุบลราชธานี นครนายก หนองคาย 
สระแก้ว เลย ตาก ตราด เพชรบูรณ์ จนัทบุร ีมุกดาหาร นครสวรรค์ ราชบุร ีสมุทรสงคราม บุรรีมัย์ ชยัภูม ิ
พทัลุง ตรงั ศรสีะเกษ ปราจนีบุร ีสตูล ชุมพร สุโขทยั สุรนิทร์ สกลนคร ล าพูน นครพนม อุตรดติถ์ ระนอง 
ล าปาง รอ้ยเอด็ แมฮ่่องสอน พจิติร แพร ่ชยันาท น่าน อ่างทอง มหาสารคาม ก าแพงเพชร อุทยัธานี นราธวิาส 
ยะลา พะเยา บงึกาฬ กาฬสนิธุ ์ยโสธร สงิหบ์ุร ีหนองบวัล าภู อ านาจเจรญิ และปัตตานี หรอืเขตพืน้ทีอ่ื่นใดที่
กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีาก าหนด ทีบ่รษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลไดจ้ดัใหแ้ก่ลกูจา้ง หรอืรายจ่ายทีไ่ด้
จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกจิน าเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจน าเที่ยวและมคัคุเทศก์เพื่อการจดัอบรมสมัมนา
ดงักล่าว ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561  
ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
  2. ร่างกฎกระทรวง ฉบบัท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการ
ยกเว้นรษัฎากร มสีาระส าคญั คอื ก าหนดให้เงนิได้ต่อไปนี้ เป็นเงินได้ที่ได้รบัการยกเว้นไม่ต้องน ามารวม
ค านวณเพื่อเสยีภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา 
   (1) เงนิได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าบรกิารให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวตามกฎหมายว่า
ดว้ยธุรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศกส์ าหรบัการเดนิทางท่องเทีย่วในจงัหวดัท่องเทีย่วรอง 
   (2) เงนิได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าบรกิารให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวตามกฎหมายว่า
ด้วยธุรกจิน าเที่ยวและมคัคุเทศก์ส าหรบัการเดนิทางท่องเที่ยวในจงัหวดัท่องเที่ยวรองร่วมกบัจงัหวดัที่ไม่ใช่
จงัหวดัท่องเทีย่วรอง ตามเสน้ทางท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัการรบัรองจากกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 
   (3) เงนิไดเ้ท่าทีไ่ดจ้่ายเป็นค่าทีพ่กัในจงัหวดัท่องเทีย่วรองส าหรบัค่าทีพ่กัในโรงแรมที่
จ่ายใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกจิโรงแรมตามกฎหมายว่าดว้ยโรงแรม หรอืค่าทีพ่กัในโฮมสเตยท์ีจ่่ายใหแ้ก่ผู้ประกอบ
ธุรกจิโฮมสเตยท์ีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐานโฮมสเตยไ์ทยตามทีก่รมการท่องเทีย่วก าหนด  
ตามจ านวนทีจ่า่ยจรงิแต่รวมกนัทัง้หมดแลว้ไมเ่กนิ 15,000 ทัง้นี้ เฉพาะทีไ่ดจ้า่ยไปตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 
2561 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  
 
3. เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้น าราคาปานกลางของท่ีดินท่ีใช้อยู่ในการประเมินภาษีบ ารุงท้องท่ี
ประจ า 
ปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบ ารงุท้องท่ีส าหรบัปี พ.ศ. 2561 พ.ศ. .... 
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการร่างพระราชกฤษฎกีาใหน้ าราคาปานกลางของทีด่นิทีใ่ชอ้ยูใ่น 
การประเมนิภาษบี ารุงทอ้งทีป่ระจ าปี พ.ศ. 2521 ถงึ พ.ศ. 2524 มาใชใ้นการประเมนิภาษบี ารงุทอ้งทีส่ าหรบัปี 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และใหส้่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจ
พจิารณาเป็นเรือ่งด่วน แลว้ด าเนินการต่อไปได้ 
  มท. เสนอว่า  
  1. โดยที่มาตรา 3 แห่งพระราชบญัญตัิก าหนดราคาปานกลางของที่ดนิส าหรบัการประเมนิ
ภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2529 บญัญตัิให้น าราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมนิภาษีบ ารุงท้องที่
ประจ าปี พ.ศ. 2521 ถงึ พ.ศ. 2524 ซึ่งใช้ในการประเมนิภาษีบ ารุงท้องที่ส าหรบัปี พ.ศ. 2529 มาใช้ในการ
ประเมนิภาษีบ ารุงท้องที่ส าหรบัปี พ.ศ. 2530 และในปีต่อ ๆ ไป ตามที่จะได้มพีระราชกฤษฎกีาก าหนด และ
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เนื่ องจากพระราชกฤษฎีกาให้น าราคาปานกลางของท่ีดินท่ีใช้อยู่ในการประเมินภาษีบ ารุงท้องท่ี
ประจ าปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบ ารงุท้องท่ีส าหรบัปี พ.ศ. 2560 ซ่ึง พ.ศ. 
2560 จะส้ินสดุการใช้บงัคบัในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบกบัรา่งพระราชบญัญตัภิาษทีีด่นิและสิง่ปลูก
สรา้ง พ.ศ. .... ทีเ่ป็นการปรบัปรงุโครงสรา้งหลกัเกณฑแ์ละอตัราการจดัเกบ็ภาษบี ารุงทอ้งทีใ่หม่ยงัไม่แลว้เสรจ็ 
(อยูร่ะหว่างการพจิารณาของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต)ิ ทัง้นี้  
ร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าวได้ก าหนดให้มผีลใช้บังคบักบัการจดัเก็บภาษีในอตัราใหม่ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 
2562 เป็นตน้ไป 
  2. ดงันัน้ หากไม่สามารถประกาศให้น าราคาปานกลางของที่ดนิที่ใช้อยู่ในการประเมนิภาษี
บ ารุงทอ้งทีป่ระจ าปี พ.ศ. 2521 ถงึ พ.ศ. 2524 มาใชใ้นการประเมนิภาษบี ารุงทอ้งที่ส าหรบัปี พ.ศ. 2561 ได้
ทนัตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป จะส่งผลกระทบต่อการประเมนิการค านวณและการจดัเก็บภาษี
บ ารุงทอ้งทีข่ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และการจดัเก็บรายไดข้องแผ่นดนิและองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น
ทัว่ประเทศ จงึจ าเป็นตอ้งด าเนินการตามมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญตัดิงักล่าว โดยการน าราคาปานกลางของ
ทีด่นิทีใ่ชอ้ยู่ในการประเมนิภาษบี ารุงทอ้งทีป่ระจ าปี พ.ศ. 2521 ถงึ พ.ศ. 2524 ซึง่ใชใ้นการประเมนิภาษบี ารุง
ทอ้งทีส่ าหรบัปี  
พ.ศ. 2560 มาใชใ้นการประเมนิภาษีบ ารุงท้องทีส่ าหรบัปี พ.ศ. 2561 ทัง้นี้ ร่างพระราชกฤษฎกีาในเรื่องนี้ได้
ผ่านคณะกรรมการพจิารณารา่งกฎหมายของ มท. คณะที ่2 แลว้ และรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัในฐานะ 
ผูร้กัษาการตามพระราชบญัญตัภิาษบี ารงุทอ้งที ่พ.ศ. 2508 รว่มกบัรฐัมนตรวี่าการกระทรวงไทยไดเ้หน็ชอบ 
ในหลกัการของรา่งพระราชกฤษฎกีาดงักล่าวแลว้ 
  สาระส าคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  ก าหนดให้น าราคาปานกลางของที่ดนิที่ใช้อยู่ในการประเมนิภาษีบ ารุงท้องที่ประจ าปี พ.ศ. 
2521  
ถงึ พ.ศ. 2524 ซึง่ใชใ้นการประเมนิภาษบี ารุงทอ้งทีส่ าหรบัปี พ.ศ. 2560 มาใชใ้นการประเมนิภาษบี ารุงทอ้งที่
ส าหรบัปี พ.ศ. 2561 โดยใหม้ผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป 
 

