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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 18/2561 วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
010561 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลท้อแท้ อ าเภอวัดโบสถ์ และต าบลมะขามสูง ต าบลบ้านปุา 

อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลท้อแท้  
อ าเภอวัดโบสถ์ และต าบลมะขามสูง ต าบลบ้านปุา อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นเขตส ารวจ  
การจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... โดยมีสาระส าคัญเป็นการประกาศให้พื้นที่เขตส ารวจการจัดรูปที่ดินฯ ที่ยังไม่ได้ก าหนดให้เป็นเขต
โครงการจัดรูปที่ดิน ให้ด าเนินการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดินได้ และ
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าท าการส ารวจพ้ืนท่ีที่จะจัดท าเป็นโครงการจัดรูปที่ดินต่อไปได้ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
๑. กษ. เสนอว่า เนื่องจากมีเจ้าของที่ดินในท้องที่ต าบลท้อแท้ อ าเภอวัดโบสถ์ และต าบลมะขามสูง ต าบลบ้านปุา 

อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ได้ร้องขอให้ทางราชการด าเนินการจัดรูปที่ดินในที่ดินของตน ประกอบกับยังมีอีก
หลายพื้นท่ีที่มีประกาศก าหนดเขตท้องที่ท่ีจะส ารวจเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติ จัดรูปท่ีดิน  
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ยังมิได้ประกาศให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2558 ซึ่งมาตรา 69 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้การด าเนินการใดเกี่ยวกับ
การจัดรูปที่ดินซึ่งได้กระท าไปแล้วในข้ันตอนใดในวันก่อนท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้เป็นอันใช้ได้ แต่การด าเนินการใน
ขั้นตอนต่อไปให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่มีปัญหาไม่อาจด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ในเรื่องใด ให้การ
ด าเนินการต่อไปในเรื่องนั้นเป็นไปตามที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางก าหนด 

2. ดังนั้น คณะอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย จึงได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว ในการประชุม  
ครั้งท่ี 10/2559 วันท่ี 19 สิงหาคม 2559 มีมติเห็นชอบให้พ้ืนท่ีเขตส ารวจการจัดรูปที่ดินตามประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ที่ยังไม่ได้
ก าหนดให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ให้ด าเนินการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูป
ที่ดินได้ ตามมาตรา 32 และประกาศให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินต่อไปตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
พ.ศ. 2558 เพื่อให้สามารถน าที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในเขตส ารวจการจัดรูปท่ีดินมาใช้เพื่อการจัดรูปที่ดินได้ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าท าการส ารวจพ้ืนท่ีที่จะจัดท าเป็น
โครงการจัดรูปที่ดินต่อไปได้ อันจะเป็นการส่งเสริมการเกษตรกรรมของ
ประเทศให้เจริญก้าวหน้า ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมี
มาตรฐานการครองชีพท่ีสูงขึ้น 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ในคราวประชุม ครั้งท่ี 2/2559 เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2559 ได้มีมติทราบ
และเห็นชอบพ้ืนท่ีดังกล่าวตามข้อ 2. ให้ด าเนินการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในพื้นที่เขตส ารวจการจัด
รูปที่ดิน และให้ประกาศเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินต่อไปตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลท้อแท้ อ าเภอวัดโบสถ์ และต าบลมะขามสูง 
ต าบลบ้านปุา อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง 
สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ กษ. รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 18/2561 วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
010561 
 
เรื่อง : การให้สัตยาบันต่อพิธีสารปี ค.ศ. 2014 ส่วนเสริมอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ 

ค.ศ. 1930 
 
สารัตถะ : รง. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ การให้สัตยาบันต่อพิธีสารปี ค.ศ. 2014 ส่วนเสริมอนุสัญญา
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. สาระส าคัญในพิธีสารฯ คือ เพื่อจัดการกับปัญหาการใช้แรงงานบังคับท่ีครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่ การบังคับใช้

กฎหมาย การปูองกัน การคุ้มครอง การชดเชยช่วยเหลือเยียวยาและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของผู้เสียหาย  
จากการถูกบังคับใช้แรงงาน รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งด้านความร่วมมือระหว่างประเทศท้ังด้านกฎหมายวิชาการและ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลรวมถึงการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดี และเรียนรู้ในการต่อต้านการใช้แรงงานบังคับและแรงงานเกณฑ์ 

2. รัฐสมาชิกที่ให้สัตยาบันแล้วต้องด าเนินการ ดังนี้ 
2.1 ด้านการบังคับใช้กฎหมาย 

(1) ด าเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปูองกันและขจัดการใช้แรงงานบังคับเพื่อคุ้มครองผู้เสียหาย
จากการเป็นแรงงานบังคับและท าให้ผู้เสียหายเข้าถึงการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมถึงการลงโทษ
ผู้กระท าผิดเกี่ยวกับการใช้แรงงานบังคับและแรงงานเกณฑ์ 

(2) ก าหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับชาติ เพื่อปราบปรามการใช้แรงงานบังคับและการเกณฑ์
แรงงานอย่างยั่งยืน 

