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วันนี้ (1 พฤษภาคม 2561) เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ และพันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร
ผูชวยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ไดรวมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
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รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการใชแรงงานบังคับ พ.ศ. ....
รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการ
ยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ขยายระยะเวลามาตรการสงเสริมให
บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิตบิ ุคคล)
เศรษฐกิจ- สังคม
การกําหนดราคาออยขั้นสุดทายและผลตอบแทนการผลิตและจําหนาย
น้ําตาลทรายขั้นสุดทายฤดูการผลิตป 2559/2560
ขอเสนอการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพิ่มเติม
การขอจัดตั้งหนวยงานตามแผนการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ
อุทยานธรณีสตูลไดรับการรับรองจากยูเนสโกเปนอุทยานธรณีโลก
(UNESCO Global Geoparks)
ตางประเทศ
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การใหสัตยาบันตอพิธีสารป ค.ศ. 2014 สวนเสริมอนุสัญญาองคการแรงงาน
ระหวางประเทศ ฉบับที่ 29 วาดวยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930
แตงตั้ง
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การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
การแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการสงเสริมการ
จัดประชุมและนิทรรศการ
แตงตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ
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การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงเกษตร
และสหกรณ)
การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (สํานักงาน ป.ป.ท.)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง
(กระทรวงอุตสาหกรรม)

**********************************
(ทานสามารถดาวนโหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ฉบับวันที่ 1 พฤษภาคม 2561)
ดวยการสแกน QR Code

สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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1. เรื่อง รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการใชแรงงานบังคับ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการใชแรงงาน พ.ศ. ....
ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็น
ของสํ านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติ ไปประกอบการพิ จ ารณาด ว ย แล ว ส งให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป ทั้งนี้ ใหเสนอ
ร างพระราชบั ญ ญั ติ ในเรื่ องนี้ ต อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห งชาติ ไม ก อ นการเสนอพิ ธี ส ารป 2014 ส ว นเสริ ม อนุ สั ญ ญา
ฉบับที่ 29 วาดวยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
1. กํ าหนดลั ก ษณะความผิ ด ฐานใช แ รงงานบั งคั บ หมายถึ ง “ผู ใดข ม ขื น ใจผู อื่ น ให ทํ างานหรื อ
บริการโดยมิไดสมัครใจใหกับตนหรือบุคคลที่สาม โดยการขมขู ขูเข็ญวาจะลงโทษโดยมิชอบ ใชกําลังประทุษราย
ยึดเอกสารสําคัญประจําตัวของบุคคลนั้นไว นําภาระหนี้ของบุคคลนั้นหรือบุคคลอื่นมาเปนสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ หรือ
ดวยวิธีอื่นใดโดยมิชอบที่ทําใหบุคคลนั้นไมสามารถที่จะขัดขืนไดหรือมิไดสมัครใจที่จะทําเอง ถาการกระทํานั้นไมเปน
ความผิดฐานคามนุษยใหถือวาผูนั้นกระทําความผิดฐานใชแรงงานบังคับ”
2. กําหนดใหมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการปองกันและปราบปรามการใชแรงงานบังคับ เพื่อชวยเหลือ
และเยียวยาผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานใชแรงงานบังคับหรือชวยเหลือผูเสียหายจากการกระทําความผิด
ฐานใชแรงงานบังคับในตางประเทศใหเดินทางกลับเขามาในราชอาณาจักรหรือถิ่นที่อยู
3. กําหนดใหมีคณะกรรมการจํานวน 2 คณะ ไดแก
3.1 คณะกรรมการป องกัน และปราบปรามการใช แรงงานบั งคั บ มี อํานาจหน าที่ กําหนด
นโยบายและยุทธศาสตรและมาตรการในการปองกันและปราบปรามการใชแรงงานบังคับ
3.2 คณะกรรมการกองทุนเพื่อการปองกันและปราบปรามการใชแรงงานบังคับ มีหนาที่
กํากับดูแลการบริหารจัดการ ติดตามการดําเนินงาน และกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขของการใชจายเงิน
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน
4. กํ า หนดมาตรการช ว ยเหลื อ และคุ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพผู เ สี ย หายจากการใช แ รงงานบั ง คั บ
เชน การจัดหาที่พักอาศัยชั่วคราว
5. กําหนดบทลงโทษที่มีความเหมาะสมกับการกระทําความผิดฐานใชแรงงานบังคับ โดยเพิ่มโทษ
กรณี กระทํ าผิด ตอผูเสี ยหายที่ เป นเด็ ก ผู สูงอายุ หญิ งมีครรภ หรือผูมีกายพิการหรือมีจิตฟน เฟอนไมสมประกอบ
และกรณีที่ทําใหผูเสียหายไดรับอันตรายสาหัสหรือเปนโรครายแรงซึ่งอาจเปนอันตรายตอชีวิต หรือถึงแกความตาย
2. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (ขยายระยะเวลามาตรการสงเสริมใหบุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การร า งพระราชกฤษฎี ก าออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ขยายระยะเวลามาตรการสงเสริมใหบุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจ
ในรูปของนิติบุคคล) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
1. กํ าหนดให ย กเว น ภาษี เงิน ได แ ละภาษี มู ล ค าเพิ่ ม ให แ ก บุ ค คลธรรมดาและห างหุ น ส ว นสามั ญ
หรือคณะบุคคลที่ไมใชนิติบุคคล สําหรับเงินไดที่ไดรับจากการโอนทรัพยสินการขายสินคาหรือการกระทําตราสาร
อั น เนื่ อ งมาจากการโอนทรั พ ย สิ น ให แ ก บ ริ ษั ท หรื อ ห า งหุ น ส ว นนิ ติ บุ ค คลที่ ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายไทย โดยได รั บ
ค าตอบแทนเป น หุ น สามั ญ หรื อหุ น ของบริ ษั ท หรื อ ห างหุ น ส ว นนิ ติ บุ ค คลนั้ น ทั้ งนี้ เฉพาะการโอนทรัพ ย สิ น และ
การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ไดกระทําตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
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2. กําหนดใหบริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลที่มีทุน ที่ชําระแลวในวันสุดทายของรอบระยะเวลา
บัญชีไมเกิน 5 ลานบาท และมีรายไดจากการขายสินคาและการใหบริการในรอบระยะเวลาบัญชีไมเกิน 30 ลานบาท
ที่จดทะเบียนจัดตั้ง ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ไดรับยกเวนเงินไดเปนจํานวน
รอยละหนึ่งรอยของรายจายอันเกิดจากการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล คาทําบัญชี และคาสอบ
บัญชีมาเปนระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกันนับแตรอบระยะเวลาบัญชีไดรับการจัดตั้งเปนบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบุคคล
เศรษฐกิจ- สังคม
3. เรื่ อ ง การกํ า หนดราคาอ อ ยขั้ น สุ ด ท า ยและผลตอบแทนการผลิ ต และจํ า หน า ยน้ํ า ตาลทรายขั้ น สุ ด ท า ย
ฤดูการผลิตป 2559/2560
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการกําหนดราคาออยขั้นสุดทาย ฤดูการผลิต ป 2559/2560 ตามมาตรา
55 วรรคสอง แห งพระราชบั ญ ญั ติออยและน้ํ าตาลทรายเป น รายเขต 9 เขต โดยราคาเฉลี่ ย ทั่ วประเทศในอั ตรา
ตั น อ อยละ 1,083.86 บาท ณ ระดั บ ความหวานที่ 10 ซี .ซี .เอส และกํ าหนดอั ต ราขึ้ น /ลงของราคาอ อ ยเท ากั บ
65.03 บาท ตอ 1 หนวย ซี.ซี.เอส ตอเมตริกตัน และผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายเทากับ 464.51
บาทตอตันออย ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
