
                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                 กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2135 
ท่ี  กษ 0401.4/78788                         วันท่ี   18  พฤศจิกายน  2558 

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 
501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี 
 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 2 เรื่อง ร่างกฎหมายลําดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ. 2558 จํานวน 5 ฉบบั  
สาระสําคัญ คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวง 

รวม 5 ฉบับ ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ ดังน้ี  
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการหรือลูกจ้างที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกันสังคม พ.ศ. ....  
  2. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดคุณสมบัติของบุคคลซึ่งสมคัรเข้าเป็นผู้ประกันตน หลักเกณฑ์
และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับ
ประโยชน์ทดแทน พ.ศ. ....  
  3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจ่ายเงินบําเหน็จชราภาพ                      
แก่ผู้ประกันตนซึ่งไม่มีสญัชาติไทย พ.ศ. ....  
  4. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และอัตราการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี
ว่างงานเน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัย พ.ศ. .... และ  
  5. ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมสําหรบับุคคล                
ซึ่งสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ....  

และใหส้่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  รง. เสนอว่า เน่ืองจากพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 จะมผีลใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหน่ึงร้อยย่ีสิบวันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือในวันที่ 20 ตุลาคม 2558 จึงมีความจําเป็นจะต้องออกกฎหมายลําดับรอง 
เป็นระดับพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงให้ทันภายในกําหนดระยะเวลาที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ จึงได้ 
เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวงจํานวน 5 ฉบับ มาเพ่ือดําเนินการ  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวง  
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการหรือลูกจ้างที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกันสังคม พ.ศ. ....  
  กําหนดให้ลูกจา้งของเนติบัณฑิตยสภา ลูกจา้งของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ลูกจ้างของ
สภากาชาดไทย ลูกจ้างของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจตาม 
 

กฎหมาย... 
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กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ลูกจ้างของกิจการเพาะปลูก ประมง ป่าไม้ และเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมิได้ใช้
ลูกจ้างตลอดปี และไมม่ีลักษณะงานท่ีเป็นกิจการนอกเหนือกิจการดังกล่าวรวมอยู่ด้วย ลูกจ้างของนายจ้างที่จ้าง
ไว้เพ่ือทํางานอันมีลักษณะเป็นคร้ังคราว เป็นการจร หรือเป็นไปตามฤดูกาล ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคล
ธรรมดา ซึ่งงานท่ีลูกจ้างทําน้ันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย และลูกจ้างของนายจ้างซึ่งประกอบการค้าเร่
หรือการค้าแผงลอย เป็นกิจการหรือลูกจ้างที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  
  2. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดคุณสมบัติของบุคคลซึ่งสมคัรเข้าเป็นผู้ประกันตน หลักเกณฑ์
และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขแห่งสิทธิในการ 
รับประโยชน์ทดแทน พ.ศ. ....  
     กําหนดคุณสมบัติของบุคคลซึ่งอาจสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 กําหนดหลักเกณฑ์
และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์และเง่ือนไขแห่งสิทธิในการ 
รับประโยชน์ทดแทน  
  3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจ่ายเงินบําเหน็จชราภาพแก่
ผู้ประกันตนซึ่งไม่มีสญัชาติไทย พ.ศ. ....  
     กําหนดให้ผูป้ระกันตนซึ่งมีสัญชาติของประเทศท่ีได้ทําความตกลงด้านการประกันสังคม
กรณีชราภาพกับประเทศไทย ไม่ว่าจะมีอายุครบห้าสิบห้าปีบริบูรณ์หรือไม่ก็ตามให้มสีทิธิได้รับเงินบําเหน็จ 
ชราภาพ และให้การจ่ายเงินบําเหน็จชราภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี  
     3.1 กรณีที่มกีารจ่ายเงินสมทบตํ่ากว่าสิบสองเดือนให้จ่ายเงินบําเหน็จชราภาพเท่ากับ
จํานวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายสมทบเพ่ือการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร 
และกรณีชราภาพ  
     3.2 กรณีที่มกีารจ่ายเงินสมทบต้ังแต่สิบสองเดือนขึ้นไป ให้จ่ายเงินบําเหน็จชราภาพเท่ากับ
จํานวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายสมทบเพ่ือการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรและ
กรณีชราภาพพร้อมผลประโยชน์ตอบแทนตามท่ีสํานักงานประกาศกําหนด  
  4. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และอัตราการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี
ว่างงานเน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัย พ.ศ. ....  
     กําหนดให้ลกูจ้างผู้ประกันตนในกรณีว่างงานมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน
ในอัตราร้อยละห้าสิบของค่าจ้างรายวันโดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่มีเหตุสุดวิสัย อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย 
หรือธรณีพิบัติภัย ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ อันเกิดจากธรรมชาติ ซึ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชนและถึงขนาด
ผู้ประกันตนไม่สามารถทํางานได้หรือนายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติหรือผู้ประกันตนไม่สามารถ
ทํางานได้หรือนายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ แต่ทั้งน้ีไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวัน โดยให้จ่ายเป็น
รายเดือน และให้สํานักงานงดการจ่ายประโยชน์ทดแทนเมือ่ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนลาออกจากงาน สิ้นสุด
สัญญาจ้าง หรอืถูกเลิกจ้าง 
  5. ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมสําหรบับุคคล
ซึ่งสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. .... 
     กําหนดให้รฐับาลจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเพ่ือการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทพุพลภาพ และกรณีตาย เดือนละสามสิบบาทให้แก่ผู้ประกนัตนที่จ่ายเงินสมทบใน
แต่ละเดือน และรัฐบาลจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเพ่ือการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพเดือนละย่ีสิบบาท
ให้แก่ผู้ประกันตนแต่ละรายที่จ่ายเงินสมทบในแต่ละเดือน  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

ด้าน... 
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ด้านเศรษฐกิจและสังคม 

วาระที่ 4 เรื่อง ข้อเสนอ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย : กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต 
(New Engine of Growth)  

สาระสาํคญั คอืคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังน้ี 
1. เห็นชอบข้อเสนอ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ือ 

อนาคต (New Engine of Growth)  จํานวน 10 คลสัเตอร์ และมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนไปพิจารณาศึกษาวิเคราะห์ในรายละเอียดเพ่ือจัดทํานโยบายส่งเสริมการลงทนุ ต่อไป 

2. เห็นชอบในหลักการมาตรการที่เก่ียวข้องกับกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นมาตรการทาง 
ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการสนับสนุนเงินทุน   และมอบหมายให้กระทรวงการคลังไปพิจารณา
มาตรการสนับสนุนการพัฒนาคลัสเตอร์ต่อไป  

3. เห็นชอบในหลักการมาตรการที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานอ่ืน ๆ  ซึ่งเก่ียวข้องกับการให้สิทธิ 
ประโยชน์การพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการแก้ไขกฎระเบียบที่เป็น
อุปสรรค และมอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องไปพิจารณามาตรการสนับสนุนการพัฒนาคลัสเตอร์ต่อไป  

4. เห็นชอบในหลักการกลไกการผลักดันการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และมอบหมาย 
ให้กระทรวงอุตสาหกรรมไปพิจารณารายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษให้มีความสอดคล้องกับ
อํานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ ที่จะแต่งต้ังขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ ต่อไป 
  สาระสําคัญของเรื่อง  ประเทศไทยสามารถผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (S-curve)  
ได้ใน 2 รูปแบบ  ได้แก่ รูปแบบท่ี 1 คือ First s-curve ซึ่งเป็นการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีอยู่แลว้ใน
ประเทศ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยผลิตโดยการลงทุนชนิดน้ีจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในระยะสั้นและระยะกลาง แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มอุตสาหกรรมในปัจจุบันน้ันไม่เพียงพอที่จะทําให้เศรษฐกิจของ
ประเทศไทยเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด จึงจําเป็นต้องมีการพัฒนา S-curve ในรูปแบบที่ 2 คือ New S-curve 
ควบคู่ไปด้วย ซึ่งเป็นรูปแบบของการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม ่ เพ่ือเปลี่ยนรูปแบบสนิค้าและเทคโนโลยี   
โดยอุตสาหกรรมใหมห่รืออุตสาหกรรมอนาคตเหล่าน้ีจะเป็นกลไกที่สําคญัในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New 
Growth Engines) ของประเทศ  ซึ่งการต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมจะสามารถเพ่ิมรายได้ของประชากรได้
ประมาณ ร้อยละ 70 จากเป้าหมาย ส่วนอีกร้อยละ 30 จะมาจากอุตสาหกรรมใหม ่

1. การกําหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
1.1 การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve)  
1.2 การเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)   

2. มาตรการที่เก่ียวข้องกับกระทรวงการคลัง  เป็นมาตรการทางด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
และการสนับสนุนเงินทุน ประกอบด้วย 1) มาตรการสนับสนุนในภาพรวม 2) มาตรการสนับสนุนคลสัเตอร์ยาน
ยนต์สมัยใหม ่(Next – Generation Automotive)   3) มาตรการสนับสนุนคลัสเตอรก์ารเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ  (Agriculture and Biotechnolgy)  4) มาตรการสนบัสนุนคลัสเตอร์หุ่นยนต์ (Robotics) 
และ  5) มาตรการสนับสนุนคลัสเตอร์การบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)   

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ด้านแต่งตั้ง 

วาระที่ 15 เรือ่ง การแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน  
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอดังน้ี  

  1. เห็นชอบกรอบคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน รวม 6 คณะ 
และกรอบการดําเนินการ  

2.มอบหมาย... 
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  2. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการขับเคลือ่นและปฏิรูปการบริหารราชการ
แผ่นดินทั้ง 6 คณะ ประสานงานรองประธานกรรมการเพ่ือกําหนดองค์ประกอบคณะกรรมการฯ เสนอ
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพ่ือจัดทําคําสั่งเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา  
  สาระสําคัญของเรื่อง กรอบคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน  
  เลขาธิการนายกรัฐมนตรีและสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรไีด้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 
(10 พฤศจิกายน 2558) โดยกําหนดกรอบคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน 
เพ่ือให้มีอํานาจหน้าที่ในการเสนอแนะนโยบาย มาตรการ และแนวทางการดําเนินการ ตลอดจนแนวทางการ
แก้ไขปัญหา พร้อมทั้งกํากับ ดูแล และติดตามการดําเนินการของส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามความจําเป็น เพ่ือให้การขับเคลื่อนและปฏิรูปการ
บริหารราชการแผ่นดินในขอบเขตความรับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
  1. คณะที ่1 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบ
การศกึษา ประธานกรรมการ นายกรฐัมนตร ีรองประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตร ี(พลอากาศเอก ประจนิจั่นตอง)           
ฝ่ายเลขานุการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  กรอบการดําเนินการ  
   (1) วาระขับเคลื่อน เช่น พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงอายุ โดยพัฒนาระบบและ
กลไกการเรียนรู้ การจัดการศกึษา การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการสอน การประกันคุณภาพการศึกษา 
และพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา เช่ือมโยงระบบการศึกษากับตลาดแรงงาน รวมทั้งเตรียมความพร้อม
แรงงานสู่ประชาคมอาเซียนตามแนวกรอบคุณวุฒิอาเซียน เตรียมความพร้อมสู่สังคมสงูอายุ และส่งเสริมสถาบัน
ศาสนา  
   (2) วาระปฏิรูป เช่น ปฏิรูปการศึกษาและระบบการเรียนรู้ ปฏิรูประบบการคลัง                  
ด้านการศึกษา ปฏิรูประบบวิจัย ปฏิรูประบบสวัสดิการสังคม ปฏิรูปแรงงาน และส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง  
  2. คณะที ่2 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การลงทุน
ภาครัฐ และโครงสร้างพ้ืนฐาน ประธานกรรมการ นายกรฐัมนตรี รองประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี                 
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ฝา่ยเลขานุการ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
     กรอบการดําเนินการ  
   (1) วาระขับเคลื่อน เช่น ดูแลค่าครองชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมการแข่งขันที่
เป็นธรรม สร้างสังคมผู้ประกอบการ ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และส่งเสริมวิสาหกิจ
เพ่ือสังคม ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเพ่ือลดความเหลื่อมล้าํและปรับโครงสร้างภาษีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขัน พัฒนาอุตสาหกรรมและส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (คมนาคม/ขนส่ง/
Logistics) บริหารจัดการพลังงานและส่งเสริมพลังงานทดแทน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจทิัล และเตรียมพร้อมเข้า
ร่วมประชาคมเศรษฐกิจ เช่น ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership: TPP)  
   (2) วาระปฏิรูป เช่น ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ปฏิรูป
การเงินฐานราก ปฏิรูปสหกรณ์ ปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ และปฏิรูประบบข้อมูลเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
  3. คณะที ่3 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านระบบราชการ กฎหมาย กระบวนการ
ยุติธรรม และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประธานกรรมการ นายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการ  
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ฝ่ายเลขานุการ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  
     กรอบการดําเนินการ  
   (1) วาระขับเคลื่อน เช่น ปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย หมดความจําเป็น ซ้ําซ้อน และ               
เพ่ิมประสิทธิภาพและส่งเสริมคุณธรรมในการบริหารงานภาครัฐ ปรับบทบาทองค์การมหาชน และกาํกับดูแลให้      
คดีทางการเมืองเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน 

(2) วาระ... 
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   (2) วาระปฏิรูป เช่น ปฏิรูปการกระจายอํานาจท้องถิ่น ปฏิรูปองค์กรยุติธรรมและ
องค์กรอิสระ ปรับโครงสร้างอํานาจส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น และสร้างความสมานฉันทใ์นสังคม  
  4. คณะที ่4 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข ประธานกรรมการ 
นายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) ฝ่ายเลขานุการ 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
     กรอบการดําเนินการ  
   (1) วาระขับเคลื่อน เช่น ให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง สร้างระบบหลักประกันสุขภาพ 
ดูแลและส่งเสริมสุขภาพทุกช่วงอายุ ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางสุขภาพ (Medical Hub) ส่งเสริมแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือก และป้องกันโรคอุบัติใหม่  
   (2) วาระปฏิรูป เช่น ปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข ปฏิรูประบบการคลังสุขภาพ 
และปฏิรูประบบประกันสุขภาพ  
  5. คณะที ่5 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ํา 
การเกษตร ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วนและการแก้ไขปัญหาการดําเนินการ
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ประธานกรรมการ นายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี                    
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ฝ่ายเลขานุการ ปลัดกระทรวงกลาโหม  
    กรอบดําเนินการ  
   (1) วาระขับเคลื่อน เช่น แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยยึด
หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ตามแนวทางสันติวิธี แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จัดที่ดินทํากิน จัดหาทีอ่ยู่อาศัยแก่ผู้มรีายได้น้อย และจัดระเบียบสังคมและ
ดูแลผู้ได้รับผลกระทบ ปรับโครงสร้างการเพาะปลูกพืชเกษตร (Zoning) บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ปกป้อง
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์และทรัพยากรป่าไม้ จัดการภัยพิบัติและภัยแล้ง จัดการขยะมูลฝอย ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และดําเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ เช่น การปรับปรุงมาตรฐานการบินพลเรือนของไทย
ตามแนวทางขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : 
ICAO) การดําเนินการเกี่ยวกับการทําประมงที่ผิดกฎหมาย (Illegal Unreported and Unregulated  
Fishing : IUU Fishing)  
   (2) วาระปฏิรูป เช่น ปฏิรูปภาคเกษตร ปฏิรูปการจัดการที่ดิน ปฏิรูปการผังเมือง 
และการจัดการภัยพิบัติและภาวะโลกร้อน  
  6. คณะที ่6 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการกีฬา
ประธานกรรมการ นายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักด์ิ ปฏิมาประกร)               
ฝ่ายเลขานุการ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
     กรอบการดําเนินการ  
   (1) วาระขับเคลื่อน เช่น พัฒนาการท่องเที่ยวทุกมิติ ทั้งแหล่งท่องเที่ยว การตลาด 
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บุคลากรท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ศิลปวัฒนธรรมมีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และส่งเสริม 
การกีฬา โดยเฉพาะกีฬาอาชีพ  
   (2) วาระปฏิรูป เช่น ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวในภูมิภาค และการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

