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เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560                                               1              

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม   
อาคารวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตร ี  
ได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  ทั้งน้ี โดยมีเรือ่งที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 2 เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น 

รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบบัที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษี 

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน 
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....)  
ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวและ 
จัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และใหส้่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ 

สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวง 
1. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ คือ กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เป็นจํานวนร้อยละหน่ึงร้อยของ
รายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอ่ืนที่เก่ียวข้องในการจัดอบรมสัมมนาใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช อุดรธานี เชียงราย ลพบุรี พิษณุโลก สุพรรณบุร ีอุบลราชธานี นครนายก หนองคาย 
สระแก้ว เลย ตาก ตราด เพชรบูรณ์ จันทบุรี มุกดาหาร นครสวรรค์ ราชบุรี สมุทรสงคราม บุรีรัมย์ ชัยภูมิ 
พัทลุง ตรัง ศรสีะเกษ ปราจีนบุรี สตูล ชุมพร สุโขทัย สุรินทร์ สกลนคร ลําพูน นครพนม อุตรดิตถ์ ระนอง 
ลําปาง ร้อยเอ็ด แม่ฮ่องสอน พิจิตร แพร่ ชัยนาท น่าน อ่างทอง มหาสารคาม กําแพงเพชร อุทัยธานี นราธิวาส 
ยะลา พะเยา บึงกาฬ กาฬสินธ์ุ ยโสธร สิงห์บุรี หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ และปัตตานี หรือเขตพ้ืนที่อ่ืนใด 
ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากําหนด ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จัดให้แก่ลูกจ้าง หรือรายจ่าย 
ที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์เพ่ือการจัดอบรมสัมมนา
ดังกล่าว ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

2. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น 
รัษฎากร มีสาระสําคัญ คือ กําหนดให้เงินได้ต่อไปน้ี เป็นเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนํามารวมคํานวณเพ่ือ
เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

   (1) เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ 
นําเที่ยวและมคัคุเทศก์สําหรบัการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรอง 

   (2) เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ 
นําเที่ยวและมคัคุเทศก์สําหรบัการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรองร่วมกับจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัด
ท่องเที่ยวรอง ตามเส้นทางท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

(3) เงินได้... 
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   (3) เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าที่พักในจังหวัดท่องเที่ยวรองสําหรับค่าที่พักในโรงแรมที่จ่าย 
ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม หรือค่าที่พักในโฮมสเตย์ที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ
โฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยตามที่กรมการท่องเที่ยวกําหนด ตามจํานวนที่จ่ายจริง 
แต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 15,000 ทั้งน้ี เฉพาะที่ได้จ่ายไปต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2561 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เศรษฐกิจ-สังคม 
วาระที่ 8 เรื่อง โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ 2561 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” 

  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีรับทราบ โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ 2561 จากใจกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์” ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ 
  สาระสาํคญัของเร่ือง  
  กษ. ได้เตรียมของขวัญปีใหมใ่ห้แก่เกษตรกรและประชาชน โดยจัดทําโครงการ “ส่งความสุข 
ปีใหม่ 2561 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ซึ่งมีกิจกรรมที่ดําเนินการ ดังน้ี 
  1) “มอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง” จํานวน 7 หน่วยงาน รวม  
10 กิจกรรม เช่น โครงการชลประทานขนาดเล็ก ระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหม่ (ข้าว ประมง) โครงการโคบาล
สร้างอาชีพ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561/โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ/
โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560 - 2561 โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน 
โครงการก่อสร้างแหล่งนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน แจกปัจจัยการผลติ (ศูนย์หม่อนไหมฯ 21 ศูนย์) เป็นต้น 
  2) “เพ่ิมพลังปีใหม่ ซื้อสินค้าเกษตรไทยคุณภาพดีในราคาพิเศษ” จํานวน 8 หน่วยงาน  
รวม 23 แห่ง เช่น สินค้าปศุสตัว์ราคาถูก (ปศ.) ผลิตภัณฑ์จากยางพารา (กยท.) เทศกาลส่งความสุขด้วยผลไม้
ไทย (อตก.) ตลาดสีเขียว (ผกัอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปสนิค้า OTOP) (อสค.) ตลาดเกษตรกร ตลาดนัด 
ชาวดอย เทศกาลชิมชาและกาแฟ และวัฒนธรรมชนเผ่าดอยแม่สลอง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 
(สวพส.) การจัดกระเช้า/ชุดของขวัญ จากสนิค้าเกษตรปลอดภัย ได้มาตรฐาน และสินค้าประมง NON - IUU 
(กสส. มกอช. อตก. อสป.) เป็นต้น 
  3) “ปีใหม่เที่ยวทั่วไทยสุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” (29 ธันวาคม 2560 –  
2 มกราคม 2561)  
      3.1) เปิดสถานที่ราชการให้ประชาชนเข้าชม (ศูนย์ศึกษา ศูนย์เรียนรู ้แหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตร และให้ความรู้ด้านการเกษตร) รวม 97 แห่ง เช่น ศูนย์ข้าว (กข.) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ้องไคร้ฯ 
จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร (ขป.) แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้านปศุสัตว์ 
(ปศ.) ชวนเที่ยวไทยตามรอยพระราชดําริในหลวงรัชกาลที่ 9 (สถานีเรดาห์ฝนหลวง) (ฝล.) ชิมหม่อน ชมไหม 
สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนและไหม (มม.) แหลง่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ศูนย์ศกึษาการพัฒนาเขาหิน
ซ้อนฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส ศูนย์ศึกษาวิธีการฟ้ืนฟูที่ดินเสื่อม
โทรมเขาชะงุ้มฯ จังหวัดราชบุรี) (พด.) (ดอยผาหม่น/ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด) (กสก.) 
โครงการท่องเท่ียวเชิงเกษตร (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร) (กวก.) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 
(สวพส.) เป็นต้น 
     3.2) เปิดสถานที่ให้ประชาชนเข้าชมฟรี/ไม่คิดค่าบริการ รวม 11 แห่ง เช่น สถานแสดงพันธ์ุ
สัตว์นํ้า/พิพิธภัณฑ์สัตว์นํ้า (ปม.) ศูนย์ศลิปาชีพบางไทร (สปก.) ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค (อสค.) และ
พิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตรเฉลมิพระเกียรติฯ (พกฉ.) เป็นต้น 
 