เศรษฐกิจ- สงัคม 
 
4. เร่ือง แผนบรูณาการป้องกนัและลดอบุติัเหตทุางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 
  คณะรฐัมนตรมีมีตริบัทราบแผนบูรณาการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2561  
ในระหว่างวนัที่ 28 ธนัวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 โดยจะมกีารรณรงค์ “ขบัรถมนี ้าใจ รกัษาวนิัยจราจร” 
ตามที่กระทรวงมหาดไทย (ศูนยอ์ านวยการความปลอดภยัทางถนน) เสนอ ทัง้นี้ เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
สญัจรอย่างปลอดภยัและมคีวามสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 และมสีถติกิารเกดิอุบตัเิหตุทางถนนจ านวน
ผูเ้สยีชวีติ และจ านวนผูบ้าดเจบ็ (admit) ลดลง โดยใหจ้งัหวดั อ าเภอ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (อปท.) 
เป็นผูก้ าหนดเป้าหมายด าเนินงานดว้ยตนเอง และเน้นการด าเนินงานในอ าเภอที่มสีถติคิวามเสี่ยงต่อการเกดิ
อุบตัเิหตุทางถนนสงู รวมทัง้ใหจ้งัหวดัมมีาตรการเพิม่ประสทิธภิาพการท างานเพื่อลดจ านวนผูถู้กด าเนินคดดีื่ม
สุราแลว้ขบัขี ่ขบัรถเรว็เกนิกว่ากฎหมายก าหนด และไมส่วมหมวกนิรภยั โดยมาตรการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุ
ทางถนนม ี6 มาตรการ ดงันี้  
(1) มาตรการลดปัจจยัเสีย่งดา้นคน (2) มาตรการลดปัจจยัเสีย่งดา้นถนนและสภาพแวดลอ้ม (3) มาตรการลด
ปัจจยัเสีย่งดา้นยานพาหนะ (4) มาตรการดูแลความปลอดภยัใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว (5) มาตรการความปลอดภยั
ทางน ้า และ (6) มาตรการดา้นการช่วยเหลอืหลงัเกดิอุบตัเิหตุ 
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5. เร่ือง ภาพรวมการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งภาคเหนือของกระทรวงคมนาคม 
  คณะรฐัมนตรมีมีตริบัทราบภาพรวมการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นคมนาคมขนส่งภาคเหนือ 
ของกระทรวงคมนาคม (คค.) ตามที่ คค. เสนอ ซึ่งเป็นการสนับสนุนบทบาทและทิศทางการพัฒนาของ
ภาคเหนือ  
เพื่อกระจายความเจรญิและการพฒันาใหม้คีวามทัว่ถงึ รวมทัง้เพื่อใหภ้าคเหนือเป็นฐานเศรษฐกจิทีส่รา้งสรรค์
มูลค่าสูง และเชื่อมโยงเศรษฐกิจกบัประเทศในกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง ตามแนวทางของแผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) ประกอบกบัภาคเหนือมรีะบบการคมนาคมขนส่ง
และโครงสร้างพื้นฐานค่อนข้างสมบูรณ์ทัง้ทางบก ทางราง ทางน ้า และทางอากาศ โดยสามารถเดินทาง
เชื่อมโยงกนัภายในภาค ระหว่างภาค และเชื่อมต่อกบัประเทศเพื่อนบา้น โดยทีผ่่านมา คค. มผีลการด าเนินงาน
ทีส่ าคญัสรปุได ้ดงันี้ 
  1. การพฒันาระบบคมนาคมขนส่งทางบก คค. ได้ด าเนินการปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
ทางถนน 
ในพืน้ทีภ่าคเหนือ รวมระยะทาง 25,506.28 กโิลเมตร วงเงนิงบประมาณรวมในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561  
เป็นวงเงนิรวม 115,179.440 ลา้นบาท ผ่านการด าเนินโครงการต่าง ๆ เช่น 
   1.1 ด าเนินการก่อสร้างถนนเป็น 4 ช่องจราจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความ
ปลอดภยั 
ในการเดนิทางของประชาชน เช่น ทางหลวงหมายเลข 12 แมส่อด - มกุดาหาร ซึง่เป็นเสน้ทางส าคญัตามกรอบ
ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิในอนุภมูภิาคลุ่มแม่น ้าโขง (GMS) 
   1.2 ด าเนินการก่อสรา้งทางเลีย่งเมอืง เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรทีม่สีภาพการจราจร
ผ่านเมอืงหลกั เช่น ถนนสายเลีย่งเมอืงสนัป่าตอง - หางดง (จงัหวดัเชยีงใหม)่ 
   1.3 พฒันาระบบขนส่งสาธารณะในเมอืงหลกัเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการเดนิทาง โดย
ขณะนี้ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรอยู่ระหว่างศกึษาการพฒันาระบบขนส่งสาธารณะใน
จงัหวดัเชยีงใหมแ่ละจงัหวดัพษิณุโลก 
   1.4 อ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า การกระจายสินค้า และบรกิารสู่ตลาด
การคา้ 
ทัง้ภายในและนอกประเทศ 
  2. การพฒันาระบบคมนาคมขนส่งทางราง โดยมโีครงการทีส่ าคญั เช่น 
   2.1 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ เช่น ช่วงลพบุร-ีปากน ้าโพ (คาดว่าจะลงนามใน
สญัญาจ้างได้ภายในต้นปี 2561) และช่วงปากน ้าโพ-เด่นชยั (คาดว่าจะน าเสนอคณะรฐัมนตรพีิจารณาได้
ภายในตน้ปี 2561) 
   2.2 โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ สายเด่นชยั-เชยีงราย-เชยีงของ ระยะทาง 
323 กโิลเมตร [อยูร่ะหว่างส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) พจิารณาให้
ความเหน็] 
   2.3 โครงการก่อสร้างรถไฟความเรว็สูง เส้นทางกรุงเทพฯ-เชยีงใหม่ โดยจะเริม่
ด าเนินการในระยะที ่1 เสน้ทางกรุงเทพฯ - พษิณุโลก ระยะทาง 380 กโิลเมตร (ทัง้หมด 7 สถานี) ซึง่ขณะนี้
คณะท างานฝ่ายญี่ปุ่ นได้ด าเนินการศกึษาความเหมาะสมของโครงการฯ เสรจ็แล้ว และได้เสนอรายงานฉบบั
สมบูรณ์ให้ฝ่ายไทยพจิารณาแล้ว โดยคาดว่าจะเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาอนุมตัิโครงการได้ภายในต้นปี 
2561 และเริม่ก่อสรา้งไดป้ระมาณปี 2562 
  3. การพฒันาระบบคมนาคมขนส่งทางน ้า คค. โดยกรมเจา้ท่า ได้ด าเนินการขุดลอกและ
บ ารุงรกัษาแม่น ้าที่ส าคญัในพื้นที่ภาคเหนือ ในช่วงระหว่างปี 2557 - 2561 รวมทัง้สิ้น 98 ร่องน ้า รวมวงเงนิ
งบประมาณ 597.494 ลา้นบาท 
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  4. การพฒันาระบบคมนาคมขนส่งทางอากาศ คค. โดยกรมท่าอากาศยาน และบรษิทั ท่า
อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ได้พฒันาท่าอากาศยาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรบั
ปริมาณผูโ้ดยสาร  
และอากาศยาน เช่น 
   4.1 ก่อสรา้งอาคารผูโ้ดยสารหลงัใหมแ่ละปรบัปรงุอาคารผูโ้ดยสารของท่าอากาศยาน 
แมส่อด แพร ่และเพชรบรูณ์ 
   4.2 มแีผนพฒันาท่าอากาศยานเชยีงใหม ่จากเดิมทีใ่นปัจจบุนัสามารถรองรบัปรมิาณ
ผูโ้ดยสารได ้8 ลา้นคน/ปี รองรบัเทีย่วบนิได ้24 เทีย่วบนิ/ชัว่โมง จะพฒันาใหส้ามารถรองรบัผูโ้ดยสารได ้20 
ลา้นคนต่อปี รองรบัเทีย่วบนิได ้34 เทีย่วบนิต่อชัว่โมงไดจ้นถงึปี 2578 
   4.3 มแีผนจะสร้างท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งที่ 2 (พื้นที่บรเิวณ อ.สนัก าแพง จ.
เชยีงใหม่ และ อ.บา้นธ ิจ.ล าพูน) โดยขณะนี้ส านักงานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างจดัท าแผน
แมบ่ทการจดัตัง้สนามบนิพาณชิยข์องประเทศ และศกึษาความเหมาะสมในการด าเนินโครงการ 
 
