กฏหมาย-เศรษฐกิจ
1. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(มาตรการภาษีเพือ่ ส่งเสริมการบริจาคให้แก่กองทุนยุตธิ รรม)
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุ มตั ิหลักการร่ างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้น รัษ ฎากร (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเ พื่อส่ ง เสริม การบริจาคใหแ้ ก่ กองทุน ยุ ติธ รรม) ตามที่
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล ้วดาเนินการต่อไปได้ โดยมี
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1. ก าหนดให้บุค คลธรรมดาที่บ ริ จ าคเงิน ให แ้ ก่ ก องทุน ยุ ติธ รรมสามารถน ามาหัก เป็ น ค่ า ลดหย่ อ นได้
สองเท่าของจานวนเงินทีบ่ ริจาค แต่เมือ่ รวมกับค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุ นการศึกษาสาหรับโครงการทีก่ ระทรวงศึกษาธิการ
ได้ความเห็นชอบแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้พงึ ประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนอื่น ๆ แล ้ว
2. กาหนดให้บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิติบคุ คลทีบ่ ริจาคเงินหรือทรัพย์สนิ ให ้แก่กองทุนยุติธรรม สามารถนามา
หักเป็ นรายจ่ายได้สองเท่าของรายจ่ายทีบ่ ริจาค แต่เมือ่ รวมกับรายจ่ายทีจ่ ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายเพือ่ สนับสนุนการศึกษาสาหรับ
โครงการทีก่ ระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบและรายจ่ายทีจ่ ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดสร้าง และการบารุงรักษาสนาม
เด็กเล่นสวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของเอกชนทีเ่ ปิ ดให ้ประชาชนใช้เป็ นการทัวไปโดยไม่
่
เก็บค่าบริการใด ๆ หรือสนาม
เด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของทางราชการแล ้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบของกาไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการ
กุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา ตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่ง
ประมวลรัษฎากร
2. การแก้ไขรายละเอียดมาตรการเพิม่ ขีดความสามารถและส่งเสริมความรู ใ้ ห้กบั วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในการป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน
คณะรัฐมนตรีมมี ติรบั ทราบการขอปรับแก้ไขรายละเอียดของโครงการส่งเสริมความรู ใ้ หก้ บั วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SMEs) ในการป้ องกัน ความเสี่ย งจากอัต ราแลกเปลี่ย น ภายใต้ม าตรการเพิ่ม ขีด
ความสามารถและส่งเสริมความรูใ้ ห้กบั SMEs ในการป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น ทีก่ ระทรวงอุตสาหกรรม
(อก.) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแลว้ ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560
เนื่องจากมีรายละเอียดเนื้อหาบางส่วนที่อาจก่ อใหเ้ กิดความสับสนและความเข ้าใจผิด ในการตีความได้ โดย อก. ได้ขอ
ปรับปรุงรายละเอียด ดังนี้
รายละเอียดของโครงการเดิม (ตามหนังสือ อก. ด่วนทีส่ ุด ที่ อก 0415/4922 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560)
ข้อ 4.3.3 การทาธุรกรรมซื้อเงินตราต่างประเทศ FX Options
ผูป้ ระกอบการ SMEs สามารถใช้คูปองเพือ่ การซื้อเงินตราต่างประเทศ FX Options เท่านั้น (ห้ามใช้เพือ่
การขายเงินตราต่างประเทศ FX Options) โดยสามารถซื้อได้เฉพาะเงินตราต่างประเทศ FX Options ขัน้ พื้นฐาน
ซึ่งเป็ นการซื้อขาย Options แบบธรรมดาทีไ่ ม่มคี วามซับซ้อน (Plain Vanilla Option) และสามารถใช้สทิ ธิ์เมือ่ ใดก็ได้
ในช่วงเวลาทีก่ าหนด (American Options)

วันที่ 3 ตุลาคม 2560

รายละเอียดของโครงการที่ขอปรับแก้ไขในครัง้ นี้
ข้อ 4.3.3 การทาธุรกรรม FX Options
ผูป้ ระกอบ SMEs สามารถใช้คูปองเพื่อการซื้อ FX Options ซึ่งเป็ นการซื้อสิทธิ์ท่จี ะซื้อหรือขายเงินตรา
ต่างประเทศ (ห้ามใช้เพื่อการขาย FX Options) โดยสามารถซื้อได้เฉพาะ FX Options ขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็ น
ธุ ร กรรมที่ไ ม่ มีค วามซับ ซ้อ น (Plain Vanilla Options) และสามารถใช้สิท ธิ์ เ มื่อ ใดก็ ไ ด้ใ นช่ ว งเวลาที่ก าหนด
(American Options)

วันที่ 3 ตุลาคม 2560

มติคณะรัฐมนตรี : ฉบับเต็ม
วั น นี้ ( 3 ตุ ล า คม 2 5 6 0 ) เวลา 09.00 น. ณ ห ้อ งป ร ะ ชุ ม 501 ตึ ก บั ญ ช า ก า ร 1 ท า เ นี ย บ รั ฐ บ า ล
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็ นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พันเอก อธิสทิ ธิ์ ไชยนุ วตั ิ ผูช้ ่ วยโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงผลการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
กฎหมาย
1.
2.

เรื่อง
เรื่อง

3.
4.

เรื่อง
เรื่อง

5.

เรื่อง

6.

เรื่อง

7.

เรื่อง

ร่างพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพือ่ ส่งเสริมการบริจาคให ้แก่
กองทุนยุตธิ รรม)
ร่างกฎกระทรวงสถานทีเ่ ก็บรักษาก๊าซธรรมชาติพ.ศ. ....
ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการผลิต ขาย
นาเขา้ ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซ่งึ วัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 1 พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต
เกี่ยวกับการขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ
ร่างกฎกระทรวงกาหนดประเภทของสถานศึกษาและการดาเนินการของ
สถานศึกษาในการดาเนินการป้ องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่น
พ.ศ. ....
ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่
และมาตรการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม ในท ้องทีต่ าบลบางปะกง ตาบลท่าข ้าม
ตาบลสองคลอง อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และท ้องทีต่ าบลคลองตาหรุ
อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ....
ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับ
อาเภอ พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ- สังคม

8.

เรื่อง

9.

เรื่อง

10.

เรื่อง

11.

เรื่อง

แนวทางการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข ้าราชการด้วย
การจ้างงานรูปแบบอื่น
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขการพิจารณาสิทธิประโยชน์ให ้พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขทีไ่ ด้รับการบรรจุเข ้ารับรับราชการในกระทรวงสาธารณสุข
ขอ้ มูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วดั ความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็ นข ้อมูลข่าวสารทีต่ อ้ งจัดเตรียมไว้ให ้ประชาชนตรวจดูได้
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัตขิ ้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540
การแก้ไขรายละเอียดมาตรการเพิม่ ขีดความสามารถและส่งเสริมความรูใ้ ห ้กับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น

รวบรวมโดย ฝ่ ายเศรษฐกิจและศูนย์ขอ้ มูล (TCCIC)
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มติคณะรัฐมนตรี : ฉบับเต็ม
ต่างประเทศ
12.

เรื่อง

13.

เรื่อง

ขออนุมตั ลิ งนามและการให ้สัตยาบันอนุสญั ญา BIMSTEC ว่าด้วยการให ้ความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญา (BIMSTEC Convention on Mutual
Legal Assistance in Criminal Matters)
ร่างแถลงการณ์ของการประชุมระดับสูงคณะกรรมการบริหาร OECD
Development Centre ครัง้ ที่ 4
แต่งตัง้

14.

เรื่อง

15.

เรื่อง

16.

เรื่อง

17.

เรื่อง

18.