3.3) ศูนย์... 
 





วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 2 ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี ..
(พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

(มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียวและจัดอบรมสัมมนาใน
จังหวัดท่องเท่ียวรอง)

เศรษฐกิจ-สังคม 8 โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ 2561 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
9 โครงการของขวัญปีใหม่ปี 2561 ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2560

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



 

 

 ม ัน่คง  ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื  
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http://www.thaigov.go.th                                                            วันอังคารที่  26  ธันวาคม  2560 

  วันน้ี (26 ธันวาคม 2560)  เวลา 08.30 น . ณ ห้องประชุมอาคารวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสุโขทัย พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ 
นอกสถานที่ ครั้งที่ 4/2560 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
พร้อมด้วยพันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมแถลงผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
 
  1.   เรื่อง   ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น 
    รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริม 
    ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่) 
  2.   เรื่อง   ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น 
    รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....)  
    ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษี 
    เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง)  
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นําราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษี 
    บํารุงท้องที่ประจําปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษี 
    บํารุงท้องที่สําหรับปี พ.ศ. 2561 พ.ศ. .... 
   

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
  4.  เรื่อง  แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 
  5.  เรื่อง  ภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งภาคเหนือ 
    ของกระทรวงคมนาคม 
  6.  เรื่อง  ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน ประจําปี 2561  
  7.   เรื่อง   ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน ประจําปี 2561 
  8.  เรื่อง  โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ 2561 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” 
  9.   เรื่อง   โครงการของขวัญปีใหม่ปี 2561 ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
 10.   เรื่อง   กระทรวงแรงงานส่งความสุขปี 2561 “9 ช่ืนบาน แรงงานช่ืนใจ” 
  

แต่งต้ัง 
 
   11.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ 
    ระดับทรงคุณวุฒิ (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)  
  12.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการศูนย์ 
    อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัด 
    ชายแดนภาคใต้)  
  13.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง 
    (ตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์)  
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  14.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  15.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
    บริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  

******************* 
สํานักโฆษก สาํนักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ีโทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 

 
1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... (การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
รายใหม่) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมรายใหม่) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  กําหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวต้องเข้าเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 
  1. เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดต้ังขึ้นต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2561  
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีทุนจดทะเบียนชําระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท 
และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท 
  2. เป็นผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักที่มีศักยภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New 
Engine of Growth) โดยอาศัยการใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในการออกแบบและพัฒนาเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตหรือ
ให้บริการอย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมของสินค้าและบริการ ประกอบด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
10 สาขา ตามท่ีกําหนด โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายต้องขึ้นทะเบียนและ 
ผ่านการรับรองจากสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
  3. รายรับที่ได้จากการประกอบกิจการในช่วงระยะเวลาที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ต้องเป็นรายรับ
เฉพาะ หรือ เก่ียวเนื่องกับสินค้าและบริการท่ีเกิดจากกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
รายรับที่ได้จากการประกอบกิจการทั้งหมด ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี 
  4. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้สิทธิยกเว้นภาษีอากรดังกล่าวจะต้องไม่ใช้สิทธิการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลขาดคุณสมบัติข้อหน่ึงข้อใดในรอบระยะเวลาบัญชีใด ให้การได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้เป็นอันระงับ
เฉพาะในรอบระยะเวลาบัญชีน้ัน 
 