6. เร่ือง ของขวญัปีใหม่ส าหรบัประชาชน ประจ าปี 2561  
  คณะรฐัมนตรมีมีตริบัทราบโครงการ/กจิกรรมทีจ่ะด าเนินการเพื่อเป็นของขวญัปีใหม่ 
ส าหรบัประชาชนประจ าปี 2561 รวม 85 โครงการ/กจิกรรม โดยจ าแนกตามสาระส าคญัไดเ้ป็น 4 กลุ่ม ดงันี้ 
  1. โครงการ/กิจกรรมส าหรบัเทศกาลปีใหม่ เช่น กจิกรรมส่งเสรมิดา้นศาสนา (กจิกรรมสวด
มนต์ขา้มปีฯ กจิกรรม “ไหวพ้ระ 10 วดั สบืสริสิวสัดิ ์10 ราชกาล”) กจิกรรมการจดัการแสดงเนื่องในโอกาส ส่ง
ทา้ยปีเก่า ต้อนรบัปีใหม่ การอวยพรปีใหม่ผ่านระบบ Online (ส.ค.ส. Online) ชุดความเป็นไทยสู่ใจประชาชน 
เป็นตน้ 
  2. โครงการ/กิจกรรมเก่ียวกบัการลดค่าครองชีพและลดรายจ่าย 
   2.1 การจดัจ าหน่ายสินค้าราคาประหยดั เช่น กิจกรรมตลาดประชารฐั ตลาด
วฒันธรรม ถนนสายวฒันธรรม และกจิกรรมรณรงคใ์ชส้นิคา้ไทย ส่งความสุขแบบไทยเป็นของขวญัปีใหม่ เป็น
ตน้ 
   2.2 การช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร เช่น โครงการ Application สุดล ้าเพื่อเกษตรกร
ไทย 
ยุค 4.0 โดยเปิดโอกาสให้เกษตรกรเขา้ถงึขอ้มูลพื้นที่ดา้นการเกษตรครอบคลุม 76 จงัหวดั การบรกิารขนส่ง
ขา้ว 
เพื่อช่วยเหลอืชาวนาและขนส่งสนิคา้เกษตร/เกษตรแปรรปูในอตัราพเิศษ 
   2.3 การลดรายจ่ายและค่าครองชีพด้านอ่ืน เช่น สถานธนานุบาลท้องถิน่ทัว่ไทย 
มอบของขวญัปีใหม่แก่ประชาชน การลดค่าใช้จ่ายหรอืยกเว้นค่าธรรมเนียม การประนอมข้อพพิาทให้กับ
ประชาชน เป็นตน้ 
  3. โครงการ/กิจกรรมเก่ียวกบัการท่องเท่ียวและการบริการ 
   3.1 การท่องเท่ียว วฒันธรรม และการเรียนรู้ เช่น กิจกรรม night at maya city 
เปิดเมอืงมายาในช่วงกลางคนืโดยน าชมประวตัศิาสตร์ภาพยนตร์และออกร้านจ าหน่ายสนิค้า กิจกรรมเปิด
แหล่งเรยีนรูท้างวฒันธรรมใหเ้ขา้ชมฟร ีและกจิกรรมนิทรรศการศลิปะรว่มสมยั เป็นตน้ 
   3.2 การบริการต่าง ๆ เช่น โครงการเน็ตประชารฐั โดยตดิตัง้โครงข่ายอนิเทอรเ์น็ต
ความเรว็สูงครอบคลุม 24,700 หมู่บ้าน ๆ ละ 1 จุด โดยไม่คดิค่าใช้จ่ายการให้บรกิารงานยุตธิรรมผ่านระบบ
เทคโนโลย ียกเวน้ค่าธรรมเนียมเขา้อุทยานแห่งชาต ิ“แอปอุตุ” แอปเพื่อการพยากรณ์อากาศ เป็นตน้ 
  4. โครงการ/กิจกรรมเพ่ือพฒันาคน สงัคม ส่ิงแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ 
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   4.1 การพฒันาคน เช่น กจิกรรมตะลุยพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตร ์รบัปีใหม่ 2561 โดย
เปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ไปเข้าชมฟร ีณ องค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ ณ  
จงัหวดัปทุมธานี การจดันิทรรศการสร้างแรงบนัดาลใจ ด้านนวตักรรม โดยน าเสนอผลงาน แนวคิด และ
ความส าเรจ็ของผู้น าด้านนวตักรรมที่หลากหลายสาขาอาชพีในประเทศไทยเพื่อสร้างแรงบนัดาลใจในการ
สรา้งสรรคน์วตักรรมแก่สาธารณชน เป็นตน้ 
   4.2 การจดัระเบียบและพฒันาสงัคม เช่น โครงการตลาดประชารฐั : สรา้งโอกาส 
สรา้งอาชพี สรา้งรายได้ โดยพฒันาตลาดใหม่และขยายพื้นที่ตลาดที่มอียู่เดมิให้แก่เกษตรกร ผู้มรีายได้น้อย 
และผู้ประกอบการที่เดอืดรอ้นจากการไม่มสีถานที่ค้าขาย โครงการปีใหม่ปลอดภยั คนไทยปลอดทุกข ์ศูนย์
ด ารงธรรมเคลื่อนที ่โดยจดัตัง้ศูนยด์ ารงธรรม อ าเภอเคลื่อนที ่ณ จดุอ านวยการความปลอดภยัทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม ่2561 ตลอด 24 ชัว่โมง เป็นตน้ 
 
   4.3 การพฒันาส่ิงแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ เช่น โครงการของขวญัปีใหม ่ 
ประชาปลอดภยั บรรเทาอุทกภยัดว้ยผงัลุ่มน ้า โดยด าเนินการวางผงัลุ่มน ้า เพื่อป้องกนัปัญหาอุทกภยัในพืน้ที่
ลุ่มน ้า 
ทัว่ประเทศจ านวน 25 ลุ่มน ้า โครงการป่าในเมอืง “สวนป่าประชารฐัเพื่อความสุขของคนไทย” เป็นตน้ 
 
7.  เร่ือง  ของขวญัปีใหม่ส าหรบัประชาชน ประจ าปี 2561 
  คณะรฐัมนตรมีตีริบัทราบโครงการ/กจิกรรมทีจ่ะด าเนินการเพื่อเป็นของขวญัปีใหม่ 
ส าหรบัประชาชนประจ าปี 2561 รวม 16 โครงการ/กจิกรรมของ 4 กระทรวง ดงันี้ 
  1. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์(พม.) ม ี9 โครงการ/กิจกรรม 
ดงันี้  
   1.1 ของขวญัเดก็แรกเกดิ (โดยกรมกจิการเดก็และเยาวชน) 
   1.2 แอปพลเิคชนัครอบครวั (โดยกรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั) 
   1.3 Family Data เปิดประตูเยีย่มบา้น/สรา้งสะพานสู่สวสัดกิารสงัคม  
(โดยกรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร) 
   1.4 ผูส้งูอายอุายยุนื......เยาว ์(โดยกรมกจิการผูส้งูอาย)ุ 