การกํ าหนดราคาออยขั้ น สุดทายและผลตอบแทนการผลิ ต และจําหน ายน้ําตาลทรายขั้น สุ ดท าย
ฤดูการผลิตป 2559/2560 จําเปนตองดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทําประมาณการรายได การกําหนดและการชําระราคาออยและคาผลิตน้ําตาลทรายและ
อัตราสวนของผลตอบแทนระหวางชาวไรออยและโรงงาน พ.ศ. 2553 เนื่องจากตามประกาศคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย เรื่อง การจัดทําประมาณการรายได การกําหนดและการชําระคาออยและคาผลิตน้ําตาลทราย และ
อัตราสวนของผลตอบแทนระหวางชาวไรออยและโรงงาน พ.ศ. 2561 ที่มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561
ไดกําหนดไวใหประกาศฉบับดังกลาวมีผลบังคับใชเฉพาะฤดูการผลิตป 2560/2561 ถึงฤดูการผลิตป 2561/2562
ประกอบกับคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ไดมีมติเห็นชอบการกําหนดราคาออยขั้นตน
ฤดูการผลิตป 2559/2560 ไปเรียบรอยแลวและในการกําหนดราคาออยขั้นสุดทายและผลตอบแทนการผลิตและ
จําหนายน้ําตาลทรายขั้น สุดท ายฤดูการผลิ ตป 2559/2560 จะตองใชตัวเลขปริมาณและรายไดจากการจําหน าย
น้ําตาลทรายภายในประเทศรวมทุกปโควตาในระหวางเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
ทั้งนี้ การกําหนดราคาออยขั้นสุดทายและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นสุดทาย
ฤดูการผลิตป 2559/2560 ไมขัดกับขอตกลงทางการคาระหวางประเทศแตอยางใด แตเปนการรักษาประโยชนให
กับเกษตรกรชาวไรออย รวมทั้งเปนการสรางหลักประกันอยางพอเพียงและเหมาะสมใหกับอุตสาหกรรมออยและ
น้ํ า ตาลทรายไทย อี ก ทั้ ง ชาวไร อ อ ยจะได รั บ ค า อ อ ยสํ า หรั บ นํ า ไปใช เป น เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นในการเพาะปลู ก
และบํารุงรักษาออย และการดํารงชีพตอไป ซึ่งจะกอใหเกิดเงินหมุนเวียนตอเนื่องในระบบเศรษฐกิจ อันจะสงผลดี
ตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม

4. เรื่อง ขอเสนอการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพิ่มเติม
คณะรัฐ มนตรีมีมติเห็ น ชอบข อเสนอหลักการ มาตรการ และวิ ธีการบริห ารกิ จการบ านเมื องที่ ดี
เพิ่มเติม รวมทั้งแผนการดําเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐสูการเปนระบบราชการ 4.0 และ
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การกําหนดหนวยงานรับผิดชอบดําเนินการตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.)
เสนอ
สาระสําคัญของเรื่อง
สํานักงาน ก.พ.ร. รายงานวา ตามที่พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ านเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 ได กํ าหนดเป าหมายของการบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี เพื่ อ มุ งให เกิ ด ประโยชน สุ ข
แก ป ระชาชน เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต อ ภารกิ จ ของรั ฐ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ความคุ ม ค า ในเชิ ง ภารกิ จ ของรั ฐ นั้ น
แต เนื่ อ งจากหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ านเมื อ งที่ ดี ต ามที่ ได บั ญ ญั ติ ไว ในพระราชกฤษฎี ก าดั งกล า ว
ยังไม ครอบคลุมประเด็ น การพั ฒ นาระบบราชการบางประการ ดั งนั้ น จึ งสมควรเพิ่ มเติ มมาตรการและวิ ธีการให
สว นราชการต องปฏิ บั ติโดยอาศั ย ความตามมาตรา 50 แหงพระราชกฤษฎี กาดังกลาวที่ไดบัญ ญั ติไววา “เพื่ อให
การบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ สํานักงาน ก.พ.ร. โดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐ มนตรี อาจกําหนดใหส วนราชการต องปฏิบัติ การใดนอกเหนื อจากที่ กําหนดไวในพระราชกฤษฎี กานี้
รวมทั้ งกําหนดมาตรการอื่น เพิ่มเติมจากที่บั ญญั ติไวในมาตรา 48 และมาตรา 49 ก็ได” ทั้งนี้ เพื่อให สวนราชการ
มีขอบเขต แบบแผน วิธีป ฏิบั ติราชการ ที่สอดคลองกับบริบทตามรัฐธรรมนู ญแห งราชอาณาจักรไทย การพัฒ นา
ตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 เปาหมายการพัฒนาสูระบบ
ราชการ 4.0 โดยเฉพาะการสานพลั งประชารัฐ การสรางนวัต กรรม การพั ฒ นาสูความเป น ดิ จิทัล และการปรับ
กระบวนการทางความคิดของขาราชการ สรุปสาระสําคัญของขอเสนอหลักการ มาตรการ และวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี เพิ่มเติม ดังนี้
1. ขอเสนอหลักการ มาตรการ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพิ่มเติม โดยอาศัยอํานาจ
ตามมาตรการ 50 แหง พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ไดเสนอ
มาตรการและวิธีการใหสวนราชการตองปฏิบัติเพิ่มเติมรวม 2 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1ระบบราชการที่เปดกวางและเชื่อมโยงกัน
หลักการ เพื่อใหการปฏิบัติราชการเปนไปอยางเปดกวาง เชื่อมโยงกัน และเกิดความเชื่อถือไววางใจ
ใหเปนหนาที่ของสวนราชการที่จะตองเปดเผย แบงปน และเชื่อมโยงขอมูลขาวสารสนเทศระหวางหนวยงานภาครัฐ
รวมทั้งตองทําใหประชาชนสามารถเขาถึงและใชประโยชนขอมูลขาวสารสนเทศไดโดยงาย นอกจากนี้ ในกรณี ที่มี
ความจําเปนตอการพัฒ นากิจการบานเมืองหรือการปฏิบัติราชการใหบรรลุตามเปาหมายที่ตองการใหสวนราชการ
ตองดําเนินการสานพลังการทํางานรวมกับภาคสวนอื่น ๆ ในสังคม หรือเปดใหภาคสวนอื่น ๆ ไดเขามามีสวนรวม
ในการบริหารงาน
ประเด็นที่ 2 ระบบราชการที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
หลักการ ในการบริห ารราชการเพื่ อประโยชน สุขของประชาชนโดยยึดประชาชนเปน ศูน ยกลาง
ให ส ว นราชการริ เริ่ ม คิ ด ค น นวั ต กรรมที่ เกิ ด ประโยชน ห รื อ สร างคุ ณ ค าในด านต าง ๆ ทั้ งด านนโยบายสาธารณะ
ดานการใหบริการ ดานกระบวนการ และดานการบริหารจัดการองคการ เปนตน โดยใหความสําคัญตอกระบวนการ
คิดเชิงออกแบบรวมกับประชาชน ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งการนําเทคโนโลยีใหมเขามาประยุกตใช
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอํานวยความสะดวก ลดคาใชจาย ระยะเวลา และขั้นตอน นอกจากนี้ ใหถือเปนหนาที่ ของ
ผูบังคับบัญชาที่จะตองปรับกระบวนการทางความคิดและเพิ่มพูนสมรรถนะ ตลอดจนการสรางแรงจูงใจใหบุคลากร
เกิดความผูกพันตอองคการเพื่อใหเกิดขวัญกําลังใจและความมุงมั่นทุมเทในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งเปนหนาที่ของ
ผูปฏิบัติงานที่จะตองพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ
2. แผนการดําเนินการขับเคลื่อน เพื่อใหสวนราชการพัฒนาการบริหารจัดการไปสูการเปนระบบ
ราชการ 4.0 ไดกําหนดแผนการดําเนินการขับเคลื่อน โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 50 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กําหนดหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี เพิ่มเติม เพื่อกําหนดแนวทางและปฏิบัติงานในการยกระดับสูระบบราชการ 4.0 และใหสํานักงาน ก.พ.ร. เปน
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หนวยงานหลักในการสงเสริมและติดตามหนวยงานภาครัฐใหมีการดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี (เพิ่มเติม) โดยกําหนดแผนการดําเนินงาน ประกอบดวย 2 ระยะ ดังนี้
2.1 การดําเนินการระยะสั้น (มีนาคม – กันยายน 2561)
สํานักงาน ก.พ.ร. ดําเนินการสรางการรับรู ความเขาใจและเตรียมความพรอมใหหนวยงาน
ภาครัฐเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (เพิ่มเติม) และแนวทาง
การพัฒนาสูระบบราชการ 4.0 รวมถึงใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการจัดทําแผน/แนวทางพัฒนาสูระบบราชการ 4.0
ที่สอดคลองตามหลักเกณฑฯ (เพิ่มเติม) การพัฒนาสูระบบราชการ 4.0
2.2 การดําเนินการระยะยาว (ตั้งแตเดือนตุลาคม 2561 เปนตนไป)
หนวยงานภาครัฐดําเนินการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผน/แนวทางที่กําหนด
เปนประจําทุกป เพื่อหาโอกาสในการปรับปรุงองคการและดําเนินการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยมี สํานักงาน ก.พ.ร.
