
                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2137                          1 
ท่ี  กษ 0401.4/                                        วันท่ี   2  พฤษภาคม 2561                               1 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561                                              1 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 501 
ตึกบัญชาการ 1  ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
วาระที่ 3 เรื่อง การกําหนดราคาอ้อยขั้นสดุท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่าย 

น้ําตาลทรายขัน้สุดทา้ยฤดูการผลิตปี 2559/2560 
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการกําหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิต  

ปี 2559/2560 ตามมาตรา 55 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้าํตาลทรายเป็นรายเขต 9 เขต   
โดยราคาเฉล่ียทั่วประเทศในอัตราตันอ้อยละ 1,083.86  บาท ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส และกําหนด
อัตราขึ้น/ลงของราคาอ้อยเท่ากับ65.03 บาท ต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส ต่อเมตริกตัน  และผลตอบแทนการผลิต
และจําหน่ายนํ้าตาลทรายเท่ากับ 464.51 บาทต่อตันอ้อย ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  การกําหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทราย 
ขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี 2559/2560 จําเป็นต้องดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการจัดทําประมาณการรายได้  การกําหนดและการชําระราคาอ้อยและ 
ค่าผลิตนํ้าตาลทรายและอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน พ.ศ. 2553 เน่ืองจากตาม
ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย เรื่อง การจัดทําประมาณการรายได้ การกําหนดและการชําระ 
ค่าอ้อยและค่าผลิตนํ้าตาลทราย และอัตราสว่นของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน พ.ศ. 2561  
ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ได้กําหนดไว้ให้ประกาศฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้เฉพาะฤดู 
การผลิตปี 2560/2561 ถึงฤดูการผลิตปี 2561/2562 ประกอบกับคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  
31 มกราคม 2560 ได้มีมติเหน็ชอบการกําหนดราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2559/2560 ไปเรียบร้อยแล้วและ
ในการกําหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทรายขั้นสุดท้ายฤดูการผลิต 
ปี 2559/2560 จะต้องใช้ตัวเลขปริมาณและรายได้จากการจําหน่ายนํ้าตาลทรายภายในประเทศรวมทุกปีโควตา
ในระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560  
  ทั้งน้ี  การกําหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทราย 
ขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี 2559/2560 ไม่ขดักับข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศแต่อย่างใด  แต่เป็นการ
รักษาประโยชน์ให้ กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย รวมทั้งเป็นการสร้างหลักประกันอย่างพอเพียงและเหมาะสมให้ 
กับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายไทย อีกทั้งชาวไร่อ้อยจะได้รับค่าอ้อยสําหรับนําไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในการเพาะปลูกและบํารุงรักษาอ้อย และการดํารงชีพต่อไป ซึ่งจะก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนต่อเน่ืองในระบบ
เศรษฐกิจ  อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศโดยรวม 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

ด้านแต่งต้ัง... 
 
 
 





วาระ
เร่ืองที่

เศรษฐกิจ-สังคม 3 การกําหนดราคาอ้อยข้ันสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่าย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
น้ําตาลทรายข้ันสุดท้ายฤดูการผลิตปี 2559/2560

แต่งตั้ง 11 แต่งตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และสหกรณ์

12 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                                วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 
 
  วันน้ี (1 พฤษภาคม 2561)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พันเอก อธิสิทธ์ิ ไชยนุวัติ และพันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์  
ผู้ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
 
  1.   เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. .... 
  2.  เรื่อง   ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ 
    ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ขยายระยะเวลามาตรการส่งเสริมให้ 
    บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล) 
    

เศรษฐกิจ- สังคม 
  3.  เรื่อง  การกําหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่าย 
    นํ้าตาลทรายขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี 2559/2560 
  4.  เรื่อง  ข้อเสนอการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ิมเติม 
  5.  เรื่อง   การขอจัดต้ังหน่วยงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ 
  6.  เรื่อง   อุทยานธรณีสตูลได้รับการรับรองจากยูเนสโกเป็นอุทยานธรณีโลก   
    (UNESCO  Global Geoparks)  
 

ต่างประเทศ 
 
  7.  เรื่อง  การให้สัตยาบันต่อพิธีสารปี ค.ศ. 2014 ส่วนเสริมอนุสัญญาองค์การแรงงาน 
    ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 
 