 

 





วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 2 ร่างกฎหมายลําดับรองท่ีออกตามพระราชบัญญัติประกันสังคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558 จํานวน 5 ฉบับ

เศรษฐกิจ-สังคม 4 ข้อเสนอ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย : กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพ่ืออนาคต (New Engine of Growth) 

แต่งตั้ง 15 การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แผ่นดิน

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2558

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  

1 

 
http://www.thaigov.go.th                                                      วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 
 
  วันน้ี (17 พฤศจิกายน 2558) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1                     
ทําเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี                  
ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี   สรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นําราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษี 
    บํารุงท้องที่ประจําปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบํารุง 
    ท้องที่สําหรับปี พ.ศ. 2559 พ.ศ. .... 
  2.  เรื่อง  ร่างกฎหมายลําดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติประกันสงัคม (ฉบับที ่4)  
    พ.ศ. 2558 จํานวน 5 ฉบับ  
 

เศรษฐกิจ-สังคม 
 
  3.  เรื่อง  มาตรการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ 
    ยานยนต์ต้นแบบในภูมิภาค 

  4.  เรื่อง   ข้อเสนอ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย : กลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจเพ่ือนาคต (New 
    Engine of Growth)  
 

ต่างประเทศ 
 
  5.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาบราซิเลีย (Brasilia Declaration)  
  6.  เรื่อง  การลงนามกรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล 
    แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการกระชับความร่วมมือในการพัฒนา 
    โครงสร้างพ้ืนฐานทางรถไฟ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565 
  7.  เรื่อง  การลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัย
    สากล โดยวิธีการเฝ้าตรวจตราอย่างต่อเน่ือง (Universal Security Audit  
    Programme – Continuous Monitoring Approach : USAP–CMA) ระหว่าง
    องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศและราชอาณาจักรไทย 
  8.    เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์เก่ียวกับการเจรจา RCEP ในการประชุมสุดยอด
    อาเซียน ครั้งที่ 27  
  9.  เรื่อง  การลงนามในร่างพิธีสารเพ่ือแก้ไขกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทาง 
    เศรษฐกิจและความตกลงที่เก่ียวข้องภายใต้กรอบความตกลงฯ ระหว่างประเทศ 
    สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (อาเซียน) กับสาธารณรัฐ
    ประชาชนจีน  
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  10.  เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อการขยายระยะเวลาสําหรับแผนปฏิบัติการอย่างรอบด้าน
    เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
    กับสหพันธรัฐรสัเซีย ปี ค.ศ. 2005-2015  
  11.  เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเปิดเผยและการใช้ข้อมูล ระหว่างสํานักงาน 
    คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งราชอาณาจักรไทยและ 
    กรมการตรวจคนเข้าเมืองและการป้องกันชายแดนแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย  

  12.  เรื่อง   รายงานความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการกํากับดูแลความปลอดภัยด้าน
    การบินแห่งสหภาพยุโรป  (European Aviation Safety Agency-EASA)  
  13.  เรื่อง  กรอบการเจรจาและลงนามในปฏิญญาร่วมของการประชุมอัยการสูงสุดจีน- 
    อาเซียน ครั้งที ่9  
 

แต่งต้ัง 
  14.  เรื่อง  รัฐบาลสาธารณรัฐอาร์เจนตินาเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
    (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  15.  เรื่อง  การแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน  
  16.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง   
    (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  17.  เรื่อง  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง ตําแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรปีระจําสํานัก  
    นายกรัฐมนตร ี[นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)] 