ตรวจรับรองสถานะการเปนระบบราชการ 4.0
5. เรื่อง การขอจัดตั้งหนวยงานตามแผนการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็ นชอบในสวนราชการดําเนิ นการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม
2561 ในการรองรับ การขับ เคลื่ อนแผนการปฏิรูปประเทศ ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยตองพิ จารณาการ
ปรับ ปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของหน วยงานที่ มีอยูเดิมเปนลําดับ แรกกอน สําหรับขอเสนอการจัดตั้ ง
หนวยงานใหม ไมควรมีผลผูกพันกับสวนราชการในทันที และหากยังมีความจําเปนที่จะตองจัดตั้งหนวยงานใหม
ควรจัดตั้งเฉพาะที่มีเหตุผลความจําเปนและคํานึงถึงคาใชจาย
ทั้งนี้ มอบหมายใหสํานักงาน ก.พ.ร. ศึกษาเรื่องดังกลาวในรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุผลตาม
ความจําเปนและความคุมคาในการจัดตั้งใหชัดเจนควบคูไปดวย
สาระสําคัญของเรื่อง
สํานักงาน ก.พ.ร. รายงานวา
1. แผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ดาน มีขอเสนอการปรับบทบาทภารกิจและโครงสราง
สวนราชการเพื่อรองรับการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ดังนี้
1.1 การขอจัดตั้งหนวยงานใหม จํานวน 31 หนวยงาน โดยจําแนกตามประเภทที่ขอจัดตั้งได
ดังนี้
1.1.1 การขอจัดตั้งหนวยงานระดับกรม จํานวน 9 หนวยงาน
1.1.2 การขอจัดตั้งหนวยงานภายใตกรม จํานวน 13 หนวยงาน
1.1.3 อื่น ๆ เชน องคการมหาชน หรือองคกรอิสระ เปนตน จํานวน 9 หนวยงาน
1.2 การขอปรับบทบาทภารกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จํานวน 24 หนวยงาน
1.3 การขอจัดตั้งหนวยงานที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของ ก.พ.ร. จํานวน 21 หนวยงาน
2. การขอจัดตั้งหนวยงานใหมตามรางแผนการปฏิรูปประเทศดังกลาวไมสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีเปาหมายใหภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง
3. ก.พ.ร. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม) เปนประธาน ไดพิจารณาเรื่องการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561
ในประเด็นการรองรับการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ โดยที่ประชุมมีมติใหสวนราชการที่จะตองจัดตั้งหนวยงาน
ตามแผนการปฏิรูปประเทศพิจารณาการปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของหนวยงานที่มีอยูเดิมเปนลําดับ
แรกกอน สําหรับขอเสนอการจัดตั้งหนวยงานใหม ไมควรมีผลผูกพันกับสวนราชการในทันที และหากยังมีความ
จําเปนที่จะตองจัดตั้งหนวยงานใหมเพิ่มควรจัดตั้งเฉพาะที่มีเหตุผลความจําเปนและคํานึงถึงคาใชจาย นอกจากนี้
ยังมอบหมายให สํานักงาน ก.พ.ร. ศึกษาเรื่องดังกลาวในรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุผลความจําเปนและความคุมคาใน
การจัดตั้งใหชัดเจนควบคูไปดวย
6. เรื่อง อุทยานธรณีสตูลไดรับการรับรองจากยูเนสโกเปนอุทยานธรณีโลก (UNESCO Global Geoparks)
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คณะรัฐ มนตรีมี มติ รับ ทราบอุ ท ยานธรณี ส ตูล ไดรับ การรับ รองจากยูเนสโกเป น อุท ยานธรณี โลก
(UNESCO Global Geoparks) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) เสนอ ดังนี้
1. อุทยานธรณีสตูลไดรับการพิจารณารับรองการเปนสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก
(UNESCO Global Geoparks) แลว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ครั้งที่ 204 (204th Session
of the Executive Board) เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ณ องคการยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ทั้งนี้ อุทยานธรณีโลกเมื่อไดรับการจัดตั้งแลวจะมีสถานะเปนอุทยานธรณีโลก ภายในระยะเวลา 4 ป หลังจากนั้น
จะตองไดรับการประเมินอุทยานธรณีโลกใหมอีกครั้ง (Revalidation) เพื่อใหรักษาคุณสมบัติและคุณภาพของอุทยาน