แต่งต้ัง 
 
  8.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ 
    ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)  
  9.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ 
    ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) 
  10.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการ 
    จัดประชุมและนิทรรศการ  
  11.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและ 
    สหกรณ์  
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  12.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงเกษตร 
    และสหกรณ์)  
  13.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
  14.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง  
    (กระทรวงอุตสาหกรรม) 
 

********************************** 
(ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตร ีฉบับวันที่ 1 พฤษภาคม 2561) 

ด้วยการสแกน QR Code 
 
 
 
 

สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงาน พ.ศ. .... 
ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็น
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป ทั้งน้ี ให้เสนอ
ร่างพระราชบัญญัติในเรื่องน้ีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ไม่ก่อนการเสนอพิธีสารปี 2014 ส่วนเสริมอนุสัญญา              
ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. กําหนดลักษณะความผิดฐานใช้แรงงานบังคับ หมายถึง “ผู้ใดข่มขืนใจผู้ อ่ืนให้ทํางานหรือ            
บริการโดยมิได้สมัครใจให้กับตนหรือบุคคลที่สาม โดยการข่มขู่ ขู่เข็ญว่าจะลงโทษโดยมิชอบ ใช้กําลังประทุษร้าย               
ยึดเอกสารสําคัญประจําตัวของบุคคลน้ันไว้ นําภาระหน้ีของบุคคลน้ันหรือบุคคลอ่ืนมาเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ หรือ
ด้วยวิธีอ่ืนใดโดยมิชอบท่ีทําให้บุคคลนั้นไม่สามารถที่จะขัดขืนได้หรือมิได้สมัครใจที่จะทําเอง ถ้าการกระทําน้ันไม่เป็น
ความผิดฐานค้ามนุษย์ให้ถือว่าผู้น้ันกระทําความผิดฐานใช้แรงงานบังคับ” 
  2. กําหนดให้มีการจัดต้ังกองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ เพ่ือช่วยเหลือ
และเยียวยาผู้เสียหายจากการกระทําความผิดฐานใช้แรงงานบังคับหรือช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทําความผิด
ฐานใช้แรงงานบังคับในต่างประเทศให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรหรือถิ่นที่อยู่ 
  3. กําหนดให้มีคณะกรรมการจํานวน 2 คณะ ได้แก่  
   3.1 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับมีอํานาจหน้าที่กําหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ 
   3.2 คณะกรรมการกองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ มีหน้าที่
กํากับดูแลการบริหารจัดการ ติดตามการดําเนินงาน และกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขของการใช้จ่ายเงิน 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
  4. กําหนดมาตรการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการใช้แรงงานบังคับ                
เช่น การจัดหาที่พักอาศัยช่ัวคราว 
  5. กําหนดบทลงโทษท่ีมีความเหมาะสมกับการกระทําความผิดฐานใช้แรงงานบังคับ โดยเพ่ิมโทษ
กรณีกระทําผิดต่อผู้เสียหายที่เป็นเด็ก ผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์ หรือผู้มีกายพิการหรือมีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ              
และกรณีที่ทําให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัสหรือเป็นโรคร้ายแรงซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต หรือถึงแก่ความตาย 
 
2. เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... (ขยายระยะเวลามาตรการส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร              
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ขยายระยะเวลามาตรการส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจ          
ในรูปของนิติบุคคล) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  1. กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่บุคคลธรรมดาและห้างหุ้นส่วนสามัญ              
หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล สําหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สินการขายสินค้าหรือการกระทําตราสาร              
อันเน่ืองมาจากการโอนทรัพย์สินให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ ต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย โดยได้รับ
ค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญหรือหุ้นของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น ทั้งน้ี เฉพาะการโอนทรัพย์สินและ                 
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การจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้กระทําต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 
  2. กําหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนที่ชําระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลา
บัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท 
ที่จดทะเบียนจัดต้ัง  ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ได้รับยกเว้นเงินได้เป็นจํานวน 
ร้อยละหน่ึงร้อยของรายจ่ายอันเกิดจากการจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ค่าทําบัญชี และค่าสอบ
บัญชีมาเป็นระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเน่ืองกันนับแต่รอบระยะเวลาบัญชีได้รับการจัดต้ังเป็นบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคล  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
3. เรื่อง การกําหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายขั้นสุดท้าย                
ฤดูการผลิตปี 2559/2560 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการกําหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิต ปี 2559/2560 ตามมาตรา 
55 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและนํ้าตาลทรายเป็นรายเขต 9 เขต  โดยราคาเฉลี่ยทั่วประเทศในอัตรา             
ตันอ้อยละ 1,083.86  บาท ณ ระดับความหวานท่ี 10 ซี.ซี.เอส และกําหนดอัตราขึ้น/ลงของราคาอ้อยเท่ากับ               
65.03 บาท ต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส ต่อเมตริกตัน  และผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทรายเท่ากับ 464.51 
บาทต่อตันอ้อย ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  การกําหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทรายขั้นสุดท้าย           
ฤดูการผลิตปี 2559/2560 จําเป็นต้องดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเก่ียวกับการจัดทําประมาณการรายได้  การกําหนดและการชําระราคาอ้อยและค่าผลิตนํ้าตาลทรายและ
อัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน พ.ศ. 2553 เน่ืองจากตามประกาศคณะกรรมการอ้อยและ
นํ้าตาลทราย เรื่อง การจัดทําประมาณการรายได้ การกําหนดและการชําระค่าอ้อยและค่าผลิตนํ้าตาลทราย และ
อัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน พ.ศ. 2561 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561            
ได้กําหนดไว้ให้ประกาศฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้เฉพาะฤดูการผลิตปี 2560/2561 ถึงฤดูการผลิตปี 2561/2562 
ประกอบกับคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบการกําหนดราคาอ้อยขั้นต้น             
ฤดูการผลิตปี 2559/2560 ไปเรียบร้อยแล้วและในการกําหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและ
จําหน่ายนํ้าตาลทรายขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี 2559/2560 จะต้องใช้ตัวเลขปริมาณและรายได้จากการจําหน่าย
นํ้าตาลทรายภายในประเทศรวมทุกปีโควตาในระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560  
  ทั้งน้ี  การกําหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทรายขั้นสุดท้าย
ฤดูการผลิตปี 2559/2560 ไม่ขัดกับข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศแต่อย่างใด  แต่เป็นการรักษาประโยชน์ให้ 
กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย รวมทั้งเป็นการสร้างหลักประกันอย่างพอเพียงและเหมาะสมให้กับอุตสาหกรรมอ้อยและ
นํ้าตาลทรายไทย อีกทั้งชาวไร่อ้อยจะได้รับค่าอ้อยสําหรับนําไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการเพาะปลูก             
และบํารุงรักษาอ้อย และการดํารงชีพต่อไป ซึ่งจะก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนต่อเน่ืองในระบบเศรษฐกิจ  อันจะส่งผลดี    
ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม 
 