2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียวและจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเท่ียวรอง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง) 
ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไป
ได้ 
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวง 
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ คือ กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เป็นจํานวนร้อยละหนึ่งร้อยของ
รายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอ่ืนที่เก่ียวข้องในการจัดอบรมสัมมนาในจังหวัด
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นครศรีธรรมราช อุดรธานี เชียงราย ลพบุรี พิษณุโลก สุพรรณบุรี อุบลราชธานี นครนายก หนองคาย สระแก้ว เลย 
ตาก ตราด เพชรบูรณ์ จันทบุรี มุกดาหาร นครสวรรค์ ราชบุรี สมุทรสงคราม บุรีรัมย์ ชัยภูมิ พัทลุง ตรัง ศรีสะเกษ 
ปราจีนบุรี สตูล ชุมพร สุโขทัย สุรินทร์ สกลนคร ลําพูน นครพนม อุตรดิตถ์ ระนอง ลําปาง ร้อยเอ็ด แม่ฮ่องสอน 
พิจิตร แพร่ ชัยนาท น่าน อ่างทอง มหาสารคาม กําแพงเพชร อุทัยธานี นราธิวาส ยะลา พะเยา บึงกาฬ กาฬสินธ์ุ 
ยโสธร สิงห์บุรี หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ และปัตตานี หรือเขตพ้ืนที่อ่ืนใดที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากําหนด 
ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จัดให้แก่ลูกจ้าง หรือรายจ่ายที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์เพ่ือการจัดอบรมสัมมนาดังกล่าว ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561  
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
  2. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร มีสาระสําคัญ คือ กําหนดให้เงินได้ต่อไปน้ี เป็นเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนํามารวมคํานวณเพ่ือเสียภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา 
   (1) เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์สําหรับการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรอง 
   (2) เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์สําหรับการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรองร่วมกับจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัด
ท่องเที่ยวรอง ตามเส้นทางท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
   (3) เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าที่พักในจังหวัดท่องเท่ียวรองสําหรับค่าที่พักในโรงแรมที่จ่าย
ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม หรือค่าที่พักในโฮมสเตย์ที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโฮมส
เตย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยตามที่กรมการท่องเที่ยวกําหนด  
ตามจํานวนที่จ่ายจริงแต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 15,000 ทั้งนี้ เฉพาะที่ได้จ่ายไปต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561  
 
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นําราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ประจํา 
ปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี พ.ศ. 2561 พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้นําราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ใน 
การประเมินภาษีบํารุงท้องที่ประจําปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  มท. เสนอว่า  
  1. โดยที่มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติกําหนดราคาปานกลางของที่ดินสําหรับการประเมินภาษีบํารุง
ท้องที่ พ.ศ. 2529 บัญญัติให้นําราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ประจําปี พ.ศ. 2521 
ถึง พ.ศ. 2524 ซึ่งใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี พ.ศ. 2529 มาใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับ
ปี พ.ศ. 2530 และในปีต่อ ๆ ไป ตามที่จะได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนด และเน่ืองจากพระราชกฤษฎีกาให้นําราคา
ปานกลางของท่ีดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ประจําปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการ
ประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี พ.ศ. 2560 ซ่ึง พ.ศ. 2560 จะสิ้นสุดการใช้บังคับในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
ประกอบกับร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ที่เป็นการปรับปรุงโครงสร้างหลักเกณฑ์และอัตรา
การจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ (อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) ทั้งน้ี  
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กําหนดให้มีผลใช้บังคับกับการจัดเก็บภาษีในอัตราใหม่ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 
เป็นต้นไป 
  2. ดังน้ัน หากไม่สามารถประกาศให้นําราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบํารุง
ท้องที่ประจําปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี พ.ศ. 2561 ได้ทันต้ังแต่วันที่ 
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1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป จะส่งผลกระทบต่อการประเมินการคํานวณและการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและการจัดเก็บรายได้ของแผ่นดินและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จึงจําเป็นต้อง
ดําเนินการตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยการนําราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษี
บํารุงท้องที่ประจําปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 ซึ่งใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี  
พ.ศ. 2560 มาใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี พ.ศ. 2561 ทั้งน้ี ร่างพระราชกฤษฎีกาในเร่ืองน้ีได้ผ่าน
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของ มท. คณะที่ 2 แล้ว และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะ 
ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไทยได้เห็นชอบ 
ในหลักการของร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวแล้ว 
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  กําหนดให้นําราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ประจําปี พ.ศ. 2521  
ถึง พ.ศ. 2524 ซึ่งใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี พ.ศ. 2560 มาใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับ
ปี พ.ศ. 2561 โดยให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
4. เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561  
ในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 โดยจะมีการรณรงค์ “ขับรถมีนํ้าใจ รักษาวินัยจราจร” ตามที่
กระทรวงมหาดไทย (ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน) เสนอ ทั้งน้ี เพ่ือให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่าง
ปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 และมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจํานวนผู้เสียชีวิต และจํานวน
ผู้บาดเจ็บ (admit) ลดลง โดยให้จังหวัด อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้กําหนดเป้าหมาย
ดําเนินงานด้วยตนเอง และเน้นการดําเนินงานในอําเภอที่มีสถิติความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง รวมท้ังให้
จังหวัดมีมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานเพ่ือลดจํานวนผู้ถูกดําเนินคดีด่ืมสุราแล้วขับขี่ ขับรถเร็วเกินกว่า
กฎหมายกําหนด และไม่สวมหมวกนิรภัย โดยมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมี 6 มาตรการ ดังน้ี  
(1) มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน (2) มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม (3) มาตรการลดปัจจัย
เสี่ยงด้านยานพาหนะ (4) มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเท่ียว (5) มาตรการความปลอดภัยทางนํ้า และ 
(6) มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ 
  