 
******************* 

สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นาํราคาปานกลางของทีดิ่นที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบํารุงท้องทีป่ระจําปี              
พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องทีส่ําหรบัปี พ.ศ. 2559 พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้นําราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการ
ประเมินภาษีบํารุงท้องที่ประจําปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี                 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  มท. เสนอว่า  
  1. ปัจจุบันการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินราคาที่ดินและอัตราภาษีบํารุงท้องที่ให้เหมาะสมแก่
สภาพการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งการปรับปรุงโครงสร้าง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ใหม่ยังไม่แล้ว
เสร็จ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 เห็นว่าเพ่ือให้การจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่สอดคล้อง
กับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและมิให้เป็นภาระให้กับประชาชน ควรพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดเก็บภาษี
บํารุงท้องที่ในอัตราใหม่ โดยให้การจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ในปี 2559 ให้ใช้ราคาประเมินปานกลางและอัตราภาษี
บํารุงท้องที่ที่จัดเก็บในปัจจุบันไปก่อน และให้กระทรวงมหาดไทยเสนอพระราชกฤษฎีกาให้นําราคาประเมินปาน
กลางของที่ดินที่ใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ประจําปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบํารุง
ท้องที่สําหรับปี 2559 โดยด่วนต่อไป   
  2. โดยท่ีพระราชกฤษฎีกาให้นําราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่
ประจําปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558 จะสิ้นสุด
ลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบกับมาตรา 3 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่                
พ.ศ. 2508 บัญญัติให้ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปีใด มีหน้าที่เสียภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปีน้ันจาก
ราคาปานกลางของที่ดินตามบัญชีอัตราภาษีบํารุงท้องที่ท้ายพระราชบัญญัติน้ี โดยให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบํารุงท้องที่
ชําระภาษีบํารุงท้องที่ภายในเดือนเมษายนของทุกปี ทั้งน้ี หากไม่สามารถประกาศให้นําราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้
อยู่ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ ประจําปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี 
พ.ศ. 2559 ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป จะส่งผลกระทบต่อการประเมินและการคํานวณภาษีบํารุงท้องที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของแผ่นดินและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั่วประเทศ  
  3. ด้วยเหตุน้ี จึงต้องดําเนินการตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติกําหนดราคาปานกลางของที่ดิน
สําหรับการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. 2529 ซึ่งบัญญัติให้นําราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษี
บํารุงท้องที่ประจําปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 ซึ่งใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี พ.ศ. 2529 มาใช้ใน
การประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี พ.ศ. 2530 และในปีต่อ ๆ ไป ตามท่ีจะได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนดโดยการ
นําราคาปานกลางของท่ีดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ประจําปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 ซ่ึงใชใ้น
การประเมินภาษีบํารงุท้องทีส่ําหรบัปี พ.ศ. 2558 มาใชใ้นการประเมินภาษีบํารุงทอ้งที่สําหรับปี พ.ศ. 2559 
  สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1. พระราชกฤษฎีกาน้ีมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป  
  2. กําหนดให้นําราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ประจําปี พ.ศ. 2521 
ถึง พ.ศ. 2524 ซึ่งใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี พ.ศ. 2558 มาใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับ
ปี พ.ศ. 2559  
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2. เรื่อง ร่างกฎหมายลําดับรองที่ออกตามพระราชบัญญติัประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 จํานวน 5 ฉบบั  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวง รวม 5 ฉบับ ตามท่ี
กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ ดังน้ี  
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการหรือลูกจ้างที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกันสังคม พ.ศ. ....  
  2. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดคุณสมบัติของบุคคลซึ่งสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน หลักเกณฑ์และ
อัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์
ทดแทน พ.ศ. ....  
  3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเง่ือนไขการจ่ายเงินบําเหน็จชราภาพ                 
แก่ผู้ประกันตนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ. ....  
  4. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และอัตราการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน
เน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัย พ.ศ. .... และ  
  5. ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมสําหรับบุคคล                 
ซึ่งสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ....  
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  รง. เสนอว่า เน่ืองจากพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อวันที่ 22 มถิุนายน 2558 จะมผีลใช้บังคับเมือ่พ้นกําหนดหน่ึงร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาคือในวันที่ 20 ตุลาคม 2558 จึงมีความจําเป็นจะต้องออกกฎหมายลําดับรองเป็นระดับพระราชกฤษฎีกาและ
กฎกระทรวงให้ทันภายในกําหนดระยะเวลาที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาและร่าง
กฎกระทรวงจํานวน 5 ฉบับ มาเพ่ือดําเนินการ  
  สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวง  
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการหรือลูกจ้างที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกันสังคม พ.ศ. ....  
  กําหนดให้ลูกจา้งของเนติบัณฑิตยสภา ลูกจา้งของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ลูกจ้างของสภากาชาดไทย 
ลูกจ้างของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสมัพันธ์ ลูกจ้างของกิจการเพาะปลูก ประมง ป่าไม้ และเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมิได้ใช้ลูกจ้างตลอดปี และไมม่ี
ลักษณะงานที่เป็นกิจการนอกเหนือกิจการดังกล่าวรวมอยู่ด้วย ลูกจ้างของนายจ้างที่จ้างไว้เพ่ือทํางานอันมีลักษณะ
เป็นครั้งคราว เป็นการจร หรอืเป็นไปตามฤดูกาล ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งงานท่ีลูกจา้งทําน้ันมิได้มี
การประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย และลกูจ้างของนายจ้างซึ่งประกอบการค้าเร่หรือการค้าแผงลอย เป็นกิจการหรือ
ลูกจ้างที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  
  2. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดคณุสมบติัของบุคคลซ่ึงสมัครเข้าเปน็ผู้ประกันตน หลักเกณฑ์
และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธใินการรับ
ประโยชน์ทดแทน พ.ศ. ....  
  กําหนดคุณสมบัติของบุคคลซึ่งอาจสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 กําหนดหลกัเกณฑ์และ
อัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์และเง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์
ทดแทน  
  3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบําเหนจ็ชราภาพแก่
ผู้ประกันตนซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ. ....  
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  กําหนดให้ผู้ประกันตนซึ่งมีสญัชาติของประเทศที่ได้ทําความตกลงด้านการประกันสังคมกรณีชรา
ภาพกับประเทศไทย ไม่ว่าจะมีอายุครบห้าสิบห้าปีบริบูรณ์หรือไม่ก็ตามให้มีสิทธิได้รับเงินบําเหน็จชราภาพ และใหก้าร
จ่ายเงินบําเหน็จชราภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี  
   3.1 กรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบตํ่ากว่าสิบสองเดือนให้จ่ายเงินบําเหน็จชราภาพเท่ากับ
จํานวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายสมทบเพ่ือการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรและกรณี
ชราภาพ  
   3.2 กรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบต้ังแต่สิบสองเดือนขึ้นไป ให้จ่ายเงินบําเหน็จชราภาพเท่ากับ
จํานวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายสมทบเพ่ือการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรและกรณี
ชราภาพพร้อมผลประโยชน์ตอบแทนตามท่ีสํานักงานประกาศกําหนด  
  4. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ เงือ่นไข และอัตราการได้รบัประโยชนท์ดแทนในกรณี
ว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย พ.ศ. ....  
  กําหนดให้ลูกจา้งผู้ประกันตนในกรณีว่างงานมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานในอัตรา
ร้อยละห้าสิบของค่าจ้างรายวันโดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่มีเหตุสุดวิสัย อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย หรือธรณีพิบัติภัย 
ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ อันเกิดจากธรรมชาติ ซึ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชนและถึงขนาดผู้ประกันตนไม่สามารถทํางานได้
หรือนายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติหรือผู้ประกันตนไม่สามารถทํางานได้หรือนายจ้างไม่สามารถ
ประกอบกิจการได้ตามปกติ แต่ทั้งน้ีไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวัน โดยให้จ่ายเป็นรายเดือน และให้สํานักงานงดการจ่าย
ประโยชน์ทดแทนเมื่อผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนลาออกจากงาน สิ้นสุดสัญญาจ้าง หรือถกูเลิกจ้าง 
  5. ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราเงนิสมทบท่ีรัฐบาลจ่ายเข้ากองทนุประกันสงัคมสําหรับบคุคลซ่ึง
สมัครเข้าเปน็ผู้ประกันตน พ.ศ. .... 
  กําหนดให้รัฐบาลจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเพ่ือการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ และกรณีตาย เดือนละสามสบิบาทให้แก่ผูป้ระกันตนที่จ่ายเงินสมทบในแต่ละเดือน และ
รัฐบาลจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเพ่ือการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพเดือนละย่ีสิบบาทให้แก่ผูป้ระกันตน                  
แต่ละรายที่จ่ายเงินสมทบในแต่ละเดือน  
 

เศรษฐกิจ-สังคม 
 
3. เรื่อง มาตรการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะยานยนต์ต้นแบบในภูมิภาค 

            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี 

            1. เห็นชอบมาตรการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะยานยนต์
ต้นแบบในภูมิภาค และให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติไปประกอบการพิจารณาดําเนินการ ทั้งน้ี ให้กระทรวงการคลังเสนอร่างกฎหมายที่เก่ียวข้องให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาภายใน 2 สัปดาห์ เพ่ือให้มาตรการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะยานยนต์
ต้นแบบในภูมิภาคมีผลบังคับใช้โดยเร็วต่อไป 

            2. เห็นชอบหลักการและแนวทางในการนําเสนอเร่ืองที่เก่ียวข้องกับการปรับลดหรือปรับเพ่ิมอัตรา
ภาษีอากรหรือปรับเปลี่ยนวิธีการคํานวณอัตราเพ่ือเสียภาษีอาการ ดังน้ี 

                     2.1 การเสนอมาตรการที่เก่ียวข้องกับการปรับลดหรือปรับเพ่ิมอัตราภาษีอากรหรือ
ปรับเปลี่ยนวิธีการคํานวณอัตราเพ่ือเสียภาษีอากร ที่อาจส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่นํามาซึ่งการได้เปรียบในเชิงการค้า 
ก่อนมาตรการมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย เช่น การกักตุนสินค้า เป็นต้น เห็นควรให้กระทรวงการคลังจัดทําข้อ
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วิเคราะห์ผลกระทบในภาพรวมจากการดําเนินการดังกล่าว โดยเฉพาะผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐ และ
เสนอร่างกฎหมายที่เก่ียวข้องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาไปในคราวเดียวกัน 

                     2.2 หากมีความจําเป็นเร่งด่วนและกรณีไม่เข้าข่ายตามข้อ 2.1 กระทรวงการคลังอาจเสนอ
มาตรการเพ่ือขอความเห็นชอบในหลักการจากคณะรัฐมนตรีก่อนได้ ทั้งน้ี กระทรวงการคลังต้องนําเสนอร่างกฎหมาย
ที่ออกตามมาตรการภาษีดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาใน 2 สัปดาห์ 
 
4. เรื่อง  ข้อเสนอ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย : กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of   
           Growth)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังน้ี 

1. เห็นชอบข้อเสนอ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ือ 
อนาคต (New Engine of Growth)   จํานวน 10 คลัสเตอร์ และมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนไปพิจารณาศึกษาวิเคราะห์ในรายละเอียดเพ่ือจัดทํานโยบายส่งเสริมการลงทุน ต่อไป 

2. เห็นชอบในหลักการมาตรการที่เก่ียวข้องกับกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นมาตรการทางด้านสิทธิ 
ประโยชน์ทางภาษีและการสนับสนุนเงินทุน   และมอบหมายให้กระทรวงการคลังไปพิจารณามาตรการสนับสนุนการ
พัฒนาคลัสเตอร์ต่อไป  

3. เห็นชอบในหลักการมาตรการที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานอ่ืน ๆ  ซึ่งเก่ียวข้องกับการให้สิทธิ 
ประโยชน์การพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค 
และมอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องไปพิจารณามาตรการสนับสนุนการพัฒนาคลัสเตอร์ต่อไป  