4. เรื่อง ข้อเสนอการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มเติม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบข้อเสนอหลักการ มาตรการ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เพ่ิมเติม รวมทั้งแผนการดําเนินการขับเคล่ือนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 และ
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การกําหนดหน่วยงานรับผิดชอบดําเนินการตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) 
เสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  สํานักงาน ก.พ.ร. รายงานว่า ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้กําหนดเป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือมุ่งให้เกิดประโยชน์สุข            
แก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐน้ัน               
แต่เน่ืองจากหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว                 
ยังไม่ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาระบบราชการบางประการ ดังน้ัน จึงสมควรเพ่ิมเติมมาตรการและวิธีการให้           
ส่วนราชการต้องปฏิบัติโดยอาศัยความตามมาตรา 50 แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวที่ได้บัญญัติไว้ว่า “เพ่ือให้               
การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ สํานักงาน ก.พ.ร. โดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี อาจกําหนดให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติการใดนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาน้ี 
รวมท้ังกําหนดมาตรการอื่นเพ่ิมเติมจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา 48 และมาตรา 49 ก็ได้” ทั้งน้ี เพ่ือให้ส่วนราชการ              
มีขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติราชการ ที่สอดคล้องกับบริบทตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การพัฒนา             
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป้าหมายการพัฒนาสู่ระบบ
ราชการ 4.0 โดยเฉพาะการสานพลังประชารัฐ การสร้างนวัตกรรม การพัฒนาสู่ความเป็นดิจิทัล และการปรับ
กระบวนการทางความคิดของข้าราชการ สรุปสาระสําคัญของข้อเสนอหลักการ มาตรการ และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เพ่ิมเติม ดังน้ี 
  1. ข้อเสนอหลักการ มาตรการ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มเติม โดยอาศัยอํานาจ
ตามมาตรการ 50 แห่ง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้เสนอ
มาตรการและวิธีการให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติเพ่ิมเติมรวม 2 ประเด็น ดังน้ี 
  ประเด็นที่ 1ระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  
  หลักการ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างเปิดกว้าง เช่ือมโยงกัน และเกิดความเช่ือถือไว้วางใจ
ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องเปิดเผย แบ่งปัน และเช่ือมโยงข้อมูลข่าวสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
รวมท้ังต้องทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารสนเทศได้โดยง่าย นอกจากน้ี ในกรณีที่มี
ความจําเป็นต่อการพัฒนากิจการบ้านเมืองหรือการปฏิบัติราชการให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการให้ส่วนราชการ 
ต้องดําเนินการสานพลังการทํางานร่วมกับภาคส่วนอ่ืน ๆ ในสังคม หรือเปิดให้ภาคส่วนอ่ืน ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วม             
ในการบริหารงาน 
  ประเด็นที่ 2 ระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 
  หลักการ ในการบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง              
ให้ส่วนราชการริเริ่มคิดค้นนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์หรือสร้างคุณค่าในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านนโยบายสาธารณะ                 
ด้านการให้บริการ ด้านกระบวนการ และด้านการบริหารจัดการองค์การ เป็นต้น โดยให้ความสําคัญต่อกระบวนการ
คิดเชิงออกแบบร่วมกับประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมท้ังการนําเทคโนโลยีใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพอํานวยความสะดวก ลดค่าใช้จ่าย ระยะเวลา และขั้นตอน นอกจากน้ี ให้ถือเป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาที่จะต้องปรับกระบวนการทางความคิดและเพิ่มพูนสมรรถนะ ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร
เกิดความผูกพันต่อองค์การเพ่ือให้เกิดขวัญกําลังใจและความมุ่งมั่นทุ่มเทในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งเป็นหน้าที่ของ
ผู้ปฏิบัติงานที่จะต้องพัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ 
  2. แผนการดําเนินการขับเคลื่อน เพ่ือให้ส่วนราชการพัฒนาการบริหารจัดการไปสู่การเป็นระบบ
ราชการ 4.0 ได้กําหนดแผนการดําเนินการขับเคลื่อน โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 50 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง             
ที่ดี เพ่ิมเติม เพ่ือกําหนดแนวทางและปฏิบัติงานในการยกระดับสู่ระบบราชการ 4.0 และให้สํานักงาน ก.พ.ร. เป็น
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หน่วยงานหลักในการส่งเสริมและติดตามหน่วยงานภาครัฐให้มีการดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (เพ่ิมเติม) โดยกําหนดแผนการดําเนินงาน ประกอบด้วย 2 ระยะ ดังน้ี 
   2.1 การดําเนินการระยะสั้น (มีนาคม – กันยายน 2561)  
   สํานักงาน ก.พ.ร. ดําเนินการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้หน่วยงาน
ภาครัฐเก่ียวกับแนวทางการดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (เพ่ิมเติม) และแนวทาง
การพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 รวมถึงให้หน่วยงานภาครัฐดําเนินการจัดทําแผน/แนวทางพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 
ที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ฯ (เพ่ิมเติม) การพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0  
   2.2 การดําเนินการระยะยาว (ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไป)  
   หน่วยงานภาครัฐดําเนินการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผน/แนวทางที่กําหนด
เป็นประจําทุกปี เพ่ือหาโอกาสในการปรับปรุงองค์การและดําเนินการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยมี สํานักงาน ก.พ.ร. 
ตรวจรับรองสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 
 
5. เรื่อง  การขอจัดต้ังหน่วยงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในส่วนราชการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 
2561 ในการรองรับการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ  โดยต้องพิจารณาการ
ปรับปรุงบทบาท ภารกิจ  และโครงสร้างของหน่วยงานที่มีอยู่เดิมเป็นลําดับแรกก่อน  สําหรับข้อเสนอการจัดต้ัง
หน่วยงานใหม่ ไม่ควรมีผลผูกพันกับส่วนราชการในทันที  และหากยังมีความจําเป็นที่จะต้องจัดต้ังหน่วยงานใหม่   
ควรจัดต้ังเฉพาะที่มีเหตุผลความจําเป็นและคํานึงถึงค่าใช้จ่าย   
  ทั้งน้ี  มอบหมายให้สํานักงาน ก.พ.ร. ศึกษาเรื่องดังกล่าวในรายละเอียดเก่ียวกับเหตุผลตาม 
ความจําเป็นและความคุ้มค่าในการจัดต้ังให้ชัดเจนควบคู่ไปด้วย  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  สํานักงาน ก.พ.ร. รายงานว่า  

1. แผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน มีข้อเสนอการปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้าง                
ส่วนราชการเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ดังน้ี  

1.1 การขอจัดต้ังหน่วยงานใหม่ จํานวน 31 หน่วยงาน โดยจําแนกตามประเภทที่ขอจัดต้ังได้  
ดังน้ี  

1.1.1 การขอจัดต้ังหน่วยงานระดับกรม จํานวน 9 หน่วยงาน  
1.1.2 การขอจัดต้ังหน่วยงานภายใต้กรม จํานวน 13 หน่วยงาน 
1.1.3 อ่ืน ๆ เช่น องค์การมหาชน หรือองค์กรอิสระ เป็นต้น จํานวน 9 หน่วยงาน  

1.2 การขอปรับบทบาทภารกิจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จํานวน 24 หน่วยงาน 
1.3 การขอจัดต้ังหน่วยงานที่ไม่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของ ก.พ.ร. จํานวน 21 หน่วยงาน 

2. การขอจัดต้ังหน่วยงานใหม่ตามร่างแผนการปฏิรูปประเทศดังกล่าวไม่สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีเป้าหมายให้ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง 

3. ก.พ.ร. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี  
(นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน ได้พิจารณาเร่ืองการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 
ในประเด็นการรองรับการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ โดยที่ประชุมมีมติให้ส่วนราชการท่ีจะต้องจัดต้ังหน่วยงาน
ตามแผนการปฏิรูปประเทศพิจารณาการปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานที่มีอยู่เดิมเป็นลําดับ
แรกก่อน  สําหรับข้อเสนอการจัดต้ังหน่วยงานใหม่  ไม่ควรมีผลผูกพันกับส่วนราชการในทันที และหากยังมี 
ความจําเป็นที่จะต้องจัดต้ังหน่วยงานใหม่เพ่ิมควรจัดต้ังเฉพาะที่มีเหตุผลความจําเป็นและคํานึงถึงค่าใช้จ่าย 
นอกจากน้ี  ยังมอบหมายให้ สํานักงาน ก.พ.ร. ศึกษาเรื่องดังกล่าวในรายละเอียดเก่ียวกับเหตุผลความจําเป็นและ 
ความคุ้มค่าในการจัดต้ังให้ชัดเจนควบคู่ไปด้วย  



 

 

 

7 

6. เรื่อง  อุทยานธรณีสตูลได้รับการรับรองจากยูเนสโกเป็นอุทยานธรณีโลก  (UNESCO  Global Geoparks)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบอุทยานธรณีสตูลได้รับการรับรองจากยูเนสโกเป็นอุทยานธรณีโลก  
(UNESCO  Global Geoparks) ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังน้ี 

1. อุทยานธรณีสตูลได้รับการพิจารณารับรองการเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก  
(UNESCO  Global Geoparks) แล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ครั้งที่ 204 (204th Session 
of the Executive Board)  เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ณ องค์การยูเนสโก  กรุงปารีส  สาธารณรัฐฝรั่งเศส   
ทั้งน้ี อุทยานธรณีโลกเมื่อได้รับการจัดต้ังแล้วจะมีสถานะเป็นอุทยานธรณีโลก  ภายในระยะเวลา 4 ปี หลังจากน้ัน 
จะต้องได้รับการประเมินอุทยานธรณีโลกใหม่อีกคร้ัง (Revalidation) เพ่ือให้รักษาคุณสมบัติและคุณภาพของอุทยาน
ธรณีโลก  โดยยูเนสโกจะส่งผู้ เ ช่ียวชาญมาดําเนินการประเมินใหม่อีกครั้ง หากผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 
[ประกอบด้วย หัวข้อธรณีวิทยาและภูมิประเทศ (ขอบเขตอุทยานธรณีการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยามรดกทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรม)  โครงสร้างการบริหารจัดการการสื่อสาร  และการให้ความรู้การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและ 
การพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างย่ังยืน] จะได้รับการต่ออายุเป็นอุทยานธรณโีลกอีก 4 ปี แต่หากไม่ผ่าน 
การประเมินหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการบริหารอุทยานธรณีโลกต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามขั้นตอนและ
ข้อเสนอแนะของยูเนสโกให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี ทั้งน้ี หากไม่สามารถดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน
กําหนดได้  จะถูกถอดถอนจากการเป็นอุทยานธรณีโลก   