5. เรื่อง ภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งภาคเหนือของกระทรวงคมนาคม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งภาคเหนือ 
ของกระทรวงคมนาคม (คค.) ตามท่ี คค. เสนอ ซึ่งเป็นการสนับสนุนบทบาทและทิศทางการพัฒนาของภาคเหนือ  
เพ่ือกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึง รวมทั้งเพ่ือให้ภาคเหนือเป็นฐานเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์มูลค่าสูง 
และเช่ือมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง ตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประกอบกับภาคเหนือมีระบบการคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ค่อนข้างสมบูรณ์ทั้งทางบก ทางราง ทางน้ํา และทางอากาศ โดยสามารถเดินทางเช่ือมโยงกันภายในภาค ระหว่างภาค 
และเช่ือมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยที่ผ่านมา คค. มีผลการดําเนินงานที่สําคัญสรุปได้ ดังน้ี 
  1. การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางบก คค. ได้ดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางถนน 
ในพ้ืนที่ภาคเหนือ รวมระยะทาง 25,506.28 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณรวมในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561  
เป็นวงเงินรวม 115,179.440 ล้านบาท ผ่านการดําเนินโครงการต่าง ๆ เช่น 
   1.1 ดําเนินการก่อสร้างถนนเป็น 4 ช่องจราจร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความปลอดภัย 
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ในการเดินทางของประชาชน เช่น ทางหลวงหมายเลข 12 แม่สอด - มุกดาหาร ซึ่งเป็นเส้นทางสําคัญตามกรอบความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (GMS) 
   1.2 ดําเนินการก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรท่ีมีสภาพการจราจรผ่าน
เมืองหลัก เช่น ถนนสายเลี่ยงเมืองสันป่าตอง - หางดง (จังหวัดเชียงใหม่) 
   1.3 พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลักเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเดินทาง โดยขณะน้ี
สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรอยู่ระหว่างศึกษาการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่
และจังหวัดพิษณุโลก 
   1.4 อํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า การกระจายสินค้า และบริการสู่ตลาดการค้า 
ทั้งภายในและนอกประเทศ 
  2. การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางราง โดยมีโครงการที่สําคัญ เช่น 
   2.1 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ เช่น ช่วงลพบุรี-ปากนํ้าโพ (คาดว่าจะลงนามในสัญญา
จ้างได้ภายในต้นปี 2561) และช่วงปากนํ้าโพ-เด่นชัย (คาดว่าจะนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ภายในต้นปี 2561) 
   2.2 โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ระยะทาง 323 
กิโลเมตร [อยู่ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณาให้ความเห็น] 
   2.3 โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ โดยจะเร่ิมดําเนินการ
ในระยะที่ 1 เส้นทางกรุงเทพฯ - พิษณุโลก ระยะทาง 380 กิโลเมตร (ทั้งหมด 7 สถานี) ซึ่งขณะน้ีคณะทํางานฝ่าย
ญี่ปุ่นได้ดําเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการฯ เสร็จแล้ว และได้เสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ฝ่ายไทย
พิจารณาแล้ว โดยคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการได้ภายในต้นปี 2561 และเริ่มก่อสร้างได้
ประมาณปี 2562 
  3. การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางน้ํา คค. โดยกรมเจ้าท่า ได้ดําเนินการขุดลอกและ
บํารุงรักษาแม่นํ้าที่สําคัญในพ้ืนที่ภาคเหนือ ในช่วงระหว่างปี 2557 - 2561 รวมทั้งสิ้น 98 ร่องนํ้า รวมวงเงิน
งบประมาณ 597.494 ล้านบาท 
  4. การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางอากาศ คค. โดยกรมท่าอากาศยาน และบริษัท ท่าอากาศ
ยานไทย จํากัด (มหาชน) ได้พัฒนาท่าอากาศยาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสาร  
และอากาศยาน เช่น 
   4.1 ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่และปรับปรุงอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยาน 
แม่สอด แพร่ และเพชรบูรณ์ 
   4.2 มีแผนพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ จากเดิมที่ในปัจจุบันสามารถรองรับปริมาณ
ผู้โดยสารได้ 8 ล้านคน/ปี รองรับเที่ยวบินได้ 24 เที่ยวบิน/ช่ัวโมง จะพัฒนาให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 20 ล้านคน
ต่อปี รองรับเที่ยวบินได้ 34 เที่ยวบินต่อช่ัวโมงได้จนถึงปี 2578 
   4.3 มีแผนจะสร้างท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งที่ 2 (พ้ืนที่บริเวณ อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ 
และ อ.บ้านธิ จ.ลําพูน) โดยขณะนี้สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างจัดทําแผนแม่บทการจัดต้ัง
สนามบินพาณิชย์ของประเทศ และศึกษาความเหมาะสมในการดําเนินโครงการ 
 