ธรณี โ ลก โดยยู เ นสโกจะส ง ผู เ ชี่ ย วชาญมาดํ า เนิ น การประเมิ น ใหม อี ก ครั้ ง หากผลการประเมิ น ผ า นเกณฑ
[ประกอบดวย หัวขอธรณีวิทยาและภูมิประเทศ (ขอบเขตอุทยานธรณีการอนุรักษทางธรณีวิทยามรดกทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรม) โครงสรางการบริหารจัดการการสื่อสาร และการใหความรูการทองเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและ
การพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคอยางยั่งยืน] จะไดรับการตออายุเปนอุทยานธรณีโลกอีก 4 ป แตหากไมผาน
การประเมิน หนวยงานผู รับ ผิดชอบในการบริห ารอุทยานธรณี โลกต องดํ าเนิ นการปรับ ปรุงแก ไขตามขั้น ตอนและ
ขอเสนอแนะของยูเนสโกใหแลวเสร็จภายใน 2 ป ทั้งนี้ หากไมสามารถดําเนินการปรับปรุงแกไขใหแลวเสร็จภายใน
กําหนดได จะถูกถอดถอนจากการเปนอุทยานธรณีโลก
2. ทส. และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะรวมกันดําเนินการสรางกลไกการบริหารจัดการอุทยาน
ธรณีโลกของประเทศเพือ่ ใหระบบการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกในประเทศเปนไปตามหลักเกณฑของยูเนสโก
และเพื่อรองรับการนําเสนออุทยานธรณีโลกในบริเวณอื่น ๆ ของไทยตอไป
3. ทส. โดยกรมทรัพยากรธรณีจะประสานหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของ เชน กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา กระทรวงมหาดไทย ศธ. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย จังหวัดสตูล และอุทยานธรณีโลกยูเนสโกสตูล
พิจารณาดําเนินการตามขอสังเกตของสมาชิกสภาอุทยานธรณีโลกตอการพัฒนาอุทยานธรณี ดังนี้
3.1 ดําเนินการอนุรักษแหลงธรณีวิทยาที่สําคัญอยางตอเนื่อง เชน แหลงซากดึกดําบรรพ
เขานอย และตอยอดองคความรูดานธรณีวิทยาโดยการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม
3.2 เรงรัดการปองกันพื้นที่ชายฝงทะเลและสิ่งกอสรางบริเวณแนวชายฝงที่ไดรับการ
กัดเซาะโดยธรรมชาติอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณแนวสะพานที่เปนเสนทางทองเที่ยวธรณีวิทยาบริเวณ
เขตขามกาลเวลาเขาโตะหงาย
3.3 สรางความเขมแข็งและพัฒนาประสิทธิภาพของหนวยงานที่ทําหนาที่บริหารจัดการ
พื้นที่อุทยานธรณีใหดําเนินการตามกรอบแนวคิดของอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก
3.4 สงเสริมความรวมมือระหวางเครือขายอุทยานธรณีโลกทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก
รวมทั้งขยายความรวมมือกับอุทยานธรณีโลกแหงอื่น ๆ และศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาเปนอุทยานธรณีโลก
ขามพรมแดน (Transnational UNESCO Global Geoparks) รวมกับอุทยานธรณีโลกยูเนสโกลังกาวีในอนาคต
3.5 สงเสริมความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่อุทยานธรณีโลก และสงเสริมความรู
ดานการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑทองถิ่นในพื้นที่ใหมีเอกลักษณเฉพาะตัวและเชื่อมโยงกับบริบทของอุทยานธรณี
โลก เปดโอกาสการคาและเพิ่มชองทางของสินคาทองถิ่นเพื่อใหชุมชนเกิดความเขมแข็งและมีการพัฒนาอยางยั่งยืน
โดยใชกรณีศึกษาของปนหยาบาติกและทุงหวาโฮมสเตย
3.6 สงเสริมการทองเที่ยวเชิงธรณีวิทยา พัฒนาระบบการขนสงและสาธารณูปโภค
เพื่ อ ส ง เสริ ม กิ จ กรรมการท อ งเที่ ย วเชิ ง ธรณี วิ ท ยาโดยกลุ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนให มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานมากขึ้ น
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงธรณีวิทยาผานองคกรสงเสริมการทองเที่ยวหลักของประเทศ สรางจุดดึงดูดใจ
ของนักทองเที่ยวโดยการเชื่อมโยงเรื่องเลา เรื่องราวกับมรดกทางธรรมชาติเพื่อใหนักทองเที่ยวไดตระหนักในมรดก
ทางธรรมชาติและวัฒธรรม