เรื่อง

แต่งตัง้ ขา้ ราชการให ้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(กระทรวงศึกษาธิการ)
การแต่งตัง้ ประธานกรรมการและกรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
การแต่งตัง้ ข ้าราชการให ้ดารงตาแหน่งรองผูอ้ านวยการสานักงบประมาณ
(นักบริหารสูง) ทดแทนตาแหน่งทีว่ ่าง (สานักนายกรัฐมนตรี)
ขอรับโอนข ้าราชการเพือ่ แต่งตัง้ ให ้ดารงตาแหน่งทีป่ รึกษาพิเศษประจา
สานักนายกรัฐมนตรี (สานักนายกรัฐมนตรี)
แต่งตัง้ กรรมการในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย

*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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มติคณะรัฐมนตรี : ฉบับเต็ม
กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุ มติหลักการร่ างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้ มแห่งชาติ
พ.ศ. .... ตามทีก่ ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (ทส.) เสนอ และให ้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาเป็ นเรื่องด่วน โดยให้รบั ความเห็นกระทรวงพลังงาน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี สานักงานอัยการสูงสุด
และฝ่ ายกฎหมายและกระบวนการยุ ติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ไปประกอบการพิจารณาด้วย แลว้ ส่ง ให ้
คณะกรรมการประสานงานสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติพจิ ารณา ก่อนเสนอสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติต่อไป
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... เป็ นการ
ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้ มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และเป็ นการขยายขอบเขตการ
บังคับใช้พระราชบัญญัตไิ ปถึงเขตเศรษฐกิจจาเพาะ เขตไหล่ทวีป และทะเลหลวงทีป่ ระเทศไทยมีสทิ ธิและหน้าทีเ่ กี่ยวกับการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตราบเท่าที่ไ ม่ขดั หรือ แย้งกับกฎหมายระหว่างประเทศหรือ ความตกลงที่ ท ากับ
ต่างประเทศ และกาหนดให้มกี ารขึ้นทะเบียนบุคคลเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของชุมชนและประชาชนในการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้คณะกรรมการสิ่งแวดลอ้ มแห่งชาติกาหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอ้ ม ได้แก่ นา้ อากาศ
เสียงและความสัน่ สะเทือน ดิน ตะกอนดิน และสิ่ง แวดลอ้ มในเรื่องอื่น ๆ เพื่อเป็ นเกณฑ์ทวั ่ ไปสาหรับคุณภาพสิ่งแวดล ้อม
ปรับปรุงแหล่งทีม่ าของเงินกองทุนสิง่ แวดล้อม ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการจัดทารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมและต้องมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูม้ สี ่วนได้เสียให ส้ อดคลอ้ งกับมาตรา 58
ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย และเพิ่มเติมใหเ้ จ้าของโครงการหรือกิจการต้องช าระค่ าธรรมเนียมการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยใหน้ าส่งเข ้ากองทุนกาหนดใหม้ กี ารควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิด กาหนด
ค่าธรรมเนียมในการปล่อยมลพิษและการกาหนดอัตราค่าบริการบาบัดหรือจากัดนา้ เสีย ของเสีย หรือมลพิษอื่น การวาง
หลักประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่ อสิ่งแวดลอ้ ม และมีการปรับปรุงบทกาหนดโทษโดยเพิ่มทบกาหนดโทษให ้
สอดคล้องกับหลักการที่มีการเพิ่มเติมขึ้นใหม่ ซึ่ง ทส. ได้นาข อ้ สังเกตของส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้ งมาปรับปรุงแก้ไขร่ าง
พระราชบัญญัตดิ งั กล่าวตามคาสัง่ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) แล ้ว
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการ
ภาษีเพือ่ ส่งเสริมการบริจาคให้แก่กองทุนยุตธิ รรม)
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุ มตั ิหลักการร่ างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการบริจาคให ้แก่กองทุนยุตธิ รรม) ตามทีก่ ระทรวงการคลัง
(กค.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล ้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
1. กาหนดให้บุคคลธรรมดาที่บริจาคเงินใหแ้ ก่ กองทุนยุ ติธรรมสามารถนามาหักเป็ นค่ าลดหย่ อนได้
สองเท่าของจานวนเงินที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุ นการศึกษาสาหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการได้
ความเห็นชอบแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนอื่น ๆ แล ้ว
2. กาหนดให้บริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนนิ ตบิ ุคคลที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สนิ ให ้แก่กองทุนยุติธรรม สามารถ
นามาหักเป็ นรายจ่ายได้สองเท่าของรายจ่ ายที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายที่จ่ายเป็ นค่ าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุ นการศึกษา
สาหรับโครงการทีก่ ระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบและรายจ่ายทีจ่ ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดสร้าง และการบารุงรักษา
สนามเด็กเล่นสวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของเอกชนที่เปิ ดใหป้ ระชาชนใช้เป็ นการทัว่ ไปโดยไม่เก็บค่าบริการใด ๆ หรือ
สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของทางราชการแล ้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบของกาไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพือ่ การ
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กุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์และรายจ่ ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา ตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่ง
ประมวลรัษฎากร
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติพ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุ มตั ิหลักการร่ างกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล ้วดาเนินการต่อไปได้
พน. เสนอว่า โดยที่มาตรา 7 (1) (2) (3) (5) และ (7) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมนา้ มันเชื้อเพลิง พ.ศ.
2542 บัญญัตใิ ห้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์การเก็บรักษาและการควบคุม
อื่นใดเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ ที่ตงั้ แผนผัง รูปแบบ ลักษณะของสถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติและการบารุงรักษาสถานที่
ดังกล่าว ลักษณะของถังหรือภาชนะที่ใช้ในการบรรจุก๊าซธรรมชาติและการบารุงรักษาถังหรือภาชนะดังกล่าว และกาหนด
วิธกี ารปฏิบตั งิ าน การจัดให้มแี ละบารุงรักษาอุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่นใดภายในสถานทีด่ งั กล่าว รวมทัง้ กาหนดการอื่นใดอัน
จาเป็ นเพื่อประโยชน์แก่ การป้ องกันและระงับเหตุเดือดร้อนราคาญ หรือความเสียหาย หรืออันตรายที่จะมีผลกระทบต่ อ
บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิง่ แวดล้อม ประกอบกับในปัจจุบนั ยังไม่มหี ลักเกณฑ์ และวิธกี ารในการปฏิบตั เิ กี่ยวกับสถานที่
เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ การประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ เพื่อความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของ
ประชาชน จึงได้ยกร่ างกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. .... ซึ่งได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ควบคุมนา้ มันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมนา้ มันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 แล ้ว จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงสถานที่เก็บ
รักษาก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. .... มาเพือ่ ดาเนินการ
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. กาหนดให้สถานทีเ่ ก็บรักษาก๊าซธรรมชาติเป็ นกิจการที่ตอ้ งได้รับใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่ 2 (กิจการทีจ่ ะประกอบกิจการ ต้องแจ้งให ้พนักงานเจ้าหน้าทีท่ ราบก่อน) จากกรมธุรกิจพลังงาน