6. เรื่อง ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน ประจําปี 2561  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการเพ่ือเป็นของขวัญปีใหม่ 
สําหรับประชาชนประจําปี 2561 รวม 85 โครงการ/กิจกรรม โดยจําแนกตามสาระสําคัญได้เป็น 4 กลุ่ม ดังน้ี 
  1. โครงการ/กิจกรรมสําหรับเทศกาลปีใหม่ เช่น กิจกรรมส่งเสริมด้านศาสนา (กิจกรรมสวดมนต์
ข้ามปีฯ กิจกรรม “ไหว้พระ 10 วัด สืบสิริสวัสด์ิ 10 ราชกาล”) กิจกรรมการจัดการแสดงเนื่องในโอกาส ส่งท้ายปีเก่า 
ต้อนรับปีใหม่ การอวยพรปีใหม่ผ่านระบบ Online (ส.ค.ส. Online) ชุดความเป็นไทยสู่ใจประชาชน เป็นต้น 
  2. โครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับการลดค่าครองชีพและลดรายจ่าย 
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   2.1 การจัดจําหน่ายสินค้าราคาประหยัด เช่น กิจกรรมตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม 
ถนนสายวัฒนธรรม และกิจกรรมรณรงค์ใช้สินค้าไทย ส่งความสุขแบบไทยเป็นของขวัญปีใหม่ เป็นต้น 
   2.2 การช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร เช่น โครงการ Application สุดล้ําเพ่ือเกษตรกรไทย 
ยุค 4.0 โดยเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลพ้ืนที่ด้านการเกษตรครอบคลุม 76 จังหวัด การบริการขนส่งข้าว 
เพ่ือช่วยเหลือชาวนาและขนส่งสินค้าเกษตร/เกษตรแปรรูปในอัตราพิเศษ 
   2.3 การลดรายจ่ายและค่าครองชีพด้านอ่ืน เช่น สถานธนานุบาลท้องถิ่นทั่วไทย มอบ
ของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน การลดค่าใช้จ่ายหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม การประนอมข้อพิพาทให้กับประชาชน เป็น
ต้น 
  3. โครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับการท่องเท่ียวและการบริการ 
   3.1 การท่องเท่ียว วัฒนธรรม และการเรียนรู้ เช่น กิจกรรม night at maya city เปิด
เมืองมายาในช่วงกลางคืนโดยนําชมประวัติศาสตร์ภาพยนตร์และออกร้านจําหน่ายสินค้า กิจกรรมเปิดแหล่งเรียนรู้
ทางวัฒนธรรมให้เข้าชมฟรี และกิจกรรมนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย เป็นต้น 
   3.2 การบริการต่าง ๆ เช่น โครงการเน็ตประชารัฐ โดยติดต้ังโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงครอบคลุม 24,700 หมู่บ้าน ๆ ละ 1 จุด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายการให้บริการงานยุติธรรมผ่านระบบ
เทคโนโลยี ยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติ “แอปอุตุ” แอปเพ่ือการพยากรณ์อากาศ เป็นต้น 
  4. โครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาคน สังคม สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
   4.1 การพัฒนาคน เช่น กิจกรรมตะลุยพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รับปีใหม่ 2561 โดยเปิด
โอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปเข้าชมฟรี ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ  จังหวัดปทุมธานี 
การจัดนิทรรศการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านนวัตกรรม โดยนําเสนอผลงาน แนวคิด และความสําเร็จของผู้นําด้าน
นวัตกรรมที่หลากหลายสาขาอาชีพในประเทศไทยเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมแก่สาธารณชน 
เป็นต้น 
   4.2 การจัดระเบียบและพัฒนาสังคม เช่น โครงการตลาดประชารัฐ : สร้างโอกาส สร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ โดยพัฒนาตลาดใหม่และขยายพ้ืนที่ตลาดที่มีอยู่เดิมให้แก่เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย และ
ผู้ประกอบการท่ีเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย โครงการปีใหม่ปลอดภัย คนไทยปลอดทุกข์ ศูนย์ดํารงธรรม
เคลื่อนที่ โดยจัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม อําเภอเคลื่อนที่ ณ จุดอํานวยการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2561 ตลอด 24 ช่ัวโมง เป็นต้น 
 
   4.3 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เช่น โครงการของขวัญปีใหม่  
ประชาปลอดภัย บรรเทาอุทกภัยด้วยผังลุ่มนํ้า โดยดําเนินการวางผังลุ่มนํ้า เพ่ือป้องกันปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่ลุ่มน้ํา 
ทั่วประเทศจํานวน 25 ลุ่มนํ้า โครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐเพ่ือความสุขของคนไทย” เป็นต้น 
 
7.  เรื่อง  ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน ประจําปี 2561 
  คณะรัฐมนตรีมีติรับทราบโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการเพ่ือเป็นของขวัญปีใหม่ 
สําหรับประชาชนประจําปี 2561 รวม 16 โครงการ/กิจกรรมของ 4 กระทรวง ดังน้ี 
  1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (พม.) มี 9 โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี  
   1.1 ของขวัญเด็กแรกเกิด (โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน) 
   1.2 แอปพลิเคชันครอบครัว (โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว) 
   1.3 Family Data เปิดประตูเย่ียมบ้าน/สร้างสะพานสู่สวัสดิการสังคม  
(โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) 
   1.4 ผู้สูงอายุอายุยืน......เยาว์ (โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ) 

  1.5 เปิดศูนย์บริการคนพิการ 4 มุมเมือง  
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(โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ) 
   1.6 1300 โทรสุขทั่วไทย ย้ิมไกลทั่วโลก (โดยสํานักงานปลัดกระทรวงฯ)  
   1.7 ลด แลก แจก แถม (โดยการเคหะแห่งชาติ)  
   1.8 มอบบ้านพอเพียงชนบท 2,561 หลัง [โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  
(องค์การมหาชน)] 
   1.9 ลดอัตราดอกเบ้ียพิเศษ (โดยสํานักงานธนานุเคราะห์) 
   2. กระทรวงพลังงาน (พน.) จัดทํากิจกรรมภายใต้ช่ือ “ปีใหม่ ข้าวใหม่...อ่ิมท้อง อ่ิมใจ  
ช่วยชาวนา” 
   3. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มี 3 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้  3.1 การให้บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง (Hi – Speed Internet) สําหรับสถานศึกษา 3.2 กิจกรรมอาชีวะอาสา 3.3 โรงเรียนประชารัฐจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
  4. กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มี 3 โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 4.1 การพัฒนาระบบบริการการผ่าตัด
แบบวันเดียวกลับ (One day surgery : ODS) 4.2 การพัฒนานวัตกรรมโมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) 
“RDU รู้เรื่องยา”4.3 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสมุนไพรเฟิร์ส (Samunprai First) “ครบเครื่องเร่ืองสมุนไพร
ไทยในแอปเดียว” 
 