2. ทส. และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะร่วมกันดําเนินการสร้างกลไกการบริหารจัดการอุทยาน 
ธรณีโลกของประเทศเพ่ือให้ระบบการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกในประเทศเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของยูเนสโก 
และเพ่ือรองรับการนําเสนออุทยานธรณีโลกในบริเวณอ่ืน ๆ ของไทยต่อไป 

3. ทส. โดยกรมทรัพยากรธรณีจะประสานหน่วยงานที่มีส่วนเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา  กระทรวงมหาดไทย ศธ.  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล  และอุทยานธรณีโลกยูเนสโกสตูล
พิจารณาดําเนินการตามข้อสังเกตของสมาชิกสภาอุทยานธรณีโลกต่อการพัฒนาอุทยานธรณี ดังน้ี  

3.1 ดําเนินการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาที่สําคัญอย่างต่อเน่ือง เช่น แหล่งซากดึกดําบรรพ์ 
เขาน้อย และต่อยอดองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาโดยการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติม  

3.2 เร่งรัดการป้องกันพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลและสิ่งก่อสร้างบริเวณแนวชายฝั่งที่ได้รับการ 
กัดเซาะโดยธรรมชาติอย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะอย่างย่ิงบริเวณแนวสะพานท่ีเป็นเส้นทางท่องเที่ยวธรณีวิทยาบริเวณ
เขตข้ามกาลเวลาเขาโต๊ะหงาย  

3.3 สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงานที่ทําหน้าที่บริหารจัดการ 
พ้ืนที่อุทยานธรณีให้ดําเนินการตามกรอบแนวคิดของอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก 

3.4 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายอุทยานธรณีโลกทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก  
รวมทั้งขยายความร่วมมือกับอุทยานธรณีโลกแห่งอ่ืน ๆ และศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเป็นอุทยานธรณีโลก
ข้ามพรมแดน (Transnational UNESCO Global Geoparks) ร่วมกับอุทยานธรณีโลกยูเนสโกลังกาวีในอนาคต 

3.5 ส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนที่อุทยานธรณีโลก และส่งเสริมความรู้ 
ด้านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในพ้ืนที่ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเช่ือมโยงกับบริบทของอุทยานธรณี
โลก เปิดโอกาสการค้าและเพิ่มช่องทางของสินค้าท้องถิ่นเพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและมีการพัฒนาอย่างย่ังยืน
โดยใช้กรณีศึกษาของปันหยาบาติกและทุ่งหว้าโฮมสเตย์  

3.6 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา  พัฒนาระบบการขนส่งและสาธารณูปโภค 
เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีคุณภาพและมาตรฐานมากขึ้น 
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาผ่านองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวหลักของประเทศ สร้างจุดดึงดูดใจ 
ของนักท่องเที่ยวโดยการเช่ือมโยงเรื่องเล่า เรื่องราวกับมรดกทางธรรมชาติเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ตระหนักในมรดก
ทางธรรมชาติและวัฒธรรม  
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3.7 ส่งเสริมการศึกษาในพ้ืนที่อุทยานธรณี โดยพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับความรู้ทาง 
วิทยาศาสตร์โลก ธรรมชาติวิทยา วัฒนธรรม เพ่ือสร้างความเข้าใจถึงความสําคัญของวิทยาศาสตร์โลกที่ส่งผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิตของผู้คนในพ้ืนที่ และเกิดความตระหนักในความจําเป็นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรณี และเกิดความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน รวมทั้งสร้างเครือข่ายครูจีโอพาร์ค  

3.8 จัดทําแผนการดําเนินงาน 4 ปี ของอุทยานธรณีสตูลเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ 
ดําเนินงานเพ่ือพัฒนามาตรฐานของอุทยานธรณีสตูลและเตรียมรองรับการประเมินใน 4 ปีข้างหน้า  
 