2. กาหนดให้สถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ สถานที่เฉพาะพื้นที่ การติดตัง้ ระบบรถยนต์ท่ใี ช้กา๊ ซ
ธรรมชาติหรือใช้สาหรับการตรวจสอบและทดสอบการติดตัง้ ระบบรถยนต์ทใ่ี ช้กา๊ ซธรรมชาติ หรือใช้ในงานเพือ่ การศึกษาหรือ
งานวิจยั เท่านัน้
3. ก าหนดให้ส ถานที่เ ก็บ รักษาก๊า ซธรรมชาติตอ้ งเก็บ รักษาก๊าซธรรมชาติไ ว้ใ นถังเก็บและจ่ ายก๊าซ
ธรรมชาติ หรือกลุ่มถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ โดยต้องเป็ นชนิดทีต่ ิดตัง้ แบบเหนือพื้นดิน และต้องอยู่ทร่ี ะดับชัน้ ล่างของ
อาคารเก็บก๊าซธรรมชาติ ห้ามติดตัง้ ไว้บนดิน
4. กาหนดให้สถานทีเ่ ก็บรักษาก๊าซธรรมชาติตอ้ งแสดงรายละเอียดของแผนผังโดยสังเขป แสดงตาแหน่ ง
ทีต่ งั้ ถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ เครื่องสูบอัด ระบบท่อ ระบบป้ องกัน และระงับอัคคีภยั พร้อมทัง้ แบบก่อสร้าง แบบระบบ
ไฟฟ้ า แบบอาคารเก็บก๊าซธรรมชาติและรายการคานวณความมันคงแข็
่
งแรง และการออกแบบ สร้าง ติดตัง้ ตรวจสอบและ
ทดสอบ ต้องเป็ นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม และก่อนการใช้งานต้องทาการทดสอบและตรวจสอบเพื่อป้ องกัน
ความเสียหายและอันตราย
5. กาหนดลักษณะอาคารเก็บก๊าซธรรมชาติ โดยพื้นต้องเป็ นคอนกรีตเรียบ ฝาและผนังต้องเป็ นวัตถุทน
ไฟ ต้องมีช่องระบายอากาศ หลังคาต้องทาด้วยวัสดุติดไฟได้ยาก หรือไม่เป็ นเชื้อเพลิง ถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ เครื่อง
สูบอัดก๊าซธรรมชาติตอ้ งตัง้ ไว้ในทีท่ ่มี กี ารระบายอากาศอย่างเหมาะสม มีป้ายห ้ามและคาเตือนเพื่อความปลอดภัย และห ้าม
เก็บวัตถุไวไฟ หรือพักอาศัยในอาคารดังกล่าว
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4. เรื่อ ง ร่ า งกฎกระทรวงการขออนุ ญ าตและการออกใบอนุ ญาตเกี่ย วกับ การผลิต ขาย น าเข้า ส่ง ออกหรือ มี ไ ว้ใน
ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซ่ึง วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการขออนุ ญาตและการออก
ใบอนุ ญาตเกี่ยวกับการขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุ มตั ิหลักการร่ างกฎกระทรวงการขออนุ ญาตและการออกใบอนุ ญาตเกี่ยวกับการ
ผลิต ขาย นาเข ้า ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซ่งึ วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง
การขออนุ ญาตและการออกใบอนุ ญาตเกี่ยวกับการขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหร้ บั ความเห็นของกระทรวงการคลังไป
ประกอบการพิจารณาด้วย แลว้ ดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. ร่างกฎกระทรวงการขออนุ ญาตและการออกใบอนุ ญาตเกี่ยวกับการผลิต ขาย นาเข้า ส่งออกหรือมีไว้
ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซ่งึ วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 พ.ศ. ....
1.1 กาหนดให้มกี ารอนุญาตให ้ผลิต ขาย นาเข ้า ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์
์
ซึ่งวัตถุออกฤทธิในประเภท 1 ได้ เมือ่ ปรากฏว่าผูข้ ออนุญาตเป็ นหน่วยงานของรัฐทีเ่ ป็ นนิติบคุ คลหรือสภากาชาดไทย และมี
ความประสงค์ท่จี ะผลิต ขาย นาเข า้ ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซ่งึ วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการ
1.2 กาหนดให้ผูร้ บั อนุญาตผลิต ขาย นาเข ้า ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซ่ึ ง
์
วัตถุออกฤทธิในประเภท 1 จะผลิต ขาย นาเขา้ หรือเก็บไว้ซ่งึ วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ได้เฉพาะในสถานที่ท่รี ะบุไว้ใน
ใบอนุ ญาตเท่านัน้ ในกรณี ท่ผี ูร้ บั อนุ ญาตประสงค์จะย้าย เปลี่ยนแปลงหรือเพิม่ สถานทีผ่ ลิต สถานที่ขาย สถานที่นาเข ้าหรือ
สถานทีเ่ ก็บวัตถุออกฤทธิ์ดงั กล่าว ให้ย่นื คาขอต่อผูอ้ นุญาต
1.3 กาหนดใหผ้ ูร้ บั อนุญาตนาเข ้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ทีจ่ ะมีการนาเข ้าหรือ
ส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ในแต่ละครัง้ ต้องได้รบั ใบอนุญาตเฉพาะคราวทุกครัง้ ทีน่ าเข ้าหรือส่งออก
1.4 กาหนดให้ผูร้ บั อนุญาตปฏิบตั ิตามเงือ่ นไขทีก่ าหนดในการนาเข ้า หรือส่งออกเฉพาะคราวซึ่ง
์
วัตถุออกฤทธิในประเภท 1 เช่น นาวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ทีต่ นนาเข ้าหรือส่งออก แล ้วแต่กรณี มาให ้พนักงานเจ้าหน้าที่
สานัก งานคณะกรรมการอาหารและยา ณ ด่านตรวจสอบวัตถุออกฤทธิ์ เพื่อทาการตรวจสอบ ซึ่งอาจยกเว้นกรณี เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการ ในการป้ องกันและปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ ทัง้ หมดหรือแต่บางส่วนก็
ได้
1.5 กาหนดใหผ้ ูร้ บั อนุญาตใหม้ ไี ว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซ่งึ วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1
ผูใ้ ดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ย่นื คาขอต่อผูอ้ นุญาตก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ
1.6 กาหนดให้ผูร้ บั อนุ ญาตรายงานผลการดาเนินการตามที่ได้รบั อนุ ญาตมายัง สานัก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาตามแบบและภายในระยะเวลาทีเ่ ลขาธิการกาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1.7 กาหนดให้ในกรณี ท่ผี ูร้ บั อนุ ญาตผลิต นาเขา้ หรือมีไว้ในครอบครอง หรือใช้ประโยชน์ซ่ึง
์
วัตถุออกฤทธิในประเภท 1 เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจยั ทางด้านการแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์ได้ทาการศึกษาวิจยั เสร็จ
สมบูรณ์แลว้ หรือยุตโิ ครงการวิจยั โดยมีวตั ถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 คงเหลือในความครอบครอง ให ้ผูร้ บั อนุญาตแจ้งความ
จานงเป็ นหนังสือถึงผูอ้ นุญาต เพือ่ ขอทาลายวัตถุออกฤทธิ์ทเ่ี หลือนัน้
2. ร่างกฎกระทรวงการขออนุ ญาตและการออกใบอนุ ญาตเกี่ยวกับการขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
พ.ศ. ....
2.1 ก าหนดให ผ้ ู อ้ นุ ญ าตจะพิ จ ารณาอนุ ญ าตให ข้ ายวัต ถุ อ อกฤทธิ์ ใ นประเภท 2 ได้
เมือ่ ปรากฏว่า ผูข้ ออนุญาตเป็ นหน่วยงานของรัฐทีม่ หี น้าทีบ่ าบัดรักษาหรือป้ องกันโรค และสภากาชาดไทย หน่วยงานของรัฐ
ที่ได้รบั ใบอนุ ญาตในกรณี มีความจาเป็ นเพื่อประโยชน์ข องทางราชการ เช่ น เพื่อใช้ในทางการแพทย์ข องประเทศ การ
ศึกษาวิจยั ทางด้านการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ การป้ องกันและปราบปรามการกระทาความผิด เกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ ผูร้ บั
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อนุ ญาตผลิตหรือนาเขา้ ทีเ่ ป็ นผูไ้ ด้รบั มอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข ผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูป้ ระกอบวิชาชีพทัน
ตกรรมหรือผูป้ ระกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชนั้ หนึ่ง
2.2 ก าหนดให ผ้ ู ร้ ับ อนุ ญ าตขายวัต ถุ อ อกฤทธิ์ ใ นประเภท 2 จะขายวัต ถุ อ อกฤทธิ์ ใ น
ประเภท 2 ได้ ต้องเป็ นวัตถุออกฤทธิ์ท่ผี ู อ้ นุ ญาตได้อนุ ญาตใหผ้ ลิตหรือนาเขา้ และขายเฉพาะสาหรับคนไข ท้ ่ผี ูป้ ระกอบ
วิชาชีพเวชกรรมหรือผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรมให ้การรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาล หรือขายเฉพาะสาหรับใช้กบั สัตว์ท่ี
ผูป้ ระกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชนั้ หนึ่งทาการบาบัดหรือป้ องกันโรค ณ สถานพยาบาลสัตว์
2.3 กาหนดใหผ้ ูร้ บั อนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ต้องจัดให ้มีการทาบัญชีเกี่ยวกับการ
ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 และใหร้ ายงานเกี่ยวกับการดาเนินการตามที่ได้รบั อนุ ญาตมายังสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา และจัดให้มเี ภสัชกรอยู่ประจาควบคุมกิจการตามเวลาที่เปิ ดทาการซึ่งระบุในใบอนุ ญาต ในกรณี ผูร้ บั อนุญาต
ผลิตหรือนาเขา้ วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ทีเ่ ป็ นผูไ้ ด้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข
2.4 กาหนดใหผ้ ูร้ บั อนุ ญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต
ให้ย่นื คาขอต่อผูอ้ นุญาตก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ
2.5 กาหนดใหผ้ ูร้ บั อนุ ญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 จะขายได้เฉพาะในสถานที่ท่รี ะบุไว้
ในใบอนุญาตเท่านัน้ ในกรณีทผ่ี ูร้ บั อนุญาตประสงค์จะย้าย เปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ สถานทีข่ ายวัตถุออกฤทธิ์ดงั กล่าว ให ้ยื่นคา
ขอต่อผูอ้ นุญาต
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดประเภทของสถานศึกษาและการดาเนิ นการของสถานศึกษาในการดาเนินการป้ องกันและ
แก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั หิ ลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดประเภทของสถานศึกษาและการดาเนินการของ
สถานศึกษาในการดาเนินการป้ องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และ
ให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล ้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. กาหนดให้กฎกระทรวงฯ มีผลใช้บงั คับเมือ่ พ้นกาหนด 180 วัน นับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็ นต้นไป
2. กาหนดประเภทของสถานศึกษาในการดาเนินการป้ องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่นเป็ น 3
ระดับ คือ
(1) สถานศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาขัน้ พื้นฐาน (ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา)
(2) สถานศึกษาทีจ่ ดั การอาชีวศึกษา
(3) สถานศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาในระดับอุดมศึกษา
โดยสถานศึกษาแต่ละประเภทต้องจัดให้มกี ารดูแล ช่ วยเหลือ คุม้ ครองนักเรียนและนักศึกษา และคานึงถึงสิทธิของผูเ้ รียน
รวมถึงความลับและความเป็ นส่วนตัวของผูเ้ รียน
3. ก าหนดให้ส ถานศึ ก ษาที่จ ัด การศึ ก ษาขัน้ พื้น ฐานและสถานศึ ก ษาที่จ ัด การอาชี ว ศึ ก ษาระดับ
ประกาศนียบัตรต้องจัดให้มีก ารสอนเรื่อ งเพศวิถีศึกษาใหเ้ หมาะสมและสอดคลอ้ งกับช่ วงวัย และต้องมีการติด ตาม
ประเมินผลโดยให้เป็ นส่วนหนึ่งของการวัดผล โดยให ้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเพศวิถศี ึกษาด้วย และในระดับวิชาชีพชัน้ สูงขึ้นไปและ
ในระดับอุดมศึกษา ให้เป็ นไปตามสภาสถาบันอาชีวศึกษา สภามหาวิทยาลัย สภาสถาบันอุดมศึกษา
4. กาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนานักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ หรือคณะครุศาสตร์ หรือในสาขาอื่นที่
เกี่ยวขอ้ ง ให้มคี วามรูใ้ นเรื่องการสอนเพศวิถศี ึกษา และทักษะการให ้คาปรึกษา
5. กาหนดให้สถานศึกษาจัดการศึกษาใหแ้ ก่ นกั เรียนหรือนักศึกษาที่ตงั้ ครรภ์โดยต้องใหน้ กั เรียนหรือ
นักศึกษาที่ตงั้ ครรภ์ได้เรียนจนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ หรือการศึกษาขัน้ พื้นฐาน โดยยืดหยุ่นในวิธีการจัดการ
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เรียนรู ้ หลีกเลี่ยงการลงโทษและไม่ตาหนิ กรณี นกั เรียนหรือนักศึกษาประสงค์จะหยุดพักการเรียนในระหว่างตัง้ ครรภ์และ
หลังคลอดเพือ่ ดูแลบุตร สถานศึกษาต้องอนุญาตและให ้นักเรียนหรือนักศึกษามีสทิ ธิในการศึกษาต่อ
6. กาหนดให้สถานศึกษาต้องจัดใหน้ กั เรียนหรือนักศึกษาได้รบั การบริการอนามัยเจริญพันธุท์ ่ดี แี ละ
ถูกต้อง
7. กาหนดให้หน่ วยงานต้นสังกัดกากับ ติดตามสถานศึกษาในการดูแลช่วยเหลือ และคุม้ ครองเกี่ยวกั บ
การดาเนินการป้ องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่น
6. เรื่อ ง ร่ า งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อ ม เรื่อ ง ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุม้ ครอง
สิง่ แวดล้อม ในท้องที่ตาบลบางปะกง ตาบลท่าข้าม ตาบลสองคลอง อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และท้องที่ตาบล
คลองตาหรุ อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุ มตั ิในหลักการร่ างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ ม เรื่อง
กาหนดเขตพื้นทีแ่ ละมาตรการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม ในท ้องทีต่ าบลบางปะกง ตาบลท่าข ้าม ตาบลสองคลอง อาเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา และท้องทีต่ าบลคลองตาหรุ อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... ตามทีก่ ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให ้รับความเห็นของกระทรวงพลังงานและ
กระทรวงอุตสาหกรรมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล ้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างประกาศฯ
1. กาหนดเขตพื้นทีแ่ ละมาตรการคุม้ ครองสิ่งแวดลอ้ ม โดยครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของอาเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา และบางส่วนของอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ทีก่ าหนดให ้เป็ นเขตอนุรกั ษ์และเขตควบคุมอาคารตามแผนที่
ท้ายประกาศนี้ โดยแบ่งพื้นที่การใช้บงั คับออกเป็ น 2 บริเวณ คือ พื้นที่บนแผ่นดินใหญ่และพื้นทีน่ ่ านนา้ ทะเล โดยกาหนด
ห้ามกระทาการหรือประกอบกิจกรรม ก่อสร้างอาคารหรือสิง่ ปลูกสร้างใด ๆ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงของระบบ
นิเวศน์
2. กาหนดประเภทโครงการหรือกิจการที่ตอ้ งจัดทารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอ้ มเบื้องต้นหรือรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม ต่อสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ มตามมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
3. กาหนดให้แต่งตัง้ คณะกรรมการกากับดูแลและติดตามผลการคุม้ ครองสิง่ แวดลอ้ มเพือ่ กากับดูแลและ
ติดตามผลการคุม้ ครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ มีอานาจหน้าที่เห็นชอบแผนคุม้ ครอง ฟื้ นฟู และสร้างจิตสานึกในการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม
4. กาหนดให้ประกาศนี้มรี ะยะเวลาการบังคับใช้ห ้าปี นบั แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ น
ต้นไป
7. เรื่อง ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอาเภอ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบในหลักการร่ างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ระดับอาเภอ พ.ศ. .... ตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให ้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่าง
อนุบญั ญัตทิ เ่ี สนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล ้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างระเบียบ
1. กาหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ ประกอบด้วยปลัดกระทรวง
มหาดไทยเป็ นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็ นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุ ษย์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิ บดีกรมควบคุม
โรค อธิบดีกรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้ งถิ่น อธิบดีกรมอนามัย ปลัดกรุงเทพมหานคร
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เลขาธิการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และผูจ้ ดั การกองทุนสนับสนุน
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การสร้างเสริมสุขภาพ เป็ นกรรมการ โดยมีร องปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่รบั ผิดชอบกลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาการ
สาธารณสุข เป็ นกรรมการและเลขานุ การ มีอานาจหน้าที่กาหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนา สนับสนุ นและแก้ไขปัญหา
การดาเนินงาน ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอาเภอ และคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับเขต
2. กาหนดให้ในแต่ละอาเภอของทุกจังหวัดเวน้ แต่กรุงเทพมหานคร มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ระดับอาเภอ ประกอบด้วยผูแ้ ทนภาครัฐ ผูแ้ ทนภาคเอกชนและผูแ้ ทนภาคประชาชนในอาเภอ จานวนไม่เกินยี่สบิ เอ็ดคน