(3) ค าจ ากัดความของแรงงานบังคับและการเกณฑ์แรงงานท่ีมีอยู่ในอนุสัญญาได้ถูกน ามาเน้นย้ ายืนยัน 
(4) มาตรการต่างๆ ท่ีพิธีสารฯ นี้อ้างถึงต้องรวมไปถึงการด าเนินการเฉพาะเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์  

เพื่อการใช้แรงงานบังคับและเกณฑ์แรงงานด้วย 
2.2 ด้านการปูองกัน 

(1) การให้การศึกษาและการให้ข้อมูลแก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพื่อปูองกันการตกเป็น
ผู้เสียหายจากการเป็นแรงงานบังคับและแรงงานเกณฑ์ รวมถึงนายจ้างเพื่อปูองกันการเข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้แรงงาน

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : รง./กษ. (กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประเทศไทยจะได้แสดงออกถึงเจตนารมณ์ความมุ่งมั่น  
ของรัฐบาลไทยอย่างจริงจังต่อการปูองกันและขจัดการใช้แรงงานบังคับ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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บังคับและแรงงานเกณฑ์ 
(2) การท าให้มั่นใจได้ว่ามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อปูองกันแรงงานบังคับและการเกณฑ์แรงงาน

ครอบคลุมคนท างานทุกคนและทุกภาคส่วนทางเศรษฐกิจ และมีการสร้างความเข้มแข็งในเรื่องการตรวจแรงงานและ
บริการอื่นที่รับผิดชอบในการน ากฎหมายนี้ไปปฏิบัติ 

(3) การคุ้มครองบุคคลใดๆ โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติที่อาจถูกละเมิดฉ้อโกงในขั้นตอนการจัดหางาน
และการบรรจุงาน 

(4) การจัดการกับปัญหาที่เป็นรากเหง้าและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดแรงงานบังคับและเกณฑ์แรงงาน 
2.3 ด้านการคุ้มครอง 

รัฐสมาชิกต้องด าเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการคัดแยก การปล่อยตัว การคุ้มครอง การพักฟ้ืน 
ให้ผู้เสียหายทุกคนกลับคืนสู่สภาพปกติจากการถูกเป็นแรงงานบังคับและการเกณฑ์แรงงานรวมถึงการจัดให้มี  
การช่วยเหลือและการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ 

2.4 ด้านการชดเชยช่วยเหลือเยียวยา 
รัฐสมาชิกต้องท าให้มั่นใจได้ว่า 
(1) ผู้ตกเป็นผู้เสียหายทุกคนท่ีเป็นแรงานบังคับและแรงงานเกณฑ์ไม่ว่าจะมีสถานะทางกฎหมายอย่างไร

ต้องได้รับการเยียวยาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
(2) ด าเนินมาตรการที่จ าเป็นเพื่อไม่เอาโทษกับผู้ตกเป็นผู้เสียหายที่เป็นแรงงานบังคับหรือการเกณฑ์

แรงงานกรณีที่ถูกบังคับให้กระท าหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งพวกเข้าถูกบังคับให้กระท า 
2.5 ด้านความร่วมมือ 

รัฐสมาชิกต้องร่วมมือกันเพื่อท าให้มั่นใจว่ามีการปูองกันและการขจัดรูปแบบต่างๆ ของการใช้แรงงาน
บังคับและแรงงานเกณฑ์ 

ทั้งนี้ เมื่อประเทศไทยให้สัตยาบันพิธีสารฯ แล้ว จะมีผลผูกพันท่ีจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติและเง่ือนไขของ
พิธีสารฯ 

3. ข้อกฎหมาย 
3.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548  มาตรา 4 การเสนอ

เรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอได้เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้ (7) เรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือเกี่ยวกับ
องค์การระหว่างประเทศท่ีมีผลผูกพันรัฐบาลไทย 

3.2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 178 พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจ
ในการท าหนังสือสัญญา สันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่นกับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ 

หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย
หรือมีอ านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตาม
หนังสือสัญญา หรือท่ีกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง ต้องได้รับความเห็นชอบ
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ของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับเรื่อง 
หนังสือสัญญาอื่นท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้า หรือการลงทุน  

ของประเทศอย่างกว้างขวางตามวรรคสอง ได้แก่ หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรี เขตศุลกากรร่วมหรือการให้ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือท าให้ประเทศต้องสูญเสียสิทธิในทรัพยากรทั้งหมดหรือบางส่วน หรือหนังสือสัญญาอื่นตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบพิธีสารปี ค.ศ. 2014 ส่วนเสริมอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 29 ว่าด้วย
แรงงานบังคับ ค.ศ. 1930  ตามที่ รง. เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา  
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติต่อไป 

2. มอบหมายให้ กต. จัดท าสัตยาบันสารเพื่อให้พิธีสารฯ มีผลผูกพัน ทั้งนี้ ให้ยื่นสัตยาบันสารเมื่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบพิธีสารฯ และร่างพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. ....  
ได้มีการประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว เว้นแต่เป็นกรณีที่มีระยะเวลาให้รัฐสมาชิกด าเนินการภายหลังการให้สัตยาบันได้ 
ตามความเห็นของ สศก. 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 18/2561 วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
010561 
 
เรื่อง : ข้อเสนอการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ิมเติม 
 
สารัตถะ : ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ ครม. พิจารณาขอเสนอหลักการ มาตรการ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เพิ่มเติม รวมทั้งแผนการด าเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0  
และการก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ส านักงาน ก.พ.ร. ได้เสนอเรื่อง ข้อเสนอ การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ิมเติม  