ต่างประเทศ 
 
7. เรื่อง การให้สัตยาบันต่อพิธีสารปี ค.ศ. 2014 ส่วนเสริมอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 29 
ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบพิธีสาร ค.ศ. 2014 ส่วนเสริมอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 ตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป โดยมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ
จัดทําสัตยาบันสารเพื่อให้พิธีสารฯ มีผลผูกพัน ทั้งน้ี ให้ย่ืนสัตยาบันสารเมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบพิธี
สารแล้ว 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. พิธีสารฯ เป็นส่วนเสริมของอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงาน
บังคับ ค.ศ. 1930 ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันแล้ว เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2512 เพ่ือเน้นยํ้าถึงมาตรการในการ
ป้องกัน คุ้มครอง และการชดเชย เยียวยาหรือการฟ้ืนฟู และการปราบปรามการใช้แรงงานบังคับและแรงงานเกณฑ์
อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน โดยการให้สัตยาบันพิธีสารดังกล่าวจะเป็นการแสดงเจตนารมณ์ ความมุ่งมั่นของ
รัฐบาลไทยอย่างป็นรูปธรรมต่อการป้องกันและขจัดการใช้แรงงานบังคับรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายจาก
การเป็นแรงงานบังคับซึ่งไม่เพียงแต่จะยกระดับการคุ้มครองแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเท่าน้ัน แต่ยังส่งผล
ต่อการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยต่อประชาคมโลก และส่งผลดีต่อการส่งออกสินค้าไทยจากการที่
ประเทศไทยถูกพาดพิงว่ามีการใช้แรงงานบังคับในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของประเทศไทย 
  2. ดังน้ัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดําเนินการให้สัตยาบันพิธีสาร ปี ค.ศ. 2014 ส่วนเสริม
อนุสัญญา ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 จึงจําเป็นต้องมีกฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและปราบปราม
การใช้แรงงานบังคับ เพ่ือรองรับการดําเนินการให้สัตยาบันพิธีสารปี ค.ศ. 2014 ดังกล่าว ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงานจะเดินทางไปให้สัตยาบันพิธีสารดังกล่าว ระหว่างวันที่ 2 – 8 มิถุนายน 2561 
 

แต่งต้ัง 
 
8. เรื่อง การแต่ง ต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ัง นางสาวรสา กาญจนสาย 
ผู้อํานวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้าน
การประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลัง ต้ังแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
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9. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
(กระทรวงสาธารณสุข) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ  
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย ต้ังแต่วันที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังน้ี  

1. นายวิศัลย์ มูลศาสตร์ นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม)  
กลุ่มงานการรักษา กลุ่มบริการเฉพาะทาง สถาบันบําราศนราดูร กรมควบคุมโรค ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์
ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) กลุ่มงานการรักษา กลุ่มบริการเฉพาะทาง สถาบันบําราศนราดูร 
กรมควบคุมโรค ต้ังแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2560  
  2. นางจิตสุดา บัวขาว นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรม) กรมการแพทย์ ดํารงตําแหน่ง 
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม) กรมการแพทย์ ต้ังแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
10. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เสนอแตง่ต้ังประธาน
กรรมการและกรรมการในคณะกรรมการสง่เสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ แทน ผูท้ี่ลาออก รวม 2 คน ดังน้ี  
  1. นางอรรชกา สีบุญเรือง  ประธานกรรมการ  
  2. นายทาลูน เทง   กรรมการผูแ้ทนสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย)  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป  
 
11. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ัง นายนฤทธิ ์คําธศิรี ผู้แทน
เกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร เป็นกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
แทน นายดิเรก สังขจันทร ์ซึง่ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 โดยให้ดํารงตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป  
 
12. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ประเภทบริหาร ระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
  1. นายอภัย สทุธิสงัข์ อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมปศุสัตว์ ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง   
  2. นายสรวิศ ธานีโต ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง)  
สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมปศุสัตว์  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ัง 
 
13. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(สํานักงาน ป.ป.ท.) เสนอแต่งต้ัง พันตํารวจโท วันนพ สมจินตนากุล ผูช่้วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ให้ดํารงตําแหน่ง 
รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ 
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ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 
14. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงอุตสาหกรรม) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ  
จํานวน 3 ราย ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ดังน้ี  
  1. นายศริิรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อํานวยการ (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
 กระทรวงอุตสาหกรรม  
  2. นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ (นักบริหาร ระดับสูง) สาํนักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
  3. นายอภิจิณ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  

......................... 