8. เรื่อง โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ 2561 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบ โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ 2561 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” 
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กษ. ได้เตรียมของขวัญปีใหม่ให้แก่เกษตรกรและประชาชน โดยจัดทําโครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ 
2561 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ซึ่งมีกิจกรรมที่ดําเนินการ ดังน้ี 
  1) “มอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง” จํานวน 7 หน่วยงาน รวม 10 
กิจกรรม เช่น โครงการชลประทานขนาดเล็ก ระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหม่ (ข้าว ประมง) โครงการโคบาลสร้าง
อาชีพ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561/โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ/โครงการ
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560 - 2561 โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน โครงการก่อสร้าง
แหล่งนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน แจกปัจจัยการผลิต (ศูนย์หม่อนไหมฯ 21 ศูนย์) เป็นต้น 
  2) “เพ่ิมพลังปีใหม่ ซื้อสินค้าเกษตรไทยคุณภาพดีในราคาพิเศษ” จํานวน 8 หน่วยงาน รวม 23 แห่ง 
เช่น สินค้าปศุสัตว์ราคาถูก (ปศ.) ผลิตภัณฑ์จากยางพารา (กยท.) เทศกาลส่งความสุขด้วยผลไม้ไทย (อตก.) ตลาดสี
เขียว (ผักอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้า OTOP) (อสค.) ตลาดเกษตรกร ตลาดนัดชาวดอย เทศกาลชิมชาและกาแฟ 
และวัฒนธรรมชนเผ่าดอยแม่สลอง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ (สวพส.) การจัดกระเช้า/ชุดของขวัญ 
จากสินค้าเกษตรปลอดภัย ได้มาตรฐาน และสินค้าประมง NON - IUU (กสส. มกอช. อตก. อสป.) เป็นต้น 
  3) “ปีใหม่เที่ยวทั่วไทยสุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” (29 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 
2561)  
   3.1) เปิดสถานที่ราชการให้ประชาชนเข้าชม (ศูนย์ศึกษา ศูนย์เรียนรู้ แหล่งท่องเท่ียวเชิง
เกษตร และให้ความรู้ด้านการเกษตร) รวม 97 แห่ง เช่น ศูนย์ข้าว (กข.) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ้องไคร้ฯ จังหวัด
เชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร (ขป.) แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศด้านปศุสัตว์ (ปศ.) ชวนเที่ยว
ไทยตามรอยพระราชดําริในหลวงรัชกาลที่ 9 (สถานีเรดาห์ฝนหลวง) (ฝล.) ชิมหม่อน ชมไหม สาธิตการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากหม่อนและไหม (มม.) แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส ศูนย์ศึกษาวิธีการฟ้ืนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ จังหวัดราชบุรี) 
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(พด.) (ดอยผาหม่น/ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด) (กสก.) โครงการท่องเท่ียวเชิงเกษตร (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตร) (กวก.) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ (สวพส.) เป็นต้น 
   3.2) เปิดสถานที่ให้ประชาชนเข้าชมฟรี/ไม่คิดค่าบริการ รวม 11 แห่ง เช่น สถานแสดงพันธ์ุ
สัตว์นํ้า/พิพิธภัณฑ์สัตว์นํ้า (ปม.) ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (สปก.) ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค (อสค.) และพิพิธภัณฑ์
กษัตริย์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (พกฉ.) เป็นต้น 
   3.3) ศูนย์บริการเฉพาะปีใหม่/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) ระยะเวลาดําเนินการ  
ช่วงปลายเดือนธันวาคม 2560 - ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 
 