โดยมีนายอาเภอ เป็ นประธานกรรมการ มีอานาจหน้าที่กาหนดแผนงานและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ในอาเภอ
และดาเนินการให้เกิดการขับเคลือ่ นตามแผนงานดังกล่าว โดยบูรณาการและระดมทรัพยากรทีม่ อี ยู่ในอาเภอ ทัง้ จากภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน
3. กาหนดให้สานักงานสาธารณสุขอาเภอเป็ นสานักงานเลขานุ การของคณะกรรมการนโยบายพัฒนา
คุณภาพชีวติ ระดับอาเภอ รับผิดชอบงานธุรการ และมีอานาจหน้าทีเ่ ป็ นหน่วยงานกลางในการจัดทาแผนงานและยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ในอาเภอ ตลอดจนเป็ นหน่ วยงานประสานงานในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผนงานและยุทธศาสตร์ดงั กล่าว
4. ก าหนดให้ใ นแต่ ล ะเขตของกรุ ง เทพมหานครมีค ณะกรรมการพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ระดับ เขต
ประกอบด้วยผูแ้ ทนภาครัฐ ผูแ้ ทนภาคเอกชน และผูแ้ ทนภาคประชาชนในเขตจานวนไม่เกินยี่สบิ สามคน โดยมีผูอ้ านวยการ
เขตเป็ นประธานกรรมการ มีอานาจหน้าที่กาหนดแผนงานและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ในเขต และดาเนินการ
ให้เกิดการขับเคลื่อนตามแผนงานดังกล่าว โดยบูรณาการและระดมทรัพยากรที่มอี ยู่ในเขตพื้นทีท่ งั้ จากภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน
5. กาหนดให้ศูนย์บริการสาธารณสุขเป็ นสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับ
เขต รับผิดชอบงานธุรการ และมีอานาจหน้าทีเ่ ป็ นหน่ วยงานกลางในการจัดทาแผนงานและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ในเขต ตลอดจนเป็ นหน่ วยงานประสานงานในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงานและยุทธศาสตร์
ดังกล่าว
6. กาหนดให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็ นผูร้ กั ษาการ
ตามระเบียบนี้
เศรษฐกิจ- สังคม
8. เรื่อง แนวทางการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอืน่
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบแนวทางการทดแทนอัตราว่างจากผลเกษียณอายุของข ้าราชการด้วยการจ้าง
งานรูปแบบอื่น ตามที่สานักงาน ก.พ. เสนอ โดยถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรการบริหารและพัฒนากาลังคนภาครัฐ (พ.ศ.
2557-2561) ในส่วนทีเ่ กี่ยวขอ้ งกับการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุ ของข ้าราชการต่อไป
สาระสาคัญของแนวทางการทดแทนอัตราว่าง ฯ สรุปได้ดงั นี้
1. หลักการ
1.1 ส่วนราชการมีทางเลือกในการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข ้าราชการด้วย
การใช้รูปแบบการจ้างงานทีห่ ลากหลาย โดยไม่จาเป็ นต้องใช้ข ้าราชการเพียงอย่างเดียว
1.2 การทดแทนอัตราว่างจากผลเกษียณอายุของข ้าราชการต้องคานึงถึงความจาเป็ นตามภารกิจ
ของแต่ละส่วนราชการ ความมีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ ค่าในการบริหารกาลังคนภาครัฐ
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2. เป้ าประสงค์
1. เพือ่ ให้ส่วนราชการเลือกใช้รูปแบบการจ้างงานได้เหมาะสมกับความจาเป็ นของภารกิจ
2. เพื่อให้สดั ส่วนรูปแบบการใช้การจ้างงานที่ไม่ใช่ ข ้าราชการเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่ วยลดภาระผูกพัน
ด้านค่าใช้จ่ายด้านบุคคลในระยะยาว
3. แนวทางการดาเนินการ
3.1 ให้ อ.ก.พ. กระทรวง บริหารจัดการอัตราว่างจากผลเกษียณอายุของข ้าราชการ
พลเรือนสามัญ โดยทดแทนอัตราว่างดังกล่าวที่มใี นแต่ละปี ดว้ ยรูปแบบการจ้างงานที่ไม่ใช่ ขา้ ราชการตามแนวทางที่ คปร.
กาหนด ดังต่อไปนี้
3.1.1 การทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการในสายงาน
สนับสนุ น ให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) ต าแหน่ ง ประเภททัว่ ไปในสายงานสนับ สนุ น ของส่ ว นราชการทัง้ ต าแหน่ ง ที่
ปฏิบตั งิ านประจาพื้นฐานที่สนับสนุ นด้านการบริหารจัดการของส่วนราชการ (Corporate Functions) (เช่น ตาแหน่งในสาย
งานเจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานพัสดุ เป็ นต้น และตาแหน่งประเภททัวไปที
่ ส่ นับสนุ น
การปฏิบตั งิ านของสายงานหลัก (เช่น นายช่างเครื่องกล นายช่างรังวัด และนายช่างเทคนิค เป็ นต้น) ให้ทดแทนอัตราว่าง
จากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอืน่ ทัง้ หมด (ร้อยละ 100 ของอัตราว่างจากผลเกษียณอายุใน
สายงานสนับสนุ นที่ส่วนราชการมีในปี นนั้ ) ทัง้ นี้ สาหรับตาแหน่งประเภททัว่ ไประดับอาวุโส ให ้ยกเว ้นการทดแทนอัตราว่าง
จากผลการเกษียณอายุ ของข า้ ราชการด้วยการจ้างงานรู ปแบบอื่น เนื่องจากเป็ นทางก้าวหน้าของข า้ ราชการในสายงาน
สนับสนุน
(2) ตาแหน่ งประเภทวิชาการในสายงานสนับสนุ นของส่วนราชการ เช่น ตาแหน่งงานที่
เกี่ยวข อ้ งกับงานประจาพื้นฐานที่ส นับสนุ นการบริหารจัดการของส่ว นราชการ เช่ น ตาแหน่ งในสายงานนักทรัพ ยากร
บุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
หรือตาแหน่งประเภทวิชาการทีส่ นับสนุนการปฏิบตั ภิ ารกิจหลักของส่วนราชการ ให้ทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุ
ของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่นอย่างน้อยร้อยละ 10 ของอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของตาแหน่ งประเภท
วิชาการในสายงานสนับสนุนทีส่ ่วนราชการมีในปี นนั้
3.1.2 การทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการในสายงานหลัก ให ้
ดาเนินการ ดังนี้
(1) ตาแหน่ งประเภทวิชาการ ให้พจิ ารณาทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษี ยณอายุ
ของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น โดยคานึงถึงความจาเป็ นตามภารกิจของส่วนราชการ ความมีประสิทธิภาพและ
ความคุม้ ค่า และเงื่อนไขในการจ้างงานภาครัฐ เช่ น ความจาเป็ นในการดึงดูดผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถและการแข่งขันกับ
ภาคเอกชนและภาคส่วนอื่น ความเร่งด่วนในการใช้ผูม้ ศี กั ยภาพในการปฏิบตั งิ าน เป็ นต้น
(2) ต าแหน่ ง ประเภททัว่ ไป ให้ท ดแทนอัต ราว่ า งจากผลการเกษี ย ณอายุ ข อง
ข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่นอย่างน้อยร้อยละ 10 ของอัตราว่าง จากผลการเกษียณอายุของตาแหน่งประเภททัวไป
่
้
ในสายงานหลักที่ส่วนราชการมีในปี นัน ทัง้ นี้ สาหรับส่วนราชการ/กรมขนาดเล็กที่มีอตั รากาลังไม่เ กิน 1,000 อัตรา ให ้
พิจารณาใช้รูปแบบการจ้างงานอื่นทดแทนการบรรจุข ้าราชการตามความเหมาะสมและตามความจาเป็ นของภารกิจ
3.2 ให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และคณะกรรมการ
ข้าราชการตารวจ (ก.ตร.) บริหารจัดการอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของขา้ ราชการในแต่ละปี โดยทดแทนอัตราว่าง
ดังกล่าวด้วยรูปแบบการจ้างงานที่ไม่ใช่ขา้ ราชการ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ คปร. กาหนดโดยอนุ โลม รวมทัง้ ให ้ฝ่ าย
เลขานุการร่วม คปร. สือ่ สารให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลอื่นนอกฝ่ ายบริหารตระหนักถึงความจาเป็ นและดาเนินการตาม
มาตรการนี้โดยอนุโลมด้วยเช่นกัน
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3.3 ให้ฝ่ายเลขานุ การร่วม คปร. ศึกษาแนวทางและมาตรการเพือ่ จูงใจให้สว่ นราชการทดแทน
อัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ขา้ ราชการ เช่น หากส่วนราชการมีอตั รา
ขา้ ราชการประเภทวิชาการเกษียณอายุ จานวน 1 อัตรา อาจกาหนดให ้ทดแทนด้วยพนักงานราชการ จานวน 2 อัตรา เป็ นต้น
รวมทัง้ หามาตรการจูงใจให้สว่ นราชการใช้อตั รากาลังอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เงื่อนไขการดาเนินงาน
4.1 ในการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของขา้ ราชการคืนใหก้ บั ส่วนราชการ อ.ก.พ.
กระทรวง ก.ต.ร. และ ก.ค.ศ. ยังคงดาเนินการตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขที่ คปร. กาหนดไว้ในมาตรการบริหารและ
พัฒนากาลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557-2561) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 โดยอัตราว่างจากผลการ
เกษียณอายุ ข องข า้ ราชการที่จะนาไปจัดสรรใหก้ บั ส่วนราชการ ต้องผ่ านการพิจารณาทดแทนด้วยการจ้างงานรู ปแบบ