  1.5 เปิดศูนยบ์รกิารคนพกิาร 4 มมุเมอืง  
(โดยกรมส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร) 
   1.6 1300 โทรสุขทัว่ไทย ยิม้ไกลทัว่โลก (โดยส านกังานปลดักระทรวงฯ)  
   1.7 ลด แลก แจก แถม (โดยการเคหะแห่งชาต)ิ  
   1.8 มอบบา้นพอเพยีงชนบท 2,561 หลงั [โดยสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน  
(องคก์ารมหาชน)] 
   1.9 ลดอตัราดอกเบีย้พเิศษ (โดยส านกังานธนานุเคราะห)์ 
   2. กระทรวงพลงังาน (พน.) จดัท ากจิกรรมภายใตช้ื่อ “ปีใหม ่ขา้วใหม.่..อิม่ทอ้ง อิม่ใจ  
ช่วยชาวนา” 
   3. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มี 3 โครงการ/กิจกรรม ดงัน้ี  3.1 การใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต
ความเร็วสูง (Hi – Speed Internet) ส าหรบัสถานศึกษา 3.2 กิจกรรมอาชีวะอาสา 3.3 โรงเรยีนประชารฐั
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
  4. กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ม ี3 โครงการ/กจิกรรม ดงันี้ 4.1 การพฒันาระบบบรกิารการ
ผ่าตดัแบบวนัเดยีวกลบั (One day surgery : ODS) 4.2 การพฒันานวตักรรมโมบายแอปพลเิคชนั (Mobile 
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Application) “RDU รูเ้ร ือ่งยา”4.3 การพฒันาโมบายแอปพลเิคชนัสมนุไพรเฟิรส์ (Samunprai First) “ครบเครือ่ง
เรือ่งสมนุไพรไทยในแอปเดยีว” 
 
8. เร่ือง โครงการ “ส่งความสขุปีใหม่ 2561 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” 
  คณะรฐัมนตรรีบัทราบ โครงการ “ส่งความสุขปีใหม ่2561 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” 
ตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ 
  สาระส าคญัของเร่ือง  
  กษ. ไดเ้ตรยีมของขวญัปีใหม่ใหแ้ก่เกษตรกรและประชาชน โดยจดัท าโครงการ “ส่งความสุขปี
ใหม ่2561 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ซึง่มกีจิกรรมทีด่ าเนินการ ดงันี้ 
  1) “มอบของขวญัเกษตรกรไทย มกีนิ มใีช้ มรีายได้พอเพยีง” จ านวน 7 หน่วยงาน รวม 10 
กจิกรรม เช่น โครงการชลประทานขนาดเลก็ ระบบส่งเสรมิเกษตรแปลงใหม่ (ขา้ว ประมง) โครงการโคบาล
สรา้งอาชพี โครงการส่งเสรมิการปลูกพชืหลากหลาย ฤดูนาปรงั ปี 2561/โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ/
โครงการส่งเสรมิการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ฤดูแล้งหลงันา ปี 2560 - 2561 โครงการปรบัปรุงคุณภาพดิน 
โครงการก่อสรา้งแหล่งน ้าในไรน่านอกเขตชลประทาน แจกปัจจยัการผลติ (ศูนยห์มอ่นไหมฯ 21 ศูนย)์ เป็นตน้ 
  2) “เพิม่พลงัปีใหม ่ซือ้สนิคา้เกษตรไทยคุณภาพดใีนราคาพเิศษ” จ านวน 8 หน่วยงาน รวม 23 
แห่ง เช่น สนิค้าปศุสตัว์ราคาถูก (ปศ.) ผลติภณัฑจ์ากยางพารา (กยท.) เทศกาลส่งความสุขด้วยผลไม้ไทย 
(อตก.) ตลาดสเีขยีว (ผกัอนิทรยี ์ผลติภณัฑแ์ปรรูปสนิค้า OTOP) (อสค.) ตลาดเกษตรกร ตลาดนัดชาวดอย 
เทศกาลชมิชาและกาแฟ และวฒันธรรมชนเผ่าดอยแมส่ลอง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จงัหวดัเชยีงใหม ่(สวพส.) 
การจดักระเชา้/ชุดของขวญั จากสนิคา้เกษตรปลอดภยั ไดม้าตรฐาน และสนิคา้ประมง NON - IUU (กสส. มก
อช. อตก. อสป.) เป็นตน้ 
  3) “ปีใหม่เที่ยวทัว่ไทยสุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” (29 ธนัวาคม 2560 - 2 
มกราคม 2561)  
   3.1) เปิดสถานทีร่าชการใหป้ระชาชนเขา้ชม (ศูนยศ์กึษา ศูนยเ์รยีนรู ้แหล่งท่องเทีย่ว
เชงิเกษตร และใหค้วามรูด้า้นการเกษตร) รวม 97 แห่ง เช่น ศูนยข์า้ว (กข.) ศูนยศ์กึษาการพฒันาหว้ยฮอ้งไคร้
ฯ จงัหวดัเชยีงใหม่ ศูนยศ์กึษาการพฒันาภูพานฯ จงัหวดัสกลนคร (ขป.) แหล่งท่องเทีย่วเชงินิเวศดา้นปศุสตัว ์
(ปศ.) ชวนเทีย่วไทยตามรอยพระราชด ารใินหลวงรชักาลที ่9 (สถานีเรดาหฝ์นหลวง) (ฝล.) ชมิหม่อน ชมไหม 
สาธติการแปรรปูผลติภณัฑจ์ากหม่อนและไหม (มม.) แหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตร (ศูนยศ์กึษาการพฒันาเขาหนิ
ซอ้นฯ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ศูนยศ์กึษาการพฒันาพกุิลทองฯ จงัหวดันราธวิาส ศูนยศ์กึษาวธิกีารฟ้ืนฟูทีด่นิเสื่อม
โทรมเขาชะงุม้ฯ จงัหวดัราชบุร)ี (พด.) (ดอยผาหม่น/ศูนยส์่งเสรมิและพฒันาอาชพีการเกษตรจงัหวดั) (กสก.) 
โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ศูนย์วิจยัและพฒันาการเกษตร) (กวก.) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จงัหวดั
เชยีงใหม ่(สวพส.) เป็นตน้ 
   3.2) เปิดสถานทีใ่หป้ระชาชนเขา้ชมฟร/ีไมค่ดิค่าบรกิาร รวม 11 แห่ง เช่น สถานแสดง
พนัธุส์ตัวน์ ้า/พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้า (ปม.) ศูนยศ์ลิปาชพีบางไทร (สปก.) ฟารม์โคนมไทย - เดนมารค์ (อสค.) และ
พพิธิภณัฑก์ษตัรยิเ์กษตรเฉลมิพระเกยีรตฯิ (พกฉ.) เป็นตน้ 
   3.3) ศูนยบ์รกิารเฉพาะปีใหม่/จติอาสา รวม 342 จุด (กข. 20 จุด/ชป. 133 จุด/ กตส. 
77 จดุ/ปม. 27 จดุ/ปศ. 23 จดุ/กวก. 32 จดุ/สศก. 12จดุ/อสค. 1 จดุ และ กยท. 17 จดุ) ระยะเวลาด าเนินการ  
ช่วงปลายเดอืนธนัวาคม 2560 - ตน้เดอืนกุมภาพนัธ ์2561 
 