จากเดิมที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
เนื่องจากหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวยังไม่ครอบคลุม
ประเด็นการพัฒนาระบบราชการบางประการที่สอดคล้องกับบริบทตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
การพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 เปูาหมายการพัฒนาสู่
ระบบราชการ 4.0 เพื่อให้ส่วนราชการมีขอบเขต แบบแผน วิธีการปฏิบัติราชการ ในการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ที่มุ่งเน้น
ระบบราชการที่เปิดกว้างเชื่อมโยงกัน การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะการประสานพลังประชารัฐ  
การสร้างนวัตกรรม การพัฒนาสู่ความเป็นดิจิทัล และการปรับกระบวนการทางความคิดของข้าราชการ เพื่อเป็นองค์การ
ที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  ซึ่งเรื่องข้อเสนอการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ิมเติม  
เข้าข่ายที่จะต้องน าเสนอ ครม. ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี  
พ.ศ. 2548 มาตรา 4 (1) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 รวมทั้ง 
เป็นไปตามมาตรา 50 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
ที่ก าหนดให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ท้ังนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ก ากับราชการของส านักงาน 
ก.พ.ร. ได้เห็นชอบให้น าเรื่องดังกล่าวเสนอ ครม. พิจารณาด้วยแล้ว ส านักงาน ก.พ.ร. จึงเสนอขอความเห็นชอบจาก ครม. 
โดยพิจารณาให้ความเห็นในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. ข้อเสนอหลักการ มาตรการ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ิมเติม ประกอบด้วย 2 ประเด็น 
ประเด็นที่ 1 ระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  มีแนวคิดและหลักการเพื่อให้การปฏิบัติราชการ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงาน ก.พ.ร./กษ. (สพบ.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้ส่วนราชารมีขอบเขต แบบแผน วิธีการปฏิบัติราชการ  
ในการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ที่มุ่งเน้นระบบราชการที่เปิดกว้าง
เชื่อมโยงกัน การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเป็นองค์การขีดความ
สมรรถนะสูงและทันสมัย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เป็นไปอย่างเปิดกว้าง เช่ือมโยงกัน เกิดความเช่ือถือไว้วางใจ โดยส่วนราชการจะต้องเปิดเผย แบ่งปัน เชื่อมโยงข้อมูล
สารสนเทศภายในหน่วยงานภาครัฐ และท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศของทางราชการ
ได้ง่ายด้วยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศภาครัฐให้พร้อมในการใช้งาน รวมถึง ออกแบบกระบวนการ
ปฏิบัติงานหรือการให้บริการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน รวมทั้ง ส่วนราชการต้องประสานการท างานร่วมกันกับภาคส่วนอ่ืนๆ 
หรือเปิดให้ภาคส่วนอ่ืนๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน โดยการสร้างระบบหรือกลไกให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และจัดบริการสาธารณะ โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรต่างๆ และการบรรลุเปูาหมายร่วมกัน 
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง รวมถึง การติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานของภาครัฐ ซึ่งก าหนดมาตรการและ
วิธีการรวม 5 มาตรการ 32 วิธีการ 

ประเด็นที่ 2 ระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  ส่วนราชการต้อง
ริเริ่มคิดนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์หรือสร้างคุณค่าในด้านต่างๆ โดยให้ความส าคัญต่อกระบวนการคิดเชิงออกแบบร่วมกับ
ประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ  
อ านวยความสะดวก ลดค่าใช้จ่าย ระยะเวลา และขั้นตอน ซึ่งมีมาตรการ 4 มาตรการ ประกอบด้วย 

1) การสร้างนวัตกรรมภาครัฐ ด้วยแนวคิดเชิงออกแบบและกระบวนการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ 
(Government Lab) ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกข้ันตอน 

2) การน าเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ มาใช้ในการยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนและการบริหารจัดการองค์การ 

3) การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และทัศนคติของบุคลากรภาครัฐให้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

4) การสร้างความผูกพันให้กับบุคลากรภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นทุ่มเทในการปฏิบัติงานจนบรรลุ
เปูาหมายขององค์การอย่างเต็มความสามารถ 
รวมทั้ง ผู้บังคับบัญชาต้องปรับกระบวนการทางความคิดและเพิ่มพูนสมรรถนะให้แก่เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน  
และสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการเกิดความผูกพันต่อองค์การ พร้อมทั้ง ผู้ปฏิบัติงานต้องปรับปรุงตนเองอย่างสม่ าเสมอ  
โดยการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะที่จ าเป็น โดยมีวิธีการด าเนินการรวมทั้งสิ้น 17 วิธีการ  

2. แผนขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและติดตามหน่วยงานภาครัฐให้มีการด าเนินการ  

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ิมเติม โดยก าหนดแผนการด าเนินงาน ประกอบด้วย 2 ระยะ คือ 
1) การด าเนินการระยะสั้น (มีนาคม – กันยายน 2561) 

ขั้นตอนท่ี 1 สร้างการรับรู้และความเข้าใจ (มีนาคม 2561) โดยการสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ิมเติม 