4. เห็นชอบในหลักการกลไกการผลักดันการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย  และมอบหมายให้ 
กระทรวงอุตสาหกรรมไปพิจารณารายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษให้มีความสอดคล้องกับ
อํานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ ที่จะแต่งต้ังขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ ต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ประเทศไทยสามารถผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (S-curve)  ได้ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ 
รูปแบบที่ 1 คือ First s-curve ซึ่งเป็นการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้วในประเทศ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใช้ปัจจัยผลิตโดยการลงทุนชนิดน้ีจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะกลาง แต่อย่างไรก็
ตาม กลุ่มอุตสาหกรรมในปัจจุบันน้ันไม่เพียงพอที่จะทําให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด จึง
จําเป็นต้องมีการพัฒนา S-curve ในรูปแบบที่ 2 คือ New S-curve  ควบคู่ไปด้วย ซึ่งเป็นรูปแบบของการลงทุนใน
อุตสาหกรรมใหม่  เพ่ือเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยี  โดยอุตสาหกรรมใหม่หรืออุตสาหกรรมอนาคตเหล่าน้ีจะ
เป็นกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ  ซึ่งการต่อยอดอุตสาหกรรมเดิม
จะสามารถเพ่ิมรายได้ของประชากรได้ประมาณ ร้อยละ 70 จากเป้าหมาย ส่วนอีกร้อยละ 30 จะมาจากอุตสาหกรรม
ใหม่ 

1. การกําหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
1.1 การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) ประกอบด้วย  

1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next – Generation Automotive)   
2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)  
3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent,  

                                  Medical and Wellness Tourism)   
4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnolgy)   
5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)  
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1.2 การเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)  ประกอบด้วย  
1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics)  
2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)   
3) อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals)  
4) อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital)  
5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)  

ทั้งน้ี 10 อุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและเป็นที่สนใจของ                 
นักลงทุนทั่วโลก ซึ่งจะมีบทบาทสําคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของไทยในอนาคต โดยขณะน้ีสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนอยู่ระหว่างการจัดทํามาตรการส่งเสริมการลงทุนให้สอดคล้องกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าว
ข้างต้น 

2. มาตรการท่ีเก่ียวข้องกับกระทรวงการคลัง  เป็นมาตรการทางด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีและ 
การสนับสนุนเงินทุน ประกอบด้วย 1) มาตรการสนับสนุนในภาพรวม 2) มาตรการสนับสนุนคลัสเตอร์ยานยนต์
สมัยใหม่ (Next – Generation Automotive)   3) มาตรการสนับสนุนคลัสเตอร์การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  
(Agriculture and Biotechnolgy)  4) มาตรการสนับสนุนคลัสเตอร์หุ่นยนต์ (Robotics) และ  5) มาตรการ
สนับสนุนคลัสเตอร์การบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)   
 

ต่างประเทศ 
 
5. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาบราซิเลีย (Brasilia Declaration)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.)  เสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบร่างปฏิญญาบราซิเลีย และหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างฯ ที่ไม่ใช่สาระสําคัญและ 
เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะผู้แทนไทยโดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา   
อีกคร้ัง 

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุม  
High-Level Global Conference on Road Safety ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2558                 
ณ กรุงบราซิเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลให้การต้อนรับรองปฏิญญาดังกล่าว 

สาระสําคัญของร่างปฏิญญาบราซิเลีย (Brasillia Declaration) มีดังน้ี   
1. แสดงเจตนารมณ์ในการเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนของโลกร่วมกัน  
2. ยินดีกับบทสรุปของเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน  (Sustainable Development Goals :  

SDGs) ดังน้ี  
2.1 ข้อ 3 “การลดจํานวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ 50  

ภายในปี พ.ศ. 2563”  
2.2 ข้อ 11 “จัดระบบการขนส่งที่ปลอดภัย  เข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และยั่งยืน 

สําหรับทุกคน ยกระดับความปลอดภัยทางถนน โดยการเพ่ิมการขนส่งสาธารณะที่ตอบสนองความต้องการ ของผู้หญิง 
เด็ก ผู้พิการและผู้สุงอายุ  ภายในปี พ.ศ. 2573” ในวาระการพัฒนาที่ย่ังยืน พ.ศ. 2573 ซึ่งจัดทําขึ้นตามมติที่ประชุม
สหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ย่ังยืนเมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยจะนํามาใช้เป็นกรอบการพัฒนาระดับโลกระยะ 15 ปี  
และยืนยันความต้ังใจของสมาชิกในการเพ่ิมความร่วมมือทั้งระดับชาติและระหว่างประเทศเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์น้ี  
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6. เรื่อง การลงนามกรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนว่าด้วยการกระชับความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างกรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนว่าด้วยการกระชับความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางรถไฟ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565 และหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสาร
ที่ไม่ใช่สาระสําคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้อยู่ในดุลยพินิจของ คค. โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรี           
เพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 
  2. อนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รบัมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยและ           
ให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Power) ให้แก่รฐัมนตรีว่า                                   
การกระทรวงคมนาคม หรือผู้แทนสําหรับการลงนามดังกล่าว 
  สาระสําคัญของร่างกรอบความร่วมมือฯ มีดังน้ี 
  1. รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยเห็นชอบให้รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดําเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศไทย                
พ.ศ. 2558 – 2565 
  2. ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันว่าความร่วมมือจะเป็นโครงการรถไฟขนาดทางมาตรฐานสายแรกของ
ประเทศไทย 2 เส้นทาง (โครงการรถไฟ) คือ 1. หนองคาย – โคราช – แก่งคอย – ท่าเรือมาบตาพุด 2. แก่งคอย – 
กรุงเทพฯ โดยโครงการรถไฟจะดําเนินการเป็น 4 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 กรุงเทพฯ – แก่งคอย ช่วงที่ 2 แก่งคอย – 
ท่าเรือมาบตาพุด ช่วงที่ 3 แก่งคอย – โคราช และช่วงที่ 4 โคราช – หนองคาย ภายใต้รูปแบบอีพีซี (วิศวกรรม การ
จัดซื้อจัดจ้าง และการก่อสร้าง) และให้มีการจัดต้ังบริษัทร่วมทุน (“เอสพีวี”) เพ่ือลงทุนในด้านต่าง ๆ คือ 
  (1) ระบบรถไฟ รวมถึงการเดินรถและการซ่อมบํารุง 
  (2) ส่วนหน่ึงของงานการก่อสร้าง (รวมถึง แหล่งจ่ายกําลังไฟฟ้า การจ่ายกําลังไฟฟ้า ระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม และระบบอาณัติสัญญาณ) 
  ทั้งน้ี ฝ่ายจีนจะรับผิดชอบการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ (รวมถึงการสํารวจและออกแบบ) 
ฝ่ายไทยจะให้การสนับสนุนการวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนการขอความเห็นชอบ และการ
เวนคืนที่ดิน ซึ่งคณะผู้เช่ียวชาญของท้ังสองฝ่ายจะร่วมหารือและทบทวนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการรถไฟ 
เพ่ือให้เหมาะสมกับระบบรถไฟขนาดทางมาตรฐาน และก่อนการก่อสร้างโครงการ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันพิจารณาและ
ปรับปรุง “รายงานการศึกษาทางเทคนิคและเศรษฐกิจ” ที่จัดทําโดยฝ่ายจีนจนกว่าจะเป็นที่พึงพอใจของทั้งสองฝ่าย 
 