9.  เร่ือง  โครงการของขวญัปีใหม่ปี 2561 ของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 
 คณะรฐัมนตรมีมีตริบัทราบและเหน็ชอบโครงการของขวญัปีใหม่ปี 2561 ของสถาบนัการเงนิ
เฉพาะกจิ ตามทีก่ระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ ดงันี้ 
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 1. รบัทราบโครงการเพ่ือส่งเสริมวินัยทางการเงินให้แก่ประชาชน 
   1.1 โครงการของขวญัปีใหม่ 2561 เพ่ือส่งเสริมวินัยทางการเงินส าหรบัลูกค้า
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย ธนาคารอาคารสงเคราะห ์(ธอส.) จะจ่ายเงนิจ านวน 1,000 บาท 
ใหก้บัลูกคา้รายย่อยทีม่ปีระวตัผิ่อนช าระหนี้ดยีอ้นหลงั 48 เดอืน ที่ไม่เป็นหรอืไม่เคยเป็นสนิเชื่อทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิ
รายได ้(Non-Performing Loans : NPLs) และมวีงเงนิกูร้วมวงเงนิกู้ทุกบญัชภีายใตห้ลกัประกนัเดยีวกนัไม่เกนิ 
1,000,000 บาท โดยต้องเป็นผู้กู้ที่มกีารช าระเงนิงวดของเดอืนธนัวาคม 2560 ในช่วงระหว่างวนัที่ 1 – 31 
ธนัวาคม 2560 ทัง้นี้ คาดว่าจะมผีูม้คีุณสมบตัทิีจ่ะไดร้บัของขวญัจ านวนประมาณ 165,107 ราย  
   1.2 โครงการช าระดีมีคืนของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.
ก.ส.) โดย ธ.ก.ส. จะคนืดอกเบีย้ใหแ้ก่ลกูคา้รอ้ยละ 30 ของจ านวนดอกเบีย้ทีช่ าระในช่วงวนัที ่1 มกราคม 2561 
ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ส าหรบัลูกคา้ทีม่ตี้นเงนิคงเป็นหนี้ ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2560 ไม่เกนิ 300,000 
บาท โดยคาดว่าจะมผีูไ้ดร้บัของขวญัเป็นเกษตรกรจ านวน 2.3 ลา้นราย 
 2. รบัทราบโครงการสนับสนุนให้ประชาชนมีท่ีอยู่อาศยัเป็นของตนเอง 
  ธนาคาอาคารสงเคราะห์ได้จดัท าโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรบัผู้ได้รบัสิทธิในบตัร
สวสัดกิารแห่งรฐั ผูม้รีายไดน้้อยทัว่ไป และบุคลากรภาครฐั รวมทัง้สิน้ 3 โครงการ ซึง่มอีตัราดอกเบีย้ผ่อนปรน
และมรีะยะเวลากูย้มืสูงสุดถงึ 40 ปี รวมทัง้มกีารยกเวน้ค่าธรรมเนียมตามทีธ่นาคารก าหนดระยะเวลายื่นค าขอ
กู้ไม่เกนิวนัที่ 28 ธนัวาคม 2561 หรอืเมื่อธนาคารได้อนุมตัสินิเชื่อเตม็วงเงนิโครงการแล้ว โดยมรีายละเอยีด
โครงการสรปุได ้ดงันี้ 
   2.1 โครงการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัเพ่ือสวสัดิการแห่งรฐั ส าหรบัประชาชนผูไ้ดร้บัสทิธิ
ในบตัรสวสัดกิารแห่งรฐัและประชาชนผูม้รีายไดน้้อย วงเงนิโครงการรวม 30,000 ลา้นบาท วงเงนิสงูสุดต่อราย
ไม่เกนิ 2 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้คงที ่4 ปีแรก รอ้ยละ 2.75 ต่อปี กรณีวงเงนิกู้ไม่เกนิ 1 ลา้นบาท และรอ้ยละ 
3.00 ต่อปี ส าหรบักรณวีงเงนิกูม้ากกว่า 1 ลา้นบาท แต่ไมเ่กนิ 2 ลา้นบาท 
   2.2 โครงการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัเพ่ือสวสัดิการแห่งรฐั (บุคลากรภาครฐั) ส าหรบั
บุคลากรภาครฐัตามทีธ่นาคารก าหนด วงเงนิโครงการรวม 30,000 ลา้นบาท ไมจ่ ากดัวงเงนิสูงสุดต่อราย อตัรา
ดอกเบีย้คงที ่4 ปีแรก รอ้ยละ MRR-3.75 ต่อปี หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 3 ต่อปี (ปัจจุบนัอตัราดอกเบี้ย MRR ของ 
ธอส. อยูท่ีร่อ้ยละ 6.75 ต่อปี) 
   2.3 โครงการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยัเพ่ือสวสัดิการแห่งรฐัในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ ส าหรบัประชาชนผู้ได้รบัสทิธใินบตัรสวสัดกิารแห่งรฐัและประชาชนผู้มรีายได้น้อย รวมถงึบุคลากร
ภาครฐัตามที่ธนาคารก าหนด ที่มภีูมลิ าเนาหรอืมคีวามต้องการที่อยู่อาศยัในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 3 
จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัยะลา นราธวิาส และปัตตานี วงเงนิโครงการรวม 1,000 ลา้นบาท วงเงนิสูงสุดต่อรายไม่
เกนิ 1 ลา้นบาท ส าหรบั 
ผู้ได้รบัสทิธใินบตัรสวสัดกิารแห่งรฐั และไม่เกิน 2 ล้านบาท ส าหรับประชาชน ผู้มรีายได้น้อยและบุคลากร
ภาครฐั  
โดยก าหนดอตัราดอกเบีย้คงทีใ่น 5 ปีแรก อยูท่ี ่2.50 ต่อปี 
 