ขั้นตอนท่ี 2 เตรียมความพร้อม (เมษายน - กันยายน 2561) ส านักงาน ก.พ.ร. จัดคลินิกให้ค าปรึกษา
ทางการด าเนินการตาม หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ิมเติม  และจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ  
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การพัฒนาองค์การตาม หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ิมเติม  และหน่วยงานภาครัฐจัดท าแผน/  
แนวทางการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับ หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ิมเติม  โดยมีส่วนราชการ 
จังหวัด และองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2) การด าเนินการระยะยาว (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไป) 
หน่วยงานภาครัฐติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผน/แนวทางที่ก าหนดเป็นประจ าทุกปี โดยมีส่วน

ราชการ จังหวัด และองค์การมหาชน เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ และส านักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานตรวจรับรอง
สถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบข้อเสนอการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

เพิ่มเติม ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ เนื่องจากสามารถเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานภาครัฐสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับการปฏิบัติงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0  
โดยการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐด้วยระบบดิจิทัล ท าให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจภาครัฐ และเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบข้อเสนอหลักการ มาตรการ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มเติม แผนการด าเนินการขับเคลื่อน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 และการก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ  
ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้ส านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รับความเห็น ข้อสังเกต และ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ กต. คค. ดศ. พณ. มท. รง. วธ. วท. ศธ. สร. สงป. ส านักงาน ก.พ. และ สศช. ไปพิจารณา
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

2. มอบหมายให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) รับไปด าเนินการเพื่อสร้าง  
การรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผน  
การปฏิรูปประเทศอย่างต่อเนื่องด้วย 

3. ให้ส านักงาน ก.พ.ร. พิจารณาศึกษา ทบทวนการด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ให้สอดคล้องกับบริบทของการบริหารราชการและการพัฒนาประเทศ  
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยค านึงถึงเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชน และภาระของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นส าคัญ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 18/2561 วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
010561 
 

เรื่อง : การก าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี 2559/2560 
 

สารัตถะ : อก. เสนอ ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดราคาอ้อย ขั้นสุดท้าย  ฤดูการผลิตปี 2559/2560  
ตามมาตรา 55 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทรายเป็นรายเขต 9 เขต โดยราคาเฉลี่ยทั่วประเทศ  
ในอัตราตันอ้อยละ 1,083.86 บาท ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. และก าหนดอัตราขึ้น/ลงของราคาอ้อนเท่ากับ 
65.03 บาท ต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. ต่อเมตริกตัน และผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายเท่ากับ 464.51 
บาทต่อตันอ้อย 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ครม. ได้มีมติเมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2560 เห็นชอบการก าหนดราคาอ้อย ขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิต

และจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2559/2560 เป็น 2 ราคา ตามที่ อก. เสนอ ดังนี้ 
1.1 ก าหนดราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2559/2560 ในเขตค านวณราคาอ้อยที่ 1, 2, 3, 4, 6, 7  

และ 9 ในอัตรา 1,050 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานท่ี 10 ซี.ซี.เอส. (ส่วนในเขตค านวณราคาอ้อยที่ 8 โรงงาน
หยุดประกอบช่ัวคราว) และก าหนดอัตราขึ้น/ลงของราคาอ้อยเท่ากับ 63.00 บาทต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. ต่อเมตริกตัน 
และผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2559/2560 เท่ากับ 450 บาทต่อตันอ้อย 

1.2 ก าหนดราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2559/2560 ในเขตค านวณราคาอ้อยที่ 5 ในอัตรา 980 บาท
ต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานท่ี 10 ซี.ซี.เอส. และก าหนดอัตราขึ้น/ลงของราคาอ้อยเท่ากับ 58.80 บาทต่อ 1 หน่วย 
ซี.ซี.เอส. ต่อเมตริกตัน และผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2559/2560 เท่ากับ 
420 บาทต่อตันอ้อย 

2. อก. รายงานว่า คณะกรรมการอ้อยน้ าตาลทราย (กอน.) ในการประชุมครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561  
ได้พิจารณาการก าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 
259/2560 ตามที่คณะกรรมการบริหาร (กบ.) เสนอ โดยได้ก าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและ
จ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นสุดท้าย ตามประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ าตายทราย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การจัดท าประมาณการายได้ การก าหนดและการช าระราคาอ้อยและค่าผลิตน้ าตาลทรายและอัตราส่วนของผลตอบแทน
ระหว่างชาวไร่และโรงงาน พ.ศ. 2553 โดยได้พิจารณา ดังนี้ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : อก./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย 
และสร้างความมั่นคงให้กับกองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย ตลอดจน  
การกระจายเม็ดเงินหมุนเวียนไปสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2.1 การปรับปรุงข้อมูลราคาอ้อยสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นสุดท้าย  
ฤดูการผลิตปี 2558/2559 เพื่อน าส่วนต่างไปปรับเพิ่ม/ลดในการค านวณราคาอ้อยขั้นสุดท้ายฯ ฤดูการผลิตปี 
2559/2560 