อื่น ตามทีก่ าหนดไว้ในแนวทางการดาเนินการด้วยแล ้ว
4.2 ในช่ วงเปลี่ยนผ่ าน เพื่อใหส้ ่วนราชการมีระยะเวลาเตรียมตัวและสามารถวางแผนการ
ทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของขา้ ราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่นล่วงหน้า จึงเห็นควรให้การดาเนินการตาม
แนวทางนี้ มีผลบังคับใช้สาหรับทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษี ยณอายุของข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็ นต้น
ไป รวมทัง้ ให้ฝ่ายเลขานุ การร่ วม คปร. (สานักงาน ก.พ.) สื่อสารสร้างความเขา้ ใจเกี่ยวกับขัน้ ตอนและวิธีการปฏิบตั ิเพื่อ
เตรียมความพร้อมให้กบั ส่วนราชการด้วย
5. โดยที่แนวโน้มอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุข องขา้ ราชการใน 5 ปี ขา้ งหน้า (พ.ศ. 2560-2564)
พบว่า จะมีอตั ราว่างฯ ประมาณ 50,584 อัตรา คิดเป็ นร้อยละ 2.5 ของจานวนข ้าราชการพลเรือนสามัญในแต่ละกระทรวง
ดังนัน้ การมีมาตรการบริหารจัดการและทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข ้าราชการที่เหมาะสมจะช่ วยให ้การ
บริหารกาลังคนภาครัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ ค่า
9. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิประโยชน์ให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รบั การบรรจุ
เข้ารับรับราชการในกระทรวงสาธารณสุข
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิประโยชน์ใหพ้ นักงาน
กระทรวงสาธารณสุขทีไ่ ด้รบั การบรรจุเขา้ รับรับราชการในกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ตามทีส่ านักงาน ก.พ. เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
ก.พ. ในการประชุมครัง้ ที่ 7/2560 เมือ่ วันที่ 26 กรกาคม 2560 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบการกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขการพิจารณาสิทธิประโยชน์ให ้พนักงาน สธ. ทีไ่ ด้รับการบรรจุเข ้ารับราชการใน สธ. ดังนี้
1. ผูท้ ่จี ะได้รบั การพิจารณาสิทธิประโยชน์ ได้แก่ “พนักงาน สธ.” ที่ได้รบั การจ้างให ้ปฏิบตั ิงานเต็มเวลา
อย่างต่อเนื่องเสมือนพนักงานประจาใน สธ. อยู่ก่อนวันทีค่ ณะรัฐมนตรีจะมีมติ และได้รบั การจ้างให ้ปฏิบตั งิ านจนถึงวันก่ อน
ได้รบั การบรรจุเขา้ รับราชการเป็ นขา้ ราชการใน สธ. ซึ่งรวมถึงกรณี มกี ารเว้นช่ วงการบรรจุเนื่องจากวันก่ อนการบรรจุเป็ น
วันหยุดราชการและกรณี อ่นื ๆ ที่ ก.พ. กาหนด ทัง้ นี้ ในกรณี ท่เี คยได้รบั การจ้างใหป้ ฏิบตั ิงานเป็ นพนักงานราชการหรือ
ลูกจ้างชัว่ คราวมาก่อน จะต้องเป็ นการจ้างต่อเนื่องกันทุกช่วงเวลา และในการปฏิบตั งิ านเป็ นลูกจ้างชัว่ คราวจะต้องเป็ นการ
ปฏิบตั งิ านเต็มเวลาอย่างต่อเนื่องเสมือนพนักงานประจาเป็ นเวลา 1 ปี ข้นึ ไป
2. การได้รบั เงินเดือน
2.1 กรณี พ นั ก งาน สธ. ที่ ไ ด้ร ับ การบรรจุ เ ข้า รับ ราชการก่ อ นวัน ที่ ค ณะรัฐ มนตรีมี ม ติ
ให้ได้รบั การปรับเงินเดือนเป็ นอัตราใหม่ตง้ั แต่วนั ที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
(1) กรณี พนักงาน สธ. ที่ได้รบั การจ้างให ้ปฏิบตั ิงานในตาแหน่ งทีใ่ ช้คุณวุฒิระดับปริญญาและ
ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการให้ได้รับเงินเดือนโดยนาอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒทิ ่ี ก.พ. กาหนด เป็ นอัตรา
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เงินเดือนเริ่มต้นแลว้ บวกกับ 1) ผลรวมของจานวนเงินที่ได้เลื่อนขณะเป็ นพนักงาน สธ. 2) ผลรวมของจานวนเงินเดือนที่ได้
เลือ่ นเงินเดือนขณะเป็ นขา้ ราชการ และ 3) จานวนเงินค่าตอบแทนพิเศษทีค่ านวณได้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 (ถ้ามี)
(2) กรณีพนักงาน สธ. ทีไ่ ด้รับการจ้างให ้ปฏิบตั งิ านในตาแหน่งที่ใช้คุณวุฒติ า่ กว่าปริญญาและ
ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งประเภททัว่ ไป ให้ได้รบั เงินเดือนโดยนาอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิท่ี ก.พ. กาหนด เป็ นอัตรา
เงินเดือนเริ่มต้นแล้วบวกกับ 1) ผลรวมของจานวนเงินที่ได้เลื่อนขณะเป็ นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2) ผลรวมของ
จานวนเงินเดือนที่ได้เลือ่ นเงินเดือนขณะเป็ นขา้ ราชการ และ 3) จานวนเงินค่าตอบแทนพิเศษทีค่ านวณได้ในวันที่ 1 ตุลาคม
2559 (ถ้ามี)
(3) กรณีพนักงาน สธ. ตามข ้อ (1) หรือข ้อ (2) ข ้างต้น ได้รับการบรรจุเข ้ารับราชการก่อนวันที่ 1
ธันวาคม 2557 เมื่อคานวณอัตราเงินเดือนตามที่กาหนดในขอ้ (1) หรือ ขอ้ (2) แลว้ แต่กรณี แลว้ ใหน้ าจานวนเงินเดือนที่
ได้รบั เพิม่ ขึ้น ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 มาบวกรวมเพิม่ เติมด้วย
ทัง้ นี้ หากอัตราเงินเดือนที่คานวณได้ตา่ กว่า อัตราเงินเดือนที่ได้รบั อยู่เดิมใหไ้ ด้รบั เงินเดือนใน
อัตราเดิมต่อไป
2.2 กรณี พ นัก งาน สธ. ที่ไ ด้ร บั การบรรจุ เ ข้า รับ ราชการตั้ง แต่ ว ัน ที่ ค ณะรัฐ มนตรี มี ม ติ
เป็ นต้นไป ให้ได้รบั เงินเดือนในวันที่บรรจุเข้ารับราชการ ดังนี้
(1) กรณีพนักงาน สธ. ทีไ่ ด้รับการจ้างให ้ปฏิบตั งิ านในตาแหน่งทีใ่ ช้คุณวุฒริ ะดับปริญญาและ
ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งประเภทวิชาการให้ได้รับเงินเดือนโดยนาอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒทิ ่ี ก.พ. กาหนดไว้ ณ วันที่
ผูน้ นั้ บรรจุเขา้ รับราชการเป็ นอัตราเงินเดือนเริ่มต้น แลว้ บวกกับผลรวมของจานวนเงิ นที่ได้เลื่อนขณะเป็ นพนักงาน สธ. ใน
ตาแหน่งนัน้
(2) กรณี พนักงาน สธ. ที่ได้รบั การจ้างใหป้ ฏิบตั ิงานในตาแหน่ งที่ใช้คุณวุฒิตา่ กว่าปริญญา
และได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งประเภททัว่ ไปใหไ้ ด้รับเงินเดือนโดยนาอัตราเงินเดือนตามวุฒทิ ่ี ก.พ. กาหนดไว้ ณ วันทีผ่ ู ้
นัน้ บรรจุเขา้ รับราชการเป็ นอัตราเงินเดือนเริ่มต้น แลว้ บวกกับผลรวมของจานวนเงินที่ได้เลื่อนขณะเป็ นพนักงาน สธ. ใน
ตาแหน่งนัน้
ทัง้ นี้ เงินเดือนที่ได้รบั ในวันที่บรรจุเข ้ารับราชการจะต้องไม่เกินเงินเดือนขัน้ สูงของตาแหน่งที่
ได้รบั แต่งตัง้
3. กรณี อ่นื นอกเหนื อจากที่ได้กาหนดไว้ กรณี มปี ญั หาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และ วิธีการนี้
หรือกรณีอ่นื นอกเหนือจากทีไ่ ด้กาหนดไว้ ให้นาเสนอ ก.พ.พิจารณา
4. เงื่อนไข
(1) ผูท้ ไ่ี ด้รบั การพิจารณาสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารข ้างต้น จะต้องปฏิบตั ริ าชการ
ในส่วนราชการนัน้ เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี โดยห ้ามโอนไปส่วนราชการอื่นเว ้นแต่กรณีลาออก
(2) กรณี ท่สี ่วนราชการได้รบั อนุ มตั จิ ดั สรรอัตรากาลังเพิ่ม และได้บรรจุพนักงาน สธ.
ในตาแหน่งที่ได้รบั จัดสรรตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขนี้แล ้วใหย้ ุบเลิกตาแหน่ งของพนักงาน สธ. ทีไ่ ด้รับการบรรจุ
เขา้ รับราชการเป็ นขา้ ราชการพลเรือนสามัญ ทัง้ นี้ เพื่อป้ องกันมิใหเ้ กิดปัญหาเจ้าหน้าที่กลุ่มดังกล่าวเรียกร้องขอใหบ้ รรจุ
แต่งตัง้ เป็ นขา้ ราชการในภายหลัง
(3) สธ. ต้องประชาสัมพันธ์และสร้างความเข า้ ใจที่ถูกต้องใหแ้ ก่ บุค ลากรใน สธ.
เกี่ยวกับขอ้ กฎหมายและหลัก เกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไขในการบริหารงานบุคคลของขา้ ราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน
ราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เพือ่ ให ้เกิดการยอมรับในเงือ่ นไขสภาพการจ้างตัง้ แต่ เริ่มปฏิบตั งิ านใน สธ.
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10. เรื่อง ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วดั ความโปร่งใสของหน่ วยงานของรัฐเป็ นข้อมูลข่าวสาร
ที่ตอ้ งจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540
คณะรัฐมนตรีพิจารณาขอ้ มูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่ งใสและตัวชี้วดั ความโปร่ งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็ นขอ้ มูลข่าวสารทีต่ อ้ งจัดเตรียมไว้ให ้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติ
ขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามทีส่ านักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอ และมีมติ ดังนี้
1. ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบตั แิ ละดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการข ้อมูลข่าวสารของราชการเรื่อง
กาหนดให้ขอ้ มูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วดั ความโปร่งใสของหน่ วยงานของรัฐเป็ นขอ้ มูลข่าวสารที่
ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
อย่างเคร่งครัด
2. ให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีพจิ ารณาดาเนินการ ดังนี้
2.1 สร้างการรับรู แ้ ละความเขา้ ใจกับหน่ วยงานของรัฐถึงความจาเป็ นในการเผยแพร่ ขอ้ มูล
ข่าวสารของราชการ รวมทัง้ กาหนดกลไกและช่ องทางในการใหค้ าปรึกษา คาแนะนาสาหรับหน่วยงานภาครัฐในการเผยแพร่
ขอ้ มูลข่าวสารของราชการเพิม่ เติมด้วย
2.2 กาหนดกลไกในการติดตามการดาเนินการตามพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 และประกาศคณะกรรมการขอ้ มูลข่าวสารของราชการที่เกี่ยวขอ้ งเพิ่มเติมจากแนวปฏิบตั ิทใ่ี ช้ในปัจจุบนั โดยให ้
รวมถึงการกาหนดให้มกี ลไกการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของการเผยแพร่ขอ้ มูลของหน่ วยงานของรัฐใหแ้ ล ้ว
เสร็จโดยเร็ว แล้วนาเสนอคณะกรรมการขอ้ มูลข่าวสารของราชการพิจารณาเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการกากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานของรัฐต่อไป
2.3 พิจารณาถึงความเป็ นไปได้ในการเปิ ดโอกาสใหป้ ระชาชนเข ้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
ติดตาม และตรวจสอบการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของราชการเพิม่ ขึ้น
สาระสาคัญของเรื่อง
สปน. รายงานว่า คณะกรรมการฯ ได้มีประกาศเรื่อง กาหนดให ้ข ้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความ
โปร่ งใสและตัวชี้วดั ความโปร่ งใสของหน่ วยงานของรัฐเป็ นขอ้ มูลข่าวสารที่ตอ้ งจัดไว้ใหป้ ระชาชนตรวจดู ได้ตามมาตรา 9
วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 เพื่อใหห้ น่ วยงาน
ภาครัฐใช้เป็ นเครื่องมือ ในการส่ง เสริมและเสริม สร้างความโปร่ ง ใสของหน่ วยงานภาครัฐ และเป็ นเครื่องมือของคณะ
กรรมการฯ ในการติดตามและประเมินผลความโปร่ งใสของหน่วยงานภาครัฐ โดยประกาศดังกล่าวมีหลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิ ดเผยขอ้ มูล สรุปได้ ดังนี้
1. หน่ วยงานของรัฐทีม่ หี น้าทีใ่ นการจัดหาพัสดุ ต้องเปิ ดเผยข ้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข ้องกับการจัดหาพัสดุ
เช่น แผนการจัดหาพัสดุ ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ หรือรายการอื่นทีเ่ กี่ยวข ้องตามประกาศกาหนด
2. หน่ วยงานของรัฐที่มหี น้าที่ในการให ้บริการประชาชนต้องเปิ ดเผยขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับการให ้บริหาร
ประชาชน เช่ น หลักเกณฑ์และขัน้ ตอนในการบริการประชาชนของหน่ วยงาน เอกสารและคู่มอื การปฏิบตั งิ านของบุคลากร
ภายใต้หลักเกณฑ์และขัน้ ตอนการให้บริการประชาชน รวมทัง้ ระเบียบทีเ่ กี่ยวข ้องและรายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน รวมทัง้ รายงานเชิงสถิตทิ เ่ี กี่ยวขอ้ งตามประกาศกาหนด
3. ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานของหน่ วยงาน ได้แก่ โครงสร้างและอานาจหน้าที่ วิสยั ทัศน์และ
พันธกิจ แผนปฏิบตั ิงานประจาปี รวมทัง้ งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน ระเบียบ ขอ้ บังคับ หลักเกณฑ์และขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั ิงานที่บุคลากรของหน่ วยงานต้องใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินงาน คู่ มือเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน และรายงานการ
ประเมินผลการปฏิบตั ติ ามแผนปฏิบตั งิ านของหน่วยงาน
4. ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน ได้แก่ แผนงาน โครงการ และงบประมาณ
ประจาปี ของหน่ วยงาน หลักเกณฑ์และตัวชี้วดั ผลสัมฤทธิ์ข องการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รวบรวมโดย ฝ่ ายเศรษฐกิจและศูนย์ขอ้ มูล (TCCIC)
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รายงานการวิเคราะห์ หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ในภาพรวมของหน่ วยงาน และรายงานผล
การตรวจสอยการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
5. ขอ้ มูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ได้แก่ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสรรหา
บุคลากร รายงานผลการดาเนินการคัดเลือกบุคลากรมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรใน
หน่วยงานและผลการประเมินมาตรฐานในแต่ละรอบปี งบประมาณ หลักเกณฑ์ทเ่ี กี่ยวข ้องกับการพิจารณาใหค้ ุณหรือใหโ้ ทษ
ต่ อบุคลากรในหน่ วยงาน หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิ บตั ิงานประจาปี ของบุคลากรในหน่ วยงาน และรายงานการ
ประเมินผลเกี่ยวกับการดาเนินการตามหลักเกณฑ์การใหค้ ุณใหโ้ ทษต่ อบุคลากรและรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจาปี ของบุคลากรในหน่วยงาน
6. ข อ้ มูล ข่ า วสารที่เ กี่ ย วข อ้ งกับ การติด ตามและประเมิน ผลการปฏิบ ตั ิ ง านของหน่ ว ยงาน ได้แ ก่
หลักเกณฑ์และตัวชี้วดั ที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน รายงานของผู ค้ วบคุมหรือผูต้ รวจสอบภายใน
รายงานการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของหน่ วยงานตามแผนปฏิบตั ิงานประจาปี และรายงานหรือผลการตรวจสอบของ
สตง. หรือหน่วยงานภายนอกอื่นทีม่ หี น้าทีใ่ นการติดตามประเมินผล
7. ทัง้ นี้ การดาเนินการตามขอ้ 1 – 6 ให ้จัดให ้มีข ้อมูลข่าวสารและดรรชนีสาหรับการสืบค้น ทัง้ ในรูปแบบ
หนังสือ เอกสารหรือขอ้ มูลอิเล็กทรอนิกส์ ทีป่ ระชาชนสามารถเข ้าตรวจดูได้ ณ สถานทีท่ ห่ี น่วยงานของรัฐจัดให ้ตามประกาศ
คณะกรรมการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารเกี่ยวกับการจัดให ้มีข ้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให ้ประชาชนเข ้าตรวจดู ลงวันที่
24 กุมภาพันธ์ 2541 (หน่ วยงานของรัฐต้องจัดใหม้ สี ถานที่สาหรับใหป้ ระชาชนสามารถใช้ในการค้นหาและศึกษาขอ้ มูล
ข่าวสารของราชการตามสมควรตามกาลังบุคลากรและงบประมาณที่มี หรือจะจัดขอ้ มูลข่าวสารไว้ทห่ี อ้ งสมุดของหน่วยงาน
อื่น หรือของเอกชนที่ตงั้ อยู่บริเวณใกล้เคียงก็ได้) และมีช่องทางการเผยแพร่ขอ้ มูลอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละหน่ วยงานตาม
ความเหมาะสม โดยให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่มีประกาศฉบับดังกล่าว
11. เรื่อง การแก้ไขรายละเอียดมาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมความรู ใ้ ห้กบั วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในการป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน
คณะรัฐมนตรีมมี ติรบั ทราบการขอปรับแก้ไขรายละเอียดของโครงการส่งเสริมความรู ใ้ ห ้กับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่ อม (SMEs) ในการป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ภายใต้มาตรการเพิ่มขีดความสามารถและ
ส่ ง เสริ ม ความรู ใ้ ห้กบั SMEs ในการป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ย น ที่ก ระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ
คณะรัฐ มนตรี พิจ ารณาให้ค วามเห็น ชอบแล้ว ในคราวประชุม คณะรัฐ มนตรี เ มื่อวัน ที่ 26 กัน ยายน 2560 เนื่ อ งจากมี
รายละเอียดเนื้อหาบางส่วนที่อาจก่ อให้เกิดความสับสนและความเข า้ ใจผิด ในการตีความได้ โดย อก. ได้ข อปรับปรุง
รายละเอียด ดังนี้
รายละเอียดของโครงการเดิม
(ตามหนังสือ อก. ด่วนทีส่ ุด ที่ อก 0415/4922
ลงวันที่ 26 กันยายน 2560)
ข้อ 4.3.3 การท าธุ ร กรรมซื้ อ เงิ น ตราต่ า งประเทศ FX
Options
ผู ป้ ระกอบการ SMEs สามารถใช้คูปองเพื่อการ
ซื้อเงินตราต่างประเทศ FX Options เท่านั้น (ห้ามใช้เพื่อ
การขายเงินตราต่างประเทศ FX Options) โดยสามารถ
ซื้อได้เฉพาะเงินตราต่างประเทศ FX Options ขัน้ พื้นฐาน
ซึ่ ง เป็ นการซื้ อ ขาย Options แบบธรรมดาที่ไ ม่ มีค วาม