 3. เหน็ชอบการขอรบัการสนับสนุนจากรฐับาล ของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ โดย ธอส.  
และ ธ.ก.ส. ดงัน้ี 
   3.1 ขอแยกบญัชโีครงการตามข้อ 1 และ 2 เป็น PSA เพื่อน าผลกระทบรายได้และ
ค่าใชจ้่ายมาปรบัตวัชีว้ดัทางการเงนิที่เกี่ยวขอ้งตามบนัทกึขอ้ตกลงการประเมนิผลการด าเนินงานรฐัวสิาหกิจ 
รวมถงึใหน้ าส่วนดงักล่าวบวกกลบัเป็นก าไรสุทธเิพื่อค านวณโบนสัพนกังาน 
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   3.2 ส าหรบัโครงการสนิเชื่อที่อยู่อาศยัของ ธอส. ตามขอ้ 2.1 และ 2.3 ขอไม่นับรวม 
NPLs ที่เกิดจากการด าเนินโครงการเป็นตวัชี้วดัผลการด าเนินงานของ ธอส. ส าหรบักรณีที่ NPLs ภายใต้
โครงการดงักล่าวส่งผลใหส้ดัส่วน NPLs ของ ธอส. สงูกว่าค่าเฉลีย่รวม 
 
10.  เร่ือง  กระทรวงแรงงานส่งความสขุปี 2561 “9 ช่ืนบาน แรงงานช่ืนใจ” 
 คณะรฐัมนตรมีมีติรบัทราบตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) ส่งความสุขปี 2561 “9 ชื่นบาน 
แรงงานชื่นใจ” ส าหรบัเป็นของขวญัปีใหม่ที่กระทรวงแรงงานมอบให้แก่ผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้าง นายจ้าง และ
ประชาชนทัว่ไป โดยมสีาระส าคญัสรปุได้ ดงันี้ 
 1. ชื่นชอบ ช่างแรงงาน โดยให้บรกิารตรวจสภาพและซ่อมบ ารุงรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ 
บรกิารจดุพกัรถ พรอ้มใหบ้รกิารเครือ่งดื่ม ผา้เยน็ นวดแผนไทย นวดฝ่าเทา้ จ านวน 77 แห่ง บนถนนสายหลกั
และสายรอง 
ทัว่ประเทศ ระหว่างวนัที ่29 ธนัวาคม 2560 ถงึวนัที ่4 มกราคม 2561 
 2. ชื่นชม ช่างประชารฐั โดยจดับรกิารช่างซ่อมอุปกรณ์เครือ่งใชใ้นครวัเรอืน จ านวนกว่า 1,000 
คน เพื่อให้บรกิารด้านต่าง ๆ อาท ิเดนิสายไฟฟ้า ซ่อมประปา ล้างเครื่องปรบัอากาศ ซึ่งมรีาคาถูก คุณภาพ
ไวใ้จได ้มคีวามเตม็ใจใหบ้รกิาร ดว้ยมาตรฐานกระทรวงแรงงาน 
 3. ชื่นมื่น มงีานท า โดยการจดัคู่คนให้ตรงงาน จดัหางานให้ตรงใจ จ านวนประมาณ 70,000 
อตัรา เพื่อส่งเสรมิใหค้นไทยมงีานท า รวมทัง้ผูส้งูอายแุละคนพกิาร ไดท้ างานอยา่งมศีกัดิศ์ร ีโดยมตี าแหน่งงาน
รองรบัการท างานของผูส้งูอาย ุจ านวน 2,500 อตัรา 
 4. ชื่นบาน บา้นประชารฐั โดยใหผู้ป้ระกนัตนกู้ยมืเงนิซือ้บา้นในโครงการบ้านประชารฐั อตัรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 3 คงที่ 3 ปี รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท กบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสนิ และ
ธนาคารกรงุไทย โดยมวีงเงนิทีจ่ดัสรรใหธ้นาคารฯ ด าเนินการ จ านวน 5,000 ลา้นบาท 
 5. ชื่นใจ ค่าเลี้ยงดูบุตร โดยเพิม่สทิธปิระโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร อายุไม่เกนิ 6 ปี จากเดมิ 
400 บาท เป็น 600 บาทต่อคนต่อเดอืน ไดร้บัคราวละไม่เกนิ 3 คน ซึง่มผีูป้ระกนัตนได้รบัประโยชน์ดงักล่าว 
จ านวน 1,200,000 คน 
 6. ชื่นจติ สทิธผิู้ประกนัตน โดยผู้ประกนัตนแบบสมคัรใจ ตามมาตรา 40 จ านวน 2,400,000 
คน  
ทีจ่่ายเงนิสมทบในอตัรา 70 บาท และ 100 บาทต่อเดอืน จะไดร้บัการเพิม่เงนิทดแทนการขาดรายไดเ้มื่อนอน
พกัรกัษาตวัจากวนัละ 200 บาท เป็น 300 บาท กรณีเสยีชวีติรบัเพิม่เงนิสงเคราะห์อกี 3,000 บาท และเพิม่
ทางเลอืกใหม่จ่ายเงนิสมทบเพยีง 300 บาทต่อเดอืน ไดส้ทิธปิระโยชน์ 5 กรณี ไดแ้ก่ รบัเงนิทดแทนการขาด
รายได ้200 บาท  
ถงึ 300 บาทต่อวนั รวมกนัไม่เกนิ 90 วนัต่อปี หากทุพพลภาพรบัเงนิเดอืนละ 500 บาท ถงึ 1,000 บาทตลอด
ชวีติ กรณเีสยีชวีติรบัเงนิค่าท าศพ 40,000 บาท รบัเงนิสงเคราะหบ์ุตรอายไุมเ่กนิ 6 ปี จ านวน 200 บาทต่อคน
ต่อเดอืน  
ไมเ่กนิคราวละ 2 คน รบับ าเหน็จชราภาพ 150 บาทต่อเดอืน เมือ่อาย ุ60 ปี 
 7. ชื่นสุข เรยีกรบัสิทธิ เพิ่มช่องทางเรยีกรบัสิทธิแรงงาน โดยให้บรกิารลูกจ้างยื่นค าร้อง
ออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.labour.go.th  เพื่ออ านวยความสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา และฮอตไลน์
กระทรวงแรงงาน 1506 
 8. ชื่นชวีา ไรโ้รคหน้าจอ โดยมอบ Application เพื่อรูเ้ท่าทนัออฟฟิศซนิโดรม โดยสรา้งองค์
ความรูแ้ละความเขา้ใจถงึสาเหตุและการป้องกนัอาการออฟฟิศซนิโดรม ส่งเสรมิให้คนในองค์กรปรบัเปลี่ยน
พฤตกิรรม  
และท่าทางการท างานทีถู่กตอ้งเหมาะสม 
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 9. ชื่นตา อาสาแรงงาน เพื่อใหเ้ป็นเครอืข่ายทีเ่ขม้แขง็ ท าหน้าทีส่ ื่อกลางในการใหค้วามรูแ้ก่พี่
น้องประชาชน และสรา้งความเขา้ใจถงึสทิธปิระโยชน์ และการคุ้มครองแรงงาน รวมทัง้ต าแหน่งงานว่างเพื่อ
การมงีานท า จากเดมิทีม่อียู่กว่า 7,200 คน ทุกจงัหวดั โดยเพิม่ใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศ ทุกพืน้ทีใ่นกรุงเทพฯ 
50 เขต อกี 253 คน 
  