2.2 ข้อมูลประกอบการค านวณราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทราย  
ขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2559/2560 ที่ได้รวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ โดยมีองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ (1) ผลผลิต
อ้อยรวม 92,950,815.09 ตัน (2) คุณภาพอ้อยเฉลี่ยที่ 12.28 ซี.ซี.เอส. (3) ผลผลิตน้ าตาลทรายรวมทั้งสิ้น 
98,724,926.65 กระสอบ (4) ปริมาณและรายได้จากการจ าหน่ายน้ าตาลทรายภายในประเทศรวมทุกปีโควตาระหว่าง
เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 (5) ผลผลิตกากน้ าตาลรวมทั้งสิ้น 3,986,862.01 ตัน (6) ราคากากน้ าตาลเฉลี่ย 
4,178.53 บาท/ตัน (7) สรุปผลการขายน้ าตาลทรายดิบโควตา ข. เฉลี่ย 18.887936 เซนต์/ปอนด์ (8) อัตรา
แลกเปลี่ยน (9) ปริมาณน้ าตาลทราบดิบโควตาน าเข้าสหรัฐฯ 20 ,362.40 ตัน และ (10) ค่าธรรมเนียมการวิจัยและ
ส่งเสริมการผลิตอ้อยและน้ าตาลทราย ฤดูการผลิตปี 2559/2560 536,489,590.51 บาท 

3. ปรากฏว่า ในทุกเขตค านวณราคาอ้อยมีรายได้สุทธิตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย 
พ.ศ. 2527 สูงกว่าราคาอ้อยขั้นต้น ซึ่งสามารถค านวณตามข้อเสนอของส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย
ในการด าเนินการตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 ตามข้อมูลด้านอ้อยและน้ าตาลทราย 
ที่มีอยู่แล้วเห็นพ้องกันท่ีจะให้มีการเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติ  
อ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 ส าหรับราคาอ้อยขั้นสุดท้ายฯ ฤดูการผลิตปี 2559/2560 ตามสัดส่วน 70 : 30  
ที่ประชุม กอน. จึงมีมติ ดังนี ้

3.1 เห็นชอบข้อมูลประกอบการค านวณราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทราย
ขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2559/2560 ดังกล่าวข้างต้น (ตามข้อ 2.2) 

3.2 เห็นชอบการก าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี 2559/2560 เป็นรายเขต 9 เขต โดยราคา
เฉลี่ยทั่วประเทศในอัตราตันอ้อยละ 1,083.86 บาท ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. และก าหนดอัตราขึ้น/ลง
ของราคาอ้อยเท่ากับ 65.03 บาทต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. ต่อเมตริกตัน และผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่าย
น้ าตาลทรายเท่ากับ 464.51 บาทต่อตันอ้อย 

3.3 เห็นชอบให้ด าเนินการตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527  
โดยคิดค านวณผลตอบแทนการผลิตที่ร้อยละ 15.28 และ ให้หักเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายตามมาตรา 57 
แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 ส าหรับราคาอ้อยขั้นสุดท้ายฯ ฤดูการผลิตปี 2559/2560 
ตามสัดส่วน 70 : 30 อัตราตันอ้อยละ 5 บาท (ในส่วนของชาวไร่อ้อย 3.50 บาท/ตันอ้อย และสัดส่วนของโรงงาน
น้ าตาล 1.50 บาท/ตันอ้อย) 

4. การก าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 
2559/2560 เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณที่กฎหมายก าหนด ตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและ
น้ าตาลทราย พ.ศ.  2527 โดยในกรณีที่ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทราย  
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ขั้นสุดท้ายในฤดูการผลิตปี 2559/2560 สูงกว่าราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทราย
ขั้นต้น โรงงานจะต้องช าระค่าอ้อยเพิ่มให้แก่ชาวไร่อ้อยจนครบตามราคาอ้อยขั้นสุดท้ายภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
ประกาศราคาอ้อยข้ันสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นสุดท้าย 

5. เมื่อเกิดผลต่างระหว่างรายได้สุทธิตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527  
และค่าอ้อยตามราคาอ้อยขั้นสุดท้ายรวมกับผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นสุดท้าย ตามมาตรา 55 
แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 (รายได้สุทธิตามมาตรา 54 ลบด้วยค่าอ้อยตามมาตราราคาอ้อย
ขั้นสุดท้ายที่ ซี.ซี.เอส. เฉลี่ยรวมกับผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นสุดท้ายท่ี ซี.ซี.เอส. ตามาตรา 55 
เท่ากับ 1,764.60 – 1,759.60 = 5.00 บาทต่อตันอ้อย) โรงงานจึงต้องน าส่งเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย
ภายในเวลาที่ กอน. ก าหนด ดังนั้น ในฤดูการผลิตปี 2559/2560 จะมีการหักเงินเข้ากองทุนอ้อยน้ าตาลทราย  
ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 ในอัตราอ้อยละ 5 บาท (ในส่วนของชาวไร่อ้อย 
3.50 บาท/ตันอ้อย และในส่วนของโรงงานน้ าตาล 1.50 บาท/ตันอ้อย) โดยคิดเป็นเงินท่ีต้องเก็บเข้ากองทุนอ้อยและ
น้ าตาลทรายตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทาย พ.ศ. 2527 ทั้งสิ้นประมาณ 464,754,075 บาท 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย และสร้างความมั่นคงให้กับกองทุนอ้อยและ
น้ าตาลทราย ตลอดจนการกระจายเม็ดเงินหมุนเวียนไปสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยไม่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการค านวณที่กฎหมายก าหนด 