7. เรื่อง การลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัยสากล โดยวิธีการเฝ้า
ตรวจตราอย่างต่อเนื่อง (Universal Security Audit Programme – Continuous Monitoring Approach : 
USAP–CMA) ระหว่างองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศและราชอาณาจักรไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบในหลักการให้มีการจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการตรวจสอบด้านการรักษาความ
ปลอดภัยสากล โดยวิธีการเฝ้าตรวจตราอย่างต่อเน่ือง (Universal Security Audit Programme – Continuous 
Monitoring Approach : USAP–CMA) ระหว่างองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศและราชอาณาจักรไทย  
  2. ให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และหน่วยงานท่ี
เ ก่ียวข้องตรวจสอบความพร้อมด้านการกํากับดูแล  ด้านการรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน                
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ใน 8 องค์ประกอบ (Critical Elements) ตามแนวทางการตรวจสอบของ ICAO และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ที่อาจเป็นอุปสรรคเพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่า  ประเทศไทยจะมีการดําเนินการด้านการรักษาความปลอดภัยใน                 
การบินพลเรือนที่เป็นมาตรฐานสากล สามารถผ่านการตรวจสอบของ ICAO ได้ และรายงานผลการดําเนินการ
ดังกล่าว พร้อมเสนอขออนุมัติการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ต่อคณะรัฐมนตรีอีกคร้ังโดยเร่งด่วนต่อไป 
  สาระสําคัญของบันทึกความเข้าใจว่าด้วย USAP-CMA เป็นการร่วมมือกับ ICAO เพ่ือให้คณะ                
ผู้ตรวจสอบของ ICAO เข้ามาตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนของประเทศไทยทั้งระบบ โดย
ประเทศไทยจะต้องตอบแบบสอบถามและให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเก่ียวกับกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในการ
บินพลเรือนและข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อแนะนําอันพึงปฏิบัติตามภาคผนวก 17 ว่าด้วยการรักษาความ
ปลอดภัย (Security) และข้อกําหนดด้านการรักษาความปลอดภัยการบินในภาคผนวก 9 ว่าด้วยการอํานวยความ
สะดวก (Facilitation) ของอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ค .ศ . 1944 นอกจากน้ียังมี                 
การตรวจสอบ ณ สถานที่ทําการ (on-site audit) ซึ่งในระหว่างการตรวจสอบ ฝ่ายไทยจะต้องอํานวยความสะดวกให้
คณะผู้ตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลเอกสาร พ้ืนที่ต่าง ๆ ของสนามบิน และสามารถสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง
เพ่ือให้ทราบว่า ประเทศไทยจะต้องแก้ไขปรับปรุงงานด้านการรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนในส่วนใดและ
อย่างไรให้สอดคล้องกับภาคผนวกดังกล่าว โดย ICAO จะแจ้งผลการตรวจสอบให้ประเทศไทยทราบเพ่ือนํามาจัดทํา
แผนปฏิบัติการสําหรับการแก้ไขปรับปรุงด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน และนําผลการตรวจสอบ
บางส่วนขึ้นเว็บไซต์โดยกําหนดช้ันความลับในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว 
 
8.   เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์เก่ียวกับการเจรจา RCEP ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 27  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังน้ี   

1. เห็นชอบร่างแถลงการณ์เก่ียวกับการเจรจาจัดทําความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค  
(Joint Declaration on the Launch of Nepotiations for the Regional Comprehensive Economic 
Partnership : RCEP) และหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไมข่ดั                    
ต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยให้ พณ. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 

2. ให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมในการแถลงการณ์ฯ  
  สาระสําคัญของร่างแถลงการณ์ฯ เป็นการประกาศความคืบหน้าการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจระดับภูมิภาคท่ีประเทศสมาชิกสามารถตกลงรูปแบบการลดภาษีสินค้ากลุ่มแรกและแนวทางการจัดทําข้อ
ผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการและการลงทุน และการขยายระยะเวลาการเจรจาให้สรุปผลการเจรจาภายในปี 2559 
แทนเป้าหมายเดิมที่ผู้นําได้กําหนดให้สรุปผลการเจรจาภายในปี 2558 เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ
ประเทศสมาชิกที่จะเร่งรัดการเจรจาจัดทําความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคให้สามารถสรุปผลการเจรจา
โดยเร็ว ทําให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และมีผลในการสร้างความเช่ือมั่นต่อประชาคมโลก ซึ่งผู้นําของประเทศสมาชิก 
RCEP  จะออกแถลงการณ์ดังกล่าวในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 
2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  
 
9. เรื่อง การลงนามในร่างพิธีสารเพื่อแก้ไขกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความตกลงที่
เก่ียวข้องภายใต้กรอบความตกลงฯ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
(อาเซียน) กับสาธารณรัฐประชาชนจีน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบร่างพิธีสารเพ่ือแก้ไขกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความตกลง 
ที่เก่ียวข้องภายใต้กรอบความตกลงฯ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(อาเซียน) กับสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุม 
เป็นผู้ลงนามในร่างพิธีสารฯ และหากมีการแก้ไขถ้อยคําที่มิใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย                 
ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ผู้ลงนามเป็นผู้ ใ ช้ดุลยพินิจในเรื่องน้ัน ๆ โดยไม่ ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรี                 
เพ่ือพิจารณาอีก  

3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.)  ดําเนินการออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม                 
(Full Powers)  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมเป็นผู้ลงนาม
ร่างพิธีสารดังกล่าว 

4. ภายหลังการลงนามแล้วให้นําเสนอสภานิติบัญัติแห่งชาติ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ               
พิธีสารเพ่ือแก้ไขกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความตกลงที่เก่ียวข้องภายใต้กรอบความตก
ลงฯ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) กับสาธารณรัฐประชาชนจีน
ก่อนการให้สัตยาบันพิธีสารดังกล่าวต่อไป  

5. มอบหมายกรมศุลกากรและกรมการค้าต่างประเทศดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องเพ่ือให้พิธีสารฯ  
มีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ตามท่ีระบุไว้ในร่างพิธีสารฯ เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบ 
พิธีสารดังกล่าวแล้ว 

6. มอบหมายให้ กต. ดําเนินการมอบสัตยาบันสารของพิธีสารฯ ดังกล่าวให้แก่เลขาธิการอาเซียน 
เพ่ือรับทราบการให้สัตยาบันพิธีสารฯ เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบพิธีสารดังกล่าวแล้ว 
  สาระสําคัญของร่างพิธีสารฯ ครอบคลุมการปรับปรุงฯ ด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน
และความร่วมมือเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วย 

1. ด้านการค้าสินค้า (1) เพ่ิมเติมข้อบทด้านพิธีการศุลกากรและการอํานวยความสะดวกทาง 
การค้า (2) การปรับปรุงกฎถ่ินกําเนิดสินค้า โดยอาเซียนและจีนสามารถตกลงข้อบทกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า และ
สรุประเบียบปฏิบัติเก่ียวกับหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าได้ ทําให้ได้เกณฑ์การได้ถิ่นกําเนิดมีความยืดหยุ่นมากขึ้น  
เอกชนสามารถเลือกใช้กฎการสะสมถ่ินกําเนิดในภูมิภาคร้อยละ 40 (Regional Value Content: RVC)  หรือกฎ 
Change of Traiff Classification (CTH)  (มีการเปลี่ยนพิกัดสินค้าที่ระดับ 4 หลัก) กับสินค้าประมาณ 2,150 
รายการ (ร้อยละ 41 ของจํานวนรายการสินค้า) และสินค้าอ่ืน ๆ  สามารถเลือกใช้ระหว่างกฎ RVC 40% กับกฎ
เฉพาะรายสินค้าได้ พร้อมทั้งมีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนและส่งเสริมการใช้สิทธ์ิของภาคเอกชน 

2. ข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 3  
3. การปรับปรุงความตกลงด้านการลงทุนอาเซียนและจีน สรุปผลการเจรจาใน 2 ประเด็นคือ  

1) ข้อบทการส่งเสริมการลงทุน (Promotion)  2) ข้อบทการอํานวยความสะดวกด้านการลงทุน (Facilitation)   
4. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ   
5. ประเด็นที่จะเจรจาต่อไปในอนาคต  (Future Work Program)  ได้แก่ การเปิดเสรีสินค้า 

อ่อนไหวเพ่ิมเติม การเจรจากฎเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rules) และการปรับปรุงความตกลงด้านการ
ลงทุนในประเด็นการคุ้มครองและการเปิดเสรีด้านการลงทุน  