แต่งตัง้ 
 
 11. เร่ือง การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดบัทรงคณุวฒิุ  
(ส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี)  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามทีส่ านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรเีสนอแต่งตัง้ นางสาววรรณวิมล  
สินุธก ผู้เชี่ยวชาญด้านจดัท ามตคิณะรฐัมนตร ี(นักวเิคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) กองวเิคราะห์เรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ให้ด ารงต าแหน่ง ที่ปรึกษาประจ าส านักเลขาธิการ
คณะรฐัมนตร ี(นักวเิคราะหน์โยบายและแผนทรงคุณวุฒ)ิ ส านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีส านักนายกรฐัมนตร ี
ตัง้แต่วนัที่ 17 สงิหาคม 2560 ซึ่งเป็นวนัที่มคีุณสมบตัคิรบถ้วนสมบูรณ์ ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที่ทรงพระกรุณาโปรด
เกลา้โปรดกระหมอ่มแต่งตัง้เป็นตน้ไป  
 
12. เร่ือง การแต่งตัง้ข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งรองเลขาธิการศนูยอ์ านวยการบริหารจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ (ศนูยอ์ านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต้)  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามทีศู่นยอ์ านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้สนอแต่งตัง้ 
นายกิตติ สุระค าแหง ผูช้่วยเลขาธกิารศูนยอ์ านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ใหด้ ารงต าแหน่ง รอง
เลขาธกิารศูนยอ์ านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ศูนยอ์ านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตัง้แต่
วนัทีท่รงพระกรณุาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแต่งตัง้เป็นตน้ไป เพื่อทดแทนต าแหน่งทีว่่าง  
 
13. เร่ือง การแต่งตัง้ข้าราชการการเมือง (ต าแหน่งท่ีปรึกษารฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย)์  
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีร่ฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณชิยเ์สนอแต่งตัง้ นายวิเชียร 
ชวลิต เป็นขา้ราชการการเมอืง ต าแหน่งทีป่รกึษารฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณชิย ์ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที ่26 
ธนัวาคม 2560  
เป็นตน้ไป  
 
14. เร่ือง การแต่งตัง้ข้าราชการการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารเสนอแต่งตัง้นายวีรสิทธ์ิ สิทธิไตรย ์ 
ด ารงต าแหน่ง ทีป่รกึษารฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร (นายอุดม คชนิทร) ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที ่26 
ธนัวาคม 2560 เป็นตน้ไป  
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15. เร่ือง การแต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคณุวฒิุในคณะกรรมการบริหารสถาบนั
วคัซีนแห่งชาติ  
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามทีก่ระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตัง้ประธานกรรมการและ
กรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการบรหิารสถาบนัวคัซนีแห่งชาต ิรวม 7 คน ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที ่26 ธนัวาคม 
2560 เป็นตน้ไป ดงันี้  
   1. นายมานิต ธรีะตนัตกิานนท ์  ประธานกรรมการ  
   2. นางสาวกุลกญัญา โชคไพบลูยก์จิ  กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ
  3. นางสาวยพุนิ ลาวณัยป์ระเสรฐิ    กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ 
   4. นายสมชยั จติสุชน    กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ 
  5. นางธรีนารถ จวิะไพศาลพงศ ์   กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ 
  6. นายครรชติ ลมิปกาญจนารตัน์    กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ 
  7. นายอ านวย กาจนีะ       กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ 
   ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที ่26 ธนัวาคม 2560 เป็นต้นไป  

******************* 
ส านกัโฆษก ส านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีโทร. 0 2288-4396 
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