9.  เรื่อง  โครงการของขวัญปีใหม่ปี 2561 ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบโครงการของขวัญปีใหม่ปี 2561 ของสถาบันการเงินเฉพาะ
กิจ ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี 
 1. รับทราบโครงการเพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินให้แก่ประชาชน 
   1.1 โครงการของขวัญปีใหม่ 2561 เพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินสําหรับลูกค้าธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จะจ่ายเงินจํานวน 1,000 บาท ให้กับลูกค้าราย
ย่อยที่มีประวัติผ่อนชําระหน้ีดีย้อนหลัง 48 เดือน ที่ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นสินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-
Performing Loans : NPLs) และมีวงเงินกู้รวมวงเงินกู้ทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันไม่เกิน 1,000,000 บาท 
โดยต้องเป็นผู้กู้ที่มีการชําระเงินงวดของเดือนธันวาคม 2560 ในช่วงระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2560 ทั้งน้ี คาดว่า
จะมีผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับของขวัญจํานวนประมาณ 165,107 ราย  
   1.2 โครงการชําระดีมีคืนของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
โดย ธ.ก.ส. จะคืนดอกเบ้ียให้แก่ลูกค้าร้อยละ 30 ของจํานวนดอกเบ้ียที่ชําระในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2561 สําหรับลูกค้าที่มีต้นเงินคงเป็นหน้ี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ไม่เกิน 300,000 บาท โดยคาด
ว่าจะมีผู้ได้รับของขวัญเป็นเกษตรกรจํานวน 2.3 ล้านราย 
 2. รับทราบโครงการสนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง 
  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้จัดทําโครงการสินเช่ือที่อยู่อาศัยสําหรับผู้ได้รับสิทธิในบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ ผู้มีรายได้น้อยทั่วไป และบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ ซึ่งมีอัตราดอกเบ้ียผ่อนปรนและมีระยะเวลา
กู้ยืมสูงสุดถึง 40 ปี รวมทั้งมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกําหนดระยะเวลายื่นคําขอกู้ไม่เกินวันที่ 28 
ธันวาคม 2561 หรือเมื่อธนาคารได้อนุมัติสินเช่ือเต็มวงเงินโครงการแล้ว โดยมีรายละเอียดโครงการสรุปได้ ดังน้ี 
   2.1 โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ สําหรับประชาชนผู้ได้รับสิทธิในบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐและประชาชนผู้มีรายได้น้อย วงเงินโครงการรวม 30,000 ล้านบาท วงเงินสูงสุดต่อรายไม่เกิน 2 ล้าน
บาท อัตราดอกเบ้ียคงที่ 4 ปีแรก ร้อยละ 2.75 ต่อปี กรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท และร้อยละ 3.00 ต่อปี สําหรับ
กรณีวงเงินกู้มากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท 
   2.2 โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บุคลากรภาครัฐ) สําหรับบุคลากร
ภาครัฐตามที่ธนาคารกําหนด วงเงินโครงการรวม 30,000 ล้านบาท ไม่จํากัดวงเงินสูงสุดต่อราย อัตราดอกเบ้ียคงที่ 4 
ปีแรก ร้อยละ MRR-3.75 ต่อปี หรือเท่ากับร้อยละ 3 ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบ้ีย MRR ของ ธอส. อยู่ที่ร้อยละ 6.75 
ต่อปี) 
   2.3 โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
สําหรับประชาชนผู้ได้รับสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประชาชนผู้มีรายได้น้อย รวมถึงบุคลากรภาครัฐตามที่
ธนาคารกําหนด ที่มีภูมิลําเนาหรือมีความต้องการที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ยะลา นราธิวาส และปัตตานี วงเงินโครงการรวม 1,000 ล้านบาท วงเงินสูงสุดต่อรายไม่เกิน 1 ล้านบาท สําหรับ 
ผู้ได้รับสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่เกิน 2 ล้านบาท สําหรับประชาชน ผู้มีรายได้น้อยและบุคลากรภาครัฐ  
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โดยกําหนดอัตราดอกเบ้ียคงที่ใน 5 ปีแรก อยู่ที่ 2.50 ต่อปี 
 
 3. เห็นชอบการขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดย ธอส.  
และ ธ.ก.ส. ดังนี้ 
   3.1 ขอแยกบัญชีโครงการตามข้อ 1 และ 2 เป็น PSA เพ่ือนําผลกระทบรายได้และ
ค่าใช้จ่ายมาปรับตัวช้ีวัดทางการเงินที่เก่ียวข้องตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึง
ให้นําส่วนดังกล่าวบวกกลับเป็นกําไรสุทธิเพ่ือคํานวณโบนัสพนักงาน 
   3.2 สําหรับโครงการสินเช่ือที่อยู่อาศัยของ ธอส. ตามข้อ 2.1 และ 2.3 ขอไม่นับรวม NPLs 
ที่เกิดจากการดําเนินโครงการเป็นตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานของ ธอส. สําหรับกรณีที่ NPLs ภายใต้โครงการดังกล่าว
ส่งผลให้สัดส่วน NPLs ของ ธอส. สูงกว่าค่าเฉล่ียรวม 
 