6. พิธีสารฉบับน้ีจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 เมื่อจีนและประเทศสมาชิก 
อาเซียนอย่างน้อยหน่ึงประเทศแจ้งต่อเลขาธิการอาเซียนว่าดําเนินกระบวนการภายในแล้วเสร็จเป็นลายลักษณ์อักษร 
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10. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อการขยายระยะเวลาสาํหรับแผนปฏิบติัการอย่างรอบด้านเพ่ือส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับสหพันธรัฐรสัเซีย ปี ค.ศ. 2005-2015  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบต่อการขยายระยะเวลาของแผนปฏิบัติการอย่างรอบด้านเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับสหพันธรัฐรัสเซีย ปี ค.ศ. 2005-2015 (พ.ศ. 2548-2558) 
จนกว่าจะมีการรับรองแผนปฏิบัติการฯ ฉบับใหม่ในปี 2559  
  2. ให ้กต. มีหนังสือแจ้งยืนยันการขยายระยะเวลาแผนปฏิบัติการดังกล่าวไปยังกระทรวงการ
ต่างประเทศมาเลเซีย (ในฐานะประธานอาเซียน)  
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  แผนปฏิบัติการฯ ฉบับปัจจุบันที่จะเสนอขยายระยะเวลาการบังคับใช้น้ี เป็นการแสดงเจตนารมณ์
ทางการเมืองระหว่างอาเซียนกับสหพันธรัฐรสัเซีย โดยมสีาระสําคัญเป็นแผนแม่บทระบุถึงกิจกรรมและมาตรการ
ร่วมกันในสาขาต่าง ๆ ซึ่งอาเซียนและสหพันธรัฐรัสเซียจะดําเนินการเพ่ือประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ ความร่วมมือด้าน
การเมืองและความม่ันคง ความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจ (ได้แก่ ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน อุตสาหกรรม พลังงาน การขนส่ง การเงิน และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม) รวมท้ังความร่วมมือรายสาขา (เช่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเตือนภัยล่วงหน้าและ
การบรรเทาภัยพิบัติ การจัดการ การฟ้ืนฟูและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ วัฒนธรรมและ
ข้อมูลข่าวสาร และการท่องเที่ยว เป็นต้น)  
 
11. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเปิดเผยและการใช้ข้อมูล ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดแห่งราชอาณาจักรไทยและกรมการตรวจคนเข้าเมืองและการป้องกันชายแดนแห่งเครือรัฐ
ออสเตรเลีย  

            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ ดังน้ี 

            1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเปิดเผยและการใช้ข้อมูล ระหว่างสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งราชอาณาจักรไทยและกรมการตรวจสอบคนเข้าเมืองและการ
ป้องกันชายแดนแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย 

            2. อนุมัติให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึก
ความเข้าใจฯ ตามข้อ 1. 
            3. อนุมัติให้กระทรวงยุติธรรม โดยสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหารือ
ร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ พิจารณาปรับแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่มิใช่
สาระสําคัญหากมีความจําเป็น และให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทย
ได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 

            ร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว มีสาระสําคัญเก่ียวกับการกําหนดแนวทางการดําเนินการตามความ
ร่วมมือในการเปิดเผยและการใช้ข้อมูลด้านยาเสพติดระหว่างประเทศไทยและออสเตรเลีย มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
ส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการปราบปรามยาเสพติด ซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้หารือ
ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศแล้วเห็นว่า ร่างบันทึกความเข้าใจฉบับน้ีได้กําหนดเน้ือหาไว้ในบทที่ 5 ข้อ (ค) ไว้ว่า 
บันทึกความเข้าใจฉบับน้ีมีเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วม และไม่มีเจตนาเพ่ือสร้างข้อผูกมัดทาง
กฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ ดังน้ันร่างบันทึกความเข้าใจฉบับน้ีจึงไม่เป็นสนธิสัญญาตาม
กฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 23 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย                 
(ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 ที่จะต้องได้รับความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
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12. เรื่อง  รายงานความคบืหน้าในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการกํากับดูแลความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพ
ยุโรป  (European Aviation Safety Agency-EASA)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ  (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เสนอ ดังน้ี  

1. แต่งต้ังคณะทํางานพิเศษหารือกับผู้แทนสหภาพยุโรป รวมทั้ง FAA โดยมนีายพิศาล มาณวพัฒน์  
เอกอัครราชทูตไทย ประจํากรุงวอชิงตัน เป็นหัวหน้าคณะทํางาน พลอากาศเอก ปรีชา ประดับมุข กรรมการและ
เลขานุการศูนย์ฯ และนายจฬุา สุขมานพ ผู้อํานวยการสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  เป็นรองหัวหน้า
คณะ และผู้ที่เก่ียวข้อง จํานวนไม่เกิน 5 นาย ร่วมเป็นคณะ เดินทางไปหารือเพ่ือให้ข้อมูลความคืบหน้าของฝ่ายไทยใน
รายละเอียดแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมรกิานับต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป โดยใช้งบประมาณ
ของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน (ศบปพ.)  

2. เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เก่ียวกับ Cooperation Framework Agreement  
on Aviation Safety โดยให้ผู้อํานวยการสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เป็นผู้ลงนาม  

3. ให้ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน ร่วมกับสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศ 
ไทย ร่วมกันพิจารณากําหนดมาตรการเร่งรัดผลักดันให้ผูท้ีไ่ด้รับใบรับรองผู้ดําเนินการเดินอากาศทุกรายของสายการ
บินทั้ง 41 สายการบินเข้ามาดําเนินกระบวนการเพ่ือออกใบรับรองผู้ดําเนินการเดินอากาศฉบับใหม ่ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้  โดยให้มมีาตรการลงโทษทางปกครองเก่ียวกับใบอนุญาต เช่น พักใช้หรือระวังใบอนุญาต ฯลฯ 
สําหรับสายการบินที่ไม่ให้ความร่วมมือ หรอืมีความเสี่ยงสูงด้านความไม่ปลอดภัย ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และ
ไม่เกิดความเสียหายต่อการแก้ไขปัญหาในภาพรวมของประเทศ  ทั้งน้ี สาํนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
จะต้องไม่ออกใบรับรองผู้ดําเนินการเดินอากาศฉบับใหม่เพ่ิมเติม จนกว่าจะสามารถแก้ไขข้อบกพร่องที่มีนัยสําคัญต่อ
ความปลอดภัย (Significant Safety Concern-SSC)  ได้โดยเร็วที่สุดด้วย 

4. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้นําเสนอแผนปฏิบัติการที่มีรายละเอียด ขั้นตอนและ 
ระยะเวลาในการดําเนินงาน กิจกรรม ทุกเรือ่ง โดยเฉพาะแผนงานด้านการจัดการบุคลากรของสํานักงานการบินพล
เรือนแห่งประเทศไทย ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบภายในเดือนธันวาคม 2558 

5. ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเร่งรัดและติดตามผล 
การดําเนินการในภาพรวมแล้วรายงานให้ทราบทุกระยะ 
 
13. เรื่อง กรอบการเจรจาและลงนามในปฏิญญาร่วมของการประชุมอัยการสูงสุดจีน-อาเซียน ครั้งที่ 9  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานอัยการสูงสุด (อส.) เสนอดังน้ี  
  1. เห็นชอบร่างปฏิญญาร่วมของการประชุมอัยการสูงสุดจีน-อาเซียน ครั้งที่ 9  
  2. มอบหมายให้สํานักงาน อส. เป็นผู้เจรจาร่างปฏิญญาร่วมฯ ภายในกรอบที่สอดคล้องกับกฎหมาย
ภายใน  
  3. ให้อัยการสงูสุดเป็นผู้ลงนามในปฏิญญาร่วมฯ ดังกล่าว  
  อส. รายงานว่า เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 อัยการสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้มีหนังสือ
กราบเรียนเชิญอัยการสูงสุดแห่งราชอาณาจักรไทยให้เข้าร่วมการประชุมอัยการสูงสุดจีน-อาเซียน ครั้งที่ 9 ในหัวขอ้
เรื่อง “ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนและการติดตามเอาทรัพย์สินคืน” ระหว่างวันที่ 24-27 
พฤศจิกายน 2558 ณ หนานหนิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพ่ือกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างอัยการสูงสุดในประเทศอาเซียนและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนให้การทํางานของพนักงานอัยการมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ซึง่ในการประชุมดังกล่าวอัยการสูงสุดของแต่ละ
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ประเทศอาเซียนและอัยการสงูสุดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนจะต้องลงนามในปฏิญญาร่วมของการประชุมอัยการ
สูงสุดจีน-อาเซียน ครั้งที่ 9 และจะมีการลงนามในปฏิญญาร่วมของการประชุมอัยการสูงสุดจีน-อาเซียน ครั้งที่ 9 
จะมีขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 
 