3.7 สงเสริมการศึกษาในพื้นที่อุทยานธรณี โดยพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับความรูทาง
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วิทยาศาสตรโลก ธรรมชาติวิทยา วัฒนธรรม เพื่อสรางความเขาใจถึงความสําคัญของวิทยาศาสตรโลกที่สงผลกระทบ
ตอวิถีชี วิต ของผู คนในพื้ น ที่ และเกิ ดความตระหนั กในความจําเป น ในการอนุ รักษ ท รัพ ยากรธรณี และเกิดความ
ภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน รวมทั้งสรางเครือขายครูจีโอพารค
3.8 จัดทําแผนการดําเนินงาน 4 ป ของอุทยานธรณีสตูลเพื่อใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานเพื่อพัฒนามาตรฐานของอุทยานธรณีสตูลและเตรียมรองรับการประเมินใน 4 ปขางหนา
ตางประเทศ
7. เรื่อง การใหสัตยาบันตอพิธีสารป ค.ศ. 2014 สวนเสริมอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 29
วาดวยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบพิธีสาร ค.ศ. 2014 สวนเสริมอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ
ฉบับที่ 29 วาดวยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และใหสงคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป โดยมอบหมายใหกระทรวงการตางประเทศ
จัดทําสัตยาบันสารเพื่อใหพิธีสารฯ มีผลผูกพัน ทั้งนี้ ใหยื่นสัตยาบันสารเมื่อสภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติเห็นชอบพิธี
สารแลว
สาระสําคัญของเรื่อง
1. พิธีสารฯ เปนสวนเสริมของอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 29 วาดวยแรงงาน
บังคับ ค.ศ. 1930 ที่ประเทศไทยไดใหสัตยาบันแลว เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2512 เพื่อเนนย้ําถึงมาตรการในการ
ปองกัน คุมครอง และการชดเชย เยียวยาหรือการฟนฟู และการปราบปรามการใชแรงงานบังคับและแรงงานเกณฑ
อยางมีประสิทธิภ าพและยั่งยืน โดยการใหสัต ยาบั นพิ ธีสารดังกลาวจะเปน การแสดงเจตนารมณ ความมุงมั่นของ
รัฐบาลไทยอยางปนรูปธรรมตอการปองกันและขจัดการใชแรงงานบังคับรวมถึงการชวยเหลือเยียวยาผูเสียหายจาก
การเปนแรงงานบังคับซึ่งไมเพียงแตจะยกระดับการคุมครองแรงงานใหเปนไปตามมาตรฐานสากลเทานั้น แตยังสงผล
ตอการเสริมสรางภาพลักษณ ที่ดีของประเทศไทยตอประชาคมโลก และสงผลดีตอการสงออกสินคาไทยจากการที่
ประเทศไทยถูกพาดพิงวามีการใชแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของประเทศไทย
2. ดังนั้น เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินการใหสัตยาบันพิธีสาร ป ค.ศ. 2014 สวนเสริม
อนุสัญญา ฉบับที่ 29 วาดวยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 จึงจําเปนตองมีกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปราม
การใชแรงงานบังคับ เพื่อรองรับการดําเนินการใหสัตยาบันพิธีสารป ค.ศ. 2014 ดังกลาว ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวง
แรงงานจะเดินทางไปใหสัตยาบันพิธีสารดังกลาว ระหวางวันที่ 2 – 8 มิถุนายน 2561

แตงตั้ง
8. เรื่ อ ง การแต ง ตั้ ง ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ให ดํ า รงตํ า แหน ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
(กระทรวงการคลัง)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่ ก ระทรวงการคลั ง เสนอแต ง ตั้ ง นางสาวรสา กาญจนสาย
ผูอํานวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ใหดํารงตําแหนง ที่ปรึกษาดาน
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การประเมิ น ผลรั ฐ วิส าหกิ จ (นั กวิ เคราะห รั ฐวิ ส าหกิจ ทรงคุ ณ วุฒิ ) สํ านั กงานคณะกรรมการนโยบายรัฐ วิ ส าหกิ จ
กระทรวงการคลัง ตั้งแตวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ซึ่งเปนวันที่มีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
9. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(กระทรวงสาธารณสุข)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย ตั้งแตวันที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนสมบูรณ ดังนี้
1. นายวิศัลย มูลศาสตร นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม)
กลุ ม งานการรั ก ษา กลุ ม บริ ก ารเฉพาะทาง สถาบั น บํ าราศนราดู ร กรมควบคุ ม โรค ดํ า รงตํ า แหน ง นายแพทย
ทรงคุณวุฒิ (ดานเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) กลุมงานการรักษา กลุมบริการเฉพาะทาง สถาบันบําราศนราดูร
กรมควบคุมโรค ตั้งแตวันที่ 14 มิถุนายน 2560
2. นางจิ ต สุ ด า บั ว ขาว นายแพทย เชี่ ย วชาญ (ด านเวชกรรม) กรมการแพทย ดํ ารงตํ าแหน ง
นายแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานเวชกรรม) กรมการแพทย ตั้งแตวันที่ 23 สิงหาคม 2560
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
10. เรื่อง การแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) เสนอแตงตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการในคณะกรรมการสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ แทน ผูที่ลาออก รวม 2 คน ดังนี้
1. นางอรรชกา สีบุญเรือง
ประธานกรรมการ
2. นายทาลูน เทง
กรรมการผูแทนสมาคมการแสดงสินคา (ไทย)
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เปนตนไป
11. เรื่อง แตงตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอแตงตั้ง นายนฤทธิ์ คําธิศรี ผูแทน
เกษตรกรและสหกรณการเกษตร เปนกรรมการอื่นในคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ
แทน นายดิเรก สังขจันทร ซึ่งไดถึงแกกรรม เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 โดยใหดํารงตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู
ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เปนตนไป
12. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอยายขาราชการพลเรือนสามัญ
ประเภทบริหาร ระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นายอภัย สุทธิสังข อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมปศุสัตว ใหดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการ
กระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง
2. นายสรวิศ ธานีโต ผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง)
สํานักงานปลัดกระทรวง ใหดํารงตําแหนงอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมปศุสัตว
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้ง
13. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (สํานักงาน ป.ป.ท.)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
(สํานักงาน ป.ป.ท.) เสนอแตงตั้ง พันตํารวจโท วันนพ สมจินตนากุล ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและ
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ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ใหดํารงตําแหนง
รองเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
เพื่อทดแทนตําแหนงที่วาง
14. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงอุตสาหกรรม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ
จํานวน 3 ราย ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง ดังนี้
1. นายศิริรุจ จุลกะรัตน ผูอํานวยการ (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ใหดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงอุตสาหกรรม
2. นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการ (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
3. นายอภิจิณ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงอุตสาหกรรม ใหดํารงตําแหนงเลขาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
.........................