10.  เรื่อง  กระทรวงแรงงานส่งความสุขปี 2561 “9 ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ” 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) ส่งความสุขปี 2561 “9 ช่ืนบาน แรงงาน
ช่ืนใจ” สําหรับเป็นของขวัญปีใหม่ที่กระทรวงแรงงานมอบให้แก่ผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้าง นายจ้าง และประชาชนท่ัวไป 
โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี 
 1. ช่ืนชอบ ช่างแรงงาน โดยให้บริการตรวจสภาพและซ่อมบํารุงรถยนต์ รถจักรยานยนต์ บริการจุด
พักรถ พร้อมให้บริการเคร่ืองด่ืม ผ้าเย็น นวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า จํานวน 77 แห่ง บนถนนสายหลักและสายรอง 
ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2561 
 2. ช่ืนชม ช่างประชารัฐ โดยจัดบริการช่างซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน จํานวนกว่า 1,000 คน 
เพ่ือให้บริการด้านต่าง ๆ อาทิ เดินสายไฟฟ้า ซ่อมประปา ล้างเครื่องปรับอากาศ ซึ่งมีราคาถูก คุณภาพไว้ใจได้ มีความ
เต็มใจให้บริการ ด้วยมาตรฐานกระทรวงแรงงาน 
 3. ช่ืนมื่น มีงานทํา โดยการจัดคู่คนให้ตรงงาน จัดหางานให้ตรงใจ จํานวนประมาณ 70,000 อัตรา 
เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีงานทํา รวมทั้งผู้สูงอายุและคนพิการ ได้ทํางานอย่างมีศักด์ิศรี โดยมีตําแหน่งงานรองรับการ
ทํางานของผู้สูงอายุ จํานวน 2,500 อัตรา 
 4. ช่ืนบาน บ้านประชารัฐ โดยให้ผู้ประกันตนกู้ยืมเงินซื้อบ้านในโครงการบ้านประชารัฐ อัตรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 3 คงที่ 3 ปี รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน และ
ธนาคารกรุงไทย โดยมีวงเงินที่จัดสรรให้ธนาคารฯ ดําเนินการ จํานวน 5,000 ล้านบาท 
 5. ช่ืนใจ ค่าเลี้ยงดูบุตร โดยเพ่ิมสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร อายุไม่เกิน 6 ปี จากเดิม 400 
บาท เป็น 600 บาทต่อคนต่อเดือน ได้รับคราวละไม่เกิน 3 คน ซึ่งมีผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ดังกล่าว จํานวน 
1,200,000 คน 
 6. ช่ืนจิต สิทธิผู้ประกันตน โดยผู้ประกันตนแบบสมัครใจ ตามมาตรา 40 จํานวน 2,400,000 คน  
ที่จ่ายเงินสมทบในอัตรา 70 บาท และ 100 บาทต่อเดือน จะได้รับการเพ่ิมเงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อนอนพัก
รักษาตัวจากวันละ 200 บาท เป็น 300 บาท กรณีเสียชีวิตรับเพ่ิมเงินสงเคราะห์อีก 3,000 บาท และเพ่ิมทางเลือก
ใหม่จ่ายเงินสมทบเพียง 300 บาทต่อเดือน ได้สิทธิประโยชน์ 5 กรณี ได้แก่ รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 200 บาท  
ถึง 300 บาทต่อวัน รวมกันไม่เกิน 90 วันต่อปี หากทุพพลภาพรับเงินเดือนละ 500 บาท ถึง 1,000 บาทตลอดชีวิต 
กรณีเสียชีวิตรับเงินค่าทําศพ 40,000 บาท รับเงินสงเคราะห์บุตรอายุไม่เกิน 6 ปี จํานวน 200 บาทต่อคนต่อเดือน  
ไม่เกินคราวละ 2 คน รับบําเหน็จชราภาพ 150 บาทต่อเดือน เมื่ออายุ 60 ปี 
 7. ช่ืนสุข เรียกรับสิทธิ เพ่ิมช่องทางเรียกรับสิทธิแรงงาน โดยให้บริการลูกจ้างย่ืนคําร้องออนไลน์ 
ทางเว็บไซต์ www.labour.go.th  เพ่ืออํานวยความสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา และฮอตไลน์กระทรวงแรงงาน 
1506 
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 8. ช่ืนชีวา ไร้โรคหน้าจอ โดยมอบ Application เพ่ือรู้เท่าทันออฟฟิศซินโดรม โดยสร้างองค์ความรู้
และความเข้าใจถึงสาเหตุและการป้องกันอาการออฟฟิศซินโดรม ส่งเสริมให้คนในองค์กรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
และท่าทางการทํางานที่ถูกต้องเหมาะสม 
 9. ช่ืนตา อาสาแรงงาน เพ่ือให้เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง ทําหน้าที่สื่อกลางในการให้ความรู้แก่พ่ีน้อง
ประชาชน และสร้างความเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ และการคุ้มครองแรงงาน รวมทั้งตําแหน่งงานว่างเพ่ือการมีงานทํา 
จากเดิมที่มีอยู่กว่า 7,200 คน ทุกจังหวัด โดยเพ่ิมให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ทุกพ้ืนที่ในกรุงเทพฯ 50 เขต อีก 253 คน 
  

แต่งต้ัง 
 
 11. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
(สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง นางสาววรรณวิมล  
สินุธก ผู้เช่ียวชาญด้านจัดทํามติคณะรัฐมนตรี (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเช่ียวชาญ) กองวิเคราะห์เรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาประจําสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 17 
สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
12. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการศนูย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอแต่งต้ัง นายกิตติ 
สุระคําแหง ผูช่้วยเลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการศูนย์
อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 
13. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (ตําแหน่งทีป่รกึษารัฐมนตรว่ีาการกระทรวงพาณิชย์)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งต้ัง นายวิเชยีร ชวลิต 
เป็นข้าราชการการเมือง ตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2560  
เป็นต้นไป  
 
14. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งต้ังนายวีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์  
ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายอุดม คชินทร) ทัง้น้ี ต้ังแต่วันที่ 26 ธันวาคม 
2560 เป็นต้นไป  
 
 
 
15. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบนัวัคซีนแห่งชาติ  
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  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ รวม 7 คน ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป 
ดังน้ี  
   1. นายมานิต ธีระตันติกานนท์   ประธานกรรมการ  
   2. นางสาวกุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  3. นางสาวยุพิน ลาวัณย์ประเสริฐ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
   4. นายสมชัย จิตสุชน    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  5. นางธีรนารถ จิวะไพศาลพงศ์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  6. นายครรชิต ลิมปกาญจนารัตน์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  7. นายอํานวย กาจีนะ       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป  

******************* 
สํานักโฆษก สาํนักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ีโทร. 0 2288-4396 
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