แต่งต้ัง 
14. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐอาร์เจนตินาเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย (กระทรวงการ
ต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐอาร์เจนตินามีความประสงค์ขอแต่งต้ัง                
นายมาร์กอส อันโตนิโอ บีดัลดัสเฟลด์ (Mr. Marcos Antonio Bidald’Asfeld) ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต
วิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจําประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงเทพมหานคร                
สืบแทน นางสาวอานา มารีอา รามีเรซ (Miss Ana Maria Ramirez) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
15. เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอดังน้ี  
  1. เห็นชอบกรอบคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน รวม 6 คณะ และ
กรอบการดําเนินการ  
  2. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน
ทั้ง 6 คณะ ประสานงานรองประธานกรรมการเพื่อกําหนดองค์ประกอบคณะกรรมการฯ เสนอเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเพ่ือจัดทําคําสั่งเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กรอบคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน  
  เลขาธิการนายกรัฐมนตรีและสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (10 
พฤศจิกายน 2558) โดยกําหนดกรอบคณะกรรมการขับเคล่ือนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือให้มีอํานาจ
หน้าที่ในการเสนอแนะนโยบาย มาตรการ และแนวทางการดําเนินการ ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้ง
กํากับ ดูแล และติดตามการดําเนินการของส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือ
ช่วยปฏิบัติงานตามความจําเป็น เพื่อให้การขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินในขอบเขตความ
รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
  1. คณะที่ 1 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบ
การศึกษา ประธานกรรมการ นายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน                
จั่นตอง) ฝ่ายเลขานุการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  กรอบการดําเนินการ  
   (1) วาระขับเคลื่อน เช่น พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงอายุ โดยพัฒนาระบบและกลไกการ
เรียนรู้ การจัดการศึกษา การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการสอน การประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เช่ือมโยงระบบการศึกษากับตลาดแรงงาน รวมท้ังเตรียมความพร้อมแรงงานสู่ประชาคม
อาเซียนตามแนวกรอบคุณวุฒิอาเซียน เตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงอายุ และส่งเสริมสถาบันศาสนา  
   (2) วาระปฏิรูป เช่น ปฏิรูปการศึกษาและระบบการเรียนรู้ ปฏิรูประบบการคลัง                 
ด้านการศึกษา ปฏิรูประบบวิจัย ปฏิรูประบบสวัสดิการสังคม ปฏิรูปแรงงาน และส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง  
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  2. คณะที่ 2 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การลงทุน
ภาครัฐ และโครงสร้างพื้นฐาน ประธานกรรมการ นายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี                
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ฝ่ายเลขานุการ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
   กรอบการดําเนินการ  
   (1) วาระขับเคล่ือน เช่น ดูแลค่าครองชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็น
ธรรม สร้างสังคมผู้ประกอบการ ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและปรับโครงสร้างภาษีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนา
อุตสาหกรรมและส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (คมนาคม/ขนส่ง/Logistics) บริหารจัด
การพลังงานและส่งเสริมพลังงานทดแทน ขับเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิทัล และเตรียมพร้อมเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจ 
เช่น ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership: TPP)  
   (2) วาระปฏิรูป เช่น ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปฏิรูปการเงิน
ฐานราก ปฏิรูปสหกรณ์ ปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ และปฏิรูประบบข้อมูลเพ่ือการพัฒนาประเทศ  
  3.คณะท่ี 3 คณะกรรมการขับเคล่ือนและปฏิรูปด้านระบบราชการ กฎหมาย กระบวนการ
ยุติธรรม และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประธานกรรมการ นายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการ รอง
นายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ฝ่ายเลขานุการ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  
  กรอบการดําเนินการ  
   (1) วาระขับเคลื่อน เช่น ปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย หมดความจําเป็น ซ้ําซ้อน และ               
เพ่ิมประสิทธิภาพและส่งเสริมคุณธรรมในการบริหารงานภาครัฐ ปรับบทบาทองค์การมหาชน และกํากับดูแลให้      
คดีทางการเมืองเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน  
   (2) วาระปฏิรูป เช่น ปฏิรูปการกระจายอํานาจท้องถิ่น ปฏิรูปองค์กรยุติธรรมและองค์กร
อิสระ ปรับโครงสร้างอํานาจส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น และสร้างความสมานฉันท์ในสังคม  
  4. คณะท่ี 4 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข ประธานกรรมการ 
นายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) ฝ่ายเลขานุการ 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
  กรอบการดําเนินการ  
   (1) วาระขับเคลื่อน เช่น ให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง สร้างระบบหลักประกันสุขภาพ ดูแล
และส่งเสริมสุขภาพทุกช่วงอายุ ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางสุขภาพ (Medical Hub) ส่งเสริมแพทย์แผนไทยและ                 
แพทย์ทางเลือก และป้องกันโรคอุบัติใหม่  
   (2) วาระปฏิรูป เช่น ปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข ปฏิรูประบบการคลังสุขภาพ และ
ปฏิรูประบบประกันสุขภาพ  
  5. คณะที่ 5 คณะกรรมการขับเคล่ือนและปฏิรูปด้านความม่ันคง ลดความเหลื่อมล้ํา การเกษตร 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วนและการแก้ไขปัญหาการดําเนินการตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศ ประธานกรรมการ นายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี                
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ฝ่ายเลขานุการ ปลัดกระทรวงกลาโหม  
  กรอบดําเนินการ  
   (1) วาระขับเคลื่อน เช่น แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยยึดหลัก 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ตามแนวทางสันติวิธี แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด จัดที่ดินทํากิน จัดหาท่ีอยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อย และจัดระเบียบสังคมและดูแลผู้ได้รับ
ผลกระทบ ปรับโครงสร้างการเพาะปลูกพืชเกษตร (Zoning) บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ปกป้องฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์
และทรัพยากรป่าไม้ จัดการภัยพิบัติและภัยแล้ง จัดการขยะมูลฝอย ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และดําเนินการ
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ตามพันธกรณีระหว่างประเทศ เช่น การปรับปรุงมาตรฐานการบินพลเรือนของไทยตามแนวทางขององค์การการบิน
พลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) การดําเนินการเก่ียวกับการทํา
ประมงที่ผิดกฎหมาย (Illegal Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing)  
   (2) วาระปฏิรูป เช่น ปฏิรูปภาคเกษตร ปฏิรูปการจัดการที่ดิน ปฏิรูปการผังเมือง และ            
การจัดการภัยพิบัติและภาวะโลกร้อน  
  6. คณะท่ี 6 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการท่องเท่ียว วัฒนธรรม และการกีฬา
ประธานกรรมการ นายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักด์ิ ปฏิมาประกร)               
ฝ่ายเลขานุการ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
  กรอบการดําเนินการ  
   (1) วาระขับเคล่ือน เช่น พัฒนาการท่องเท่ียวทุกมิติ ทั้งแหล่งท่องเที่ยว การตลาด 
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บุคลากรท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ศิลปวัฒนธรรมมีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมการกีฬา 
โดยเฉพาะกีฬาอาชีพ  
   (2) วาระปฏิรูป เช่น ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวในภูมิภาค และการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน  
 
16. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งต้ัง นายพะโยม ชิณวงศ์                
ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา                 
ขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ  
 
17. เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการการเมือง ตําแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี [นายสุวพันธุ์                
ตันยุวรรธนะ (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)] 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ)
เสนอการแต่งต้ัง นางสาวพรพรรณ มณีสถิตย์ เป็นข้าราชการการเมือง ตําแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีประจํา                 
สํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ) ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป  
 

………………….. 
 