6. การก าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี 
2559/2560 จ าเป็นต้อง าเนินการตามประกาศคณะกรรมการอ้อยน้ าตาลทราย เรื่องเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ  
การจัดท าประมาณการรายได้ การก าหนดและการช าระราคาอ้อยและค่าผลิตน้ าตาลทรายและอัตราส่วนของผลตอบแทน
ระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน พ.ศ. 2553 เนื่องจากตามข้อ 1 ของประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย เรื่อง 
การจัดท าประมาณการรายได้ การก าหนดและการช าระค่าอ้อยและค่าผลิตน้ าตาลทราย และอัตราส่วนของผลตอบแทน
ระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงาน พ.ศ. 2561 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2561 ได้ก าหนดไว้ให้ประกาศ  
ฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้เฉพาะฤดูการผลิตปี 2560/2561 ถึงฤดูการผลิตปี 2561/2562 ประกอบกับคณะรัฐมนตรี
ในการประชุมเมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบการก าหนดราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2559/2560  
ไปเรียบร้อยแล้ว และในการก าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นสุดท้ายฤดู
การผลิตปี 2559/2560 จะต้องใช้ตัวเลขปริมาณและรายได้จากการจ าหน่ายน้ าตาลทรายภายในประเทศรวมทุกปี
โควตาในระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560  

7. ประเด็นข้อพาทเรื่องน้ าตาลภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ระหว่างประเทศไทยกับบราซิล มิมีประเด็น
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดราคาอ้อยท้ังขั้นต้นและขั้นสุดท้าย ดังนั้น การก าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้าย
และผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี 2559/2560 จึงไม่ขัดกับข้อตกลง  
ทางการค้าระหว่างประเทศแต่อย่างใด  แต่เป็นการรักษาประโยชน์ให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยรวมทั้งเป็นการสร้าง
หลักประกันอย่างพอเพียงและเหมาะสมให้กับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายไทย 
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8. หากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเรื่องการก าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและ
จ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2559/2560 ตามที่ กอน. เสนอแล้วจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจ คือ 
ชาวไร่อ้อยจะได้รับค่าอ้อยส าหรับน าไปใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการเพาะปลูกและบ ารุงรักษาอ้อย และการด ารงชีพต่อไป 
ซึ่งจะก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนต่อเนื่องในระบบเศรษฐกิจ อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม 

9. อก. รายงานเพิ่มเติมว่า 
9.1 การพิจารณาการก าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทราย  

ขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2559/2560 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการชุดต่างๆ หลายครั้ง ซึ่งได้พิจารณา  
การด าเนินการตามข้อกฎหมายอย่างรอบครอบ และตามหลักเกณฑ์และวีการที่ กอน. ก าหนด และตามมาตรา 17 (21) 
(22) และ (23) มาตรา49 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 56 และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาล
ทราย พ.ศ. 2527 แล้วอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด 

9.2 ในการก าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นสุดท้ายตาม
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 กฎหมายก าหนดเพียงแค่ให้ค านึงถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ 
ตามมาตรา 55 ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการน้ าตาลทราย กบ. และ กอน. ได้พิจารณาและค านึงถึงตามที่กฎหมายก าหนด
แล้วและมีมติเห็นควรให้การก าหนดต้นทุนการผลิตน้ าตาลทรายยังคงก าหนดตามแนวทางเดิมที่เคยปฏิบัติเช่นเดียวกับปีที่
ผ่านมา โดยการค านวณตามสัดส่วนการแบ่งปันรายได้ระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงานในอัตราร้อยละ 70: 30 เพื่อน าไป
ประกอบการก าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้าย และผลตอบแทนการผลิตและการจ าหน่ายขั้นสุดท้าย ดังนั้น เมื่อต้นทุนการผลิต
อ้อยฤดูการผลิตปี 2559/2560 อยู่ท่ี 1,068.50 บาทต่อตัน จะท าให้ต้นทุนการผลิตน้ าตาลทรายในสัดส่วนร้อยละ 
30 อยู่ท่ี 457.93 บาทต่อตัน ส าหรับฤดูการผลิตปีถัดไปคณะกรรมการน้ าตาลทรายจะได้มีการพิจารณาจัดท า
รายละเอียดข้อมูลและต้นทุนการผลิตน้ าตาลทรายให้เป็นไปตามหลักการแห่งประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย 
ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2532 เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการค านวณต้นทุนในการผลิตอ้อยและน้ าตาลทราย 
ประกาศวันที่ 3 มีนาคม 2532 เพื่อใช้ในการค านึงถึงการก าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและ
จ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นสุดท้ายต่อไป 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบการก าหนดราคาอ้อยขั้นสุท้าย ฤดูการผลิตปี 2559/2560 

ตามมาตรา 55 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 เป็นรายเขต 9 เขต โดยราคาเฉลี่ยทั่วประเทศ 
ในอัตราตันอ้อยละ 1,083.86 บาท ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. และก าหนดอัตราขึ้น/ลง ของราคาอ้อยเท่ากับ 65.03 บาท  
ต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. ต่อเมตริกตัน และผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายเท่ากับ 464.51 บาทต่อตันอ้อย 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่ อก. เสนอ และให้ อก. รับความเห็นของ กต. พน. และ สงป. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
2. ให้ อก. ก ากับดูแลสถานะเงินทองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม มีเสถียรภาพ และ

สามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอ้อยและน้ าตาลทรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 18/2561 วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
010561 
 
เรื่อง : ร่างพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : รง. เสนอ ครม. พิจารณา  

 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญ
เป็นการก าหนดลักษณะความผิดฐานใช้แรงงานบังคับก าหนดให้มีคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการใช้แรงงาน
บังคับ ก าหนดมาตรการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการใช้แรงงานบังคับ ก าหนดให้มีการจัดตั้งกองทุน
เพื่อปูองกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ และก าหนดบทลงโทษที่มีความเหมาะสมกับการกระท าความผิดฐาน  
ใช้แรงงานบังคับ 

 2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ก าหนดลักษณะความผิดฐานใช้แรงงานบังคับ  หมายถึง “ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ท างานหรือบริการโดยมิได้

สมัครใจให้กับตนหรือบุคคลที่สาม  โดยการข่มขู่ ขู่เข็ญว่าจะลงโทษโดยมิชอบ ใช้ก าลังประทุษร้าย ยึดเอกสารส าคัญ
ประจ าตัวของบุคคลนั้นไว้ น าภาระหนี้ของบุคคลนั้นหรือบุคคลอื่นมาเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ หรือด้วยวิธีอื่นใดโดยมิชอบ
ที่ท าให้บุคคลนั้นไม่สามารถท่ีจะขัดขืนได้หรือมิได้สมัครใจท่ีจะท าเอง ถ้าการกระท าน้ันไม่เป็นความผิดฐานค้ามนุษย์  
ให้ถือว่าผู้น้ันกระท าผิดฐานใช้แรงงานบังคับ” 

2. ก าหนดให้มีการจัดต้ังกองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ  เพื่อช่วยเหลือและ
เยียวยาผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานใช้แรงงานบังคับ หรือช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐาน  
ใช้แรงงานบังคับในต่างประเทศให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรหรือถ่ินท่ีอยู่ 

3. ก าหนดให้มีคณะกรรมการจ านวน 2 คณะ ได้แก่ 
3.1 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ  มีอ านาจหน้าท่ีก าหนดนโยบายและ

ยุทธศาสตร์และมาตรการในการปูองกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ 
 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : รง./กษ. (สกม.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้มีบทบัญญัติตามกฎหมายที่ครอบคลุมถึงลักษณะ
ความผิดเกี่ยวกับการกระท าอันเป็นความผิดฐานใช้แรงงานบังคับท่ีไม่เข้า
ข่ายค้ามนุษย์ไว้อย่างชัดเจน และจะช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการคัด
ผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานใช้แรงงานบังคับ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3.2 คณะกรรมการกองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ  มีหน้าท่ีก ากับดูแล  
การบริหารจัดการ ติดตามการด าเนินงาน และก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขของการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน 

4. ก าหนดมาตรการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย จากการใช้แรงงานบังคับ เช่น การจัดหาที่พัก
อาศัยช่ัวคราว 

5. ก าหนดบทลงโทษท่ีมีความเหมาะสมกับการกระท าความผิดฐานใช้แรงงานบังคับ โดยเพิ่มโทษกรณีกระท าผิด
ต่อผู้เสียหายที่เป็นเด็ก ผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์ หรือผู้มีกายพิการหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และกรณีที่ท าให้
ผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัสหรือเป็นโรคร้ายแรงซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต หรือถึงแก่ความตาย 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. .... ตามที่ รง. เสนอ 
และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ กต. ยธ. พม. สศช. สคก. และคณะกรรมการนโยบายการบริหาร
ทุนหมุนเวียนไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา  
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป ท้ังนี้ ให้เสนอร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อได้มี  
การเสนอพิธีสารปี ค.ศ. 2014 ส่วนเสริมอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ 
ค.ศ. 1930 ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว 

2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับ
รองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่ รง. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 18/2561 วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
010561 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ

ผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556) 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556) ที่คณะกรรมการผังเมืองได้ให้ความเป็นชอบแล้ว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
มท. เสนอว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับแจ้งจังหวัดสมุทรปราการว่าหลังจากมีประกาศใช้บังคับกฎกระทรวง

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ  พ.ศ. 2556 แล้ว ปรากฏว่า สภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไป  
ท าให้การใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ี จังหวัดสมุทรปราการจึงขอให้แก้ไข
กฎกระทรวงดังกล่าวให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ก. 1 -11 ให้สามารถใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการโรงแรม การอยู่อาศัย การประกอบ
พาณิชยกรรม และศูนย์ประชุมที่ไม่ใช่ประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษฯ ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้เสนอ
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงดังกล่าวและได้น าไปปิดประกาศ 30 วัน 
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูและยื่นค าร้อง เมื่อครบก าหนดปิดประกาศไม่มีผู้ยื่นค าร้อง ซึ่งคณะกรรมการผังเมือง
รับทราบแล้ว เมื่อวันท่ี 13 กรกฎาคม 2560 จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มาเพื่อด าเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างกฎกระทรวงดังกล่าว โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า หากมีท่ีดินในเขต

ปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ขอให้ก าหนดแนวเขตปฏิรูปท่ีดินและสัญลักษณ์สีแดงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเป็นเขตปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไว้ในแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินในท่ีดิน และมีข้อก าหนดให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไว้ในกฎกระทรวงใช้บังคับผังเมือง  
ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการควบคุมการใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปท่ีดินให้เป็นตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายผังเมือง และขอให้ผู้เกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับการควบคุมการวางผังเมือง  
ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงดังกล่าว และเพื่อให้ประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด โดยควรค านึงถึงปริมาณ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มท./กษ. (สกม.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้มาตรการทางผังเมืองมีผลใช้บังคับในท้องที่ตามเขต  
ผังเมืองรวมอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะโดยรวมต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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น้ าต้นทุนและปริมาณการใช้น้ า รวมทั้งการควบคุมการก่อสร้างต่างๆ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคกับการระบายน้ าในพื้นที่ 

มติ ครม.  : อนุมัติหลักการ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556)  ตามที่ มท. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา  
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 18/2561 วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
010561 
 
เรื่อง : การขอจัดตั้งหน่วยงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ 
 
สารัตถะ : ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ ครม. พิจารณาเห็นชอบให้ส่วนราชการด าเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 13 มี.ค. 
2561 ในการรองรับการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ โดยต้องพิจารณาการปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้าง
ของหน่วยงานท่ีมีอยู่เดิมเป็นล าดับแรกก่อนส าหรับข้อเสนอการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ไม่ควรมีผลผูกพันกับส่วนราชการ
ในทันที และหากยังมีความจ าเป็นท่ีจะต้องจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพิ่ม ควรจัดตั้งเฉพาะท่ีมีเหตุผลความจ าเป็นและค านึงถึง
ค่าใช้จ่าย และนอกจากน้ี มอบหมายให้ส านักงาน ก.พ.ร. ศึกษาเรื่องดังกล่าวในรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุผลความจ าเป็น
และความคุ้มค่าในการจัดตั้งให้ชัดเจนควบคู่ไปด้วย 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. แผนการปฏิรูปประเทศท้ัง 11 ด้าน มีข้อเสนอการปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างส่วนราชการเพื่อรองรับ

การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ดังนี้ 
1.1 การขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่ จ านวน 31 หน่วยงาน โดยจ าแนกตามประเภทที่ขอจัดตั้งได้ ดังนี้ 

1.1.1 การขอจัดตั้งหน่วยงานระดับกรม จ านวน 9 หน่วยงาน 
1.1.2 การขอจัดตั้งหน่วยงานภายใต้กรม จ านวน 13 หน่วยงาน 
1.1.3 อื่นๆ เช่น องค์การมหาชน หรือองค์กรอิสระ เป็นต้น จ านวน 9 หน่วยงาน 

1.2 การขอปรับบทบาทภารกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จ านวน 24 หน่วยงาน 
1.3 การขอจัดตั้งหน่วยงานที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าท่ีของ ก.พ.ร. จ านวน 21 หน่วยงาน 

2. การขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่ตามร่างแผนปฏิรูปประเทศดังกล่าวไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีเปูาหมายให้ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง 

3. ก.พ.ร. ในการประชุมครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 5 เม.ย. 2561 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 
เป็นประธาน พิจารณาเรื่องการด าเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 13 ม.ค. 2561 ในประเด็นการรองรับการขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศ โดยที่ประชุมมีมติให้ส่วนราชการที่จะต้องจัดตั้งหน่วยงานตามแผนการปฏิรูปประเทศพิจารณา
การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานท่ีมีอยู่เดิมเป็นล าดับแรกก่อน ส าหรับข้อเสนอการจัดตั้ง

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงาน ก.พ.ร./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อขับเคลื่อนร่างแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกาปฏิรูป
ประเทศให้ทุกภาคส่วนต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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หน่วยงานใหม่ ไม่ควรมีผลผูกพันกับส่วนราชการในทันที และหากยังมีความจ าเป็นท่ีจะต้องจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพิ่มควร
จัดตั้งเฉพาะที่มีเหตุผลความจ าเป็นและค านึงถึงค่าใช้จ่าย นอกจากน้ียังมอบหมายให้ส านักงาน ก.พ.ร. ศึกษาเรื่องดังกล่าว
ในรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุผลความจ าเป็นและความคุ้มค่าในการจัดตั้งให้ชัดเจนควบคู่ไปด้วย โดยที่ประชุมมีมติให้น า
เรื่องดังกล่าวเสนอ ครม. ต่อไป 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ และมอบหมายให้ส่วนราชท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามข้อเสนอของ
ส านักงาน ก.พ.ร. อย่างเคร่งครัดต่อไป ท้ังนี้ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทยอยด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ในประเด็นการจัดตั้งองค์กรหรือหน่วยงานใหม่และการยุบเลิกหรือยุบรวมหน่วยงาน  
ในปัจจุบัน โดยค านึงถึงล าดับความส าคัญ ความเร่งด่วน เหตุผลความจ าเป็น และความเหมาะสมสอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต รวมถึงภาระด้านงบประมาณ กรอบนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ
แต่ละกระทรวงด้วย ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามา  
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาครัฐในลักษณะประชารัฐให้มากขึ้นด้วย 
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