รวบรวมโดย ฝ่ ายเศรษฐกิจและศูนย์ขอ้ มูล (TCCIC)

รายละเอียดของโครงการที่ขอปรับแก้ไขในครัง้ นี้
ข้อ 4.3.3 การทาธุรกรรม FX Options
ผูป้ ระกอบ SMEs สามารถใช้คูปองเพื่อการซื้อ
FX Options ซึ่งเป็ นการซื้อสิทธิ์ท่จี ะซื้อหรือขายเงินตรา
ต่างประเทศ (ห้ามใช้เพื่อการขาย FX Options) โดย
สามารถซื้อได้เฉพาะ FX Options ขัน้ พื้นฐาน ซึ่งเป็ น
ธุ ร กรรมที่ไ ม่ มีค วามซับ ซ้อ น (Plain Vanilla Options)
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ซับ ซ้อ น (Plain Vanilla Option) และสามารถใช้สิ ท ธิ์ และสามารถใช้สิท ธิ์ เ มื่อ ใดก็ ไ ด้ใ นช่ ว งเวลาที่ก าหนด
เมือ่ ใดก็ได้ในช่วงเวลาทีก่ าหนด (American Options)
(American Options)

ต่างประเทศ
12. เรื่อง ขออนุ มตั ิลงนามและการให้สตั ยาบันอนุ สญั ญา BIMSTEC ว่าด้วยการให้ความช่ วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่อง
ทางอาญา (BIMSTEC Convention on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั ติ ามทีส่ านักงานสภาความันคงแห่
่
งชาติ (สมช.) เสนอ ดังนี้
1. อนุ ม ตั ิ ร่ า งอนุ ส ญั ญา BIMSTEC ว่ า ด้ว ยการให ค้ วามช่ ว ยเหลือ ซึ่ง กัน และกัน ในเรื่ อ งทางอาญา
(BIMSTEC Convention on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)
2. อนุ มตั ิการลงนามและให้สตั ยาบันในร่ างอนุ สญั ญาฯ โดยมอบหมายใหร้ ฐั มนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศเป็ นผูแ้ ทนรัฐบาลไทยลงนามในร่ างอนุ สญั ญาฯ ฉบับนี้และมอบหมายให ้ สมช. สามารถดาเนินการปรับแก้ใน
ส่วนทีไ่ ม่กระทบต่อสาระสาคัญของเนื้อหา โดยไม่จาเป็ นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก
สาระสาคัญของร่างอนุ สญั ญาฯ ฉบับนี้ ได้กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตของการให ้ความช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญา เช่น การสืบหาและระบุตวั บุคคลและวัตถุ การส่งเอกสาร การจัดหาให้ซึ่งข ้อสนเทศ เอกสาร
และบันทึก เป็ นต้น แต่ไม่บงั คับใช้ในเรื่องการจับกุมหรือคุมขังบุคคลใด ๆ เพื่อส่งบุคคลนัน้ เป็ นผูร้ า้ ยข ้ามแดน การโอนตัว
บุคคลซึ่งอยู่ ในการควบคุมตามกฎหมายเพื่อไปรับโทษหรือความผิดภายใต้กฎหมายทหารซึ่งมิได้เป็ นความผิดภายใต้
กฎหมายอาญาทัว่ ไป รวมทัง้ อาจปฏิเสธการให้ความช่ วยเหลือได้ในกรณี ท่เี ห็นว่าเป็ นการดาเนินการที่ กระทบต่ออานาจ
อธิปไตยความมัน่ คงแห่งชาติ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือเป็ นการดาเนินการเพือ่ ดาเนินคดีต่อบุคคลใดเนื่องจาก
สาเหตุทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สัญชาติ ชาติกาเนิด หรือความเห็นทางการเมือง ซึ่งอนุ สญั ญาฯ ฉบับนี้ไม่กระทบต่อสิทธิ
และพันธกรณี ของภาคีแต่ละฝ่ า ยที่เกิดขึ้นจากอนุ สญั ญา/สนธิสญั ญาอื่น ๆ ที่ตนเป็ นภาคี รวมทัง้ จะต้องมีการใหส้ ตั ยาบัน
ด้วย
13. เรื่อง ร่างแถลงการณ์ของการประชุมระดับสูงคณะกรรมการบริหาร OECD Development Centre ครัง้ ที่ 4
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบร่างแถลงการณ์ของการประชุมOECD Development Centre High Level
Meeting ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ และมอบหมายให ้รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวทิ ย์
เมษินทรีย)์ หรือผูแ้ ทนทีไ่ ด้รบั มอบหมายเป็ นผูร้ บั รองร่างแถลงการณ์ดงั กล่าว ทัง้ นี้ หากมีความจาเป็ นต้องแก้ไขปรับปรุงร่ าง
เอกสารขา้ งต้น โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสาคัญ หรือไม่ขดั ต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย
ให้ กต. สามารถดาเนินการได้โดยไม่ตอ้ งนาเสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาอีกครัง้
ร่างแถลงการณ์ของการประชุม HLM ครัง้ ที่ 4 มีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
1. สมาชิก DEV ได้กาหนดยุทธศาสตร์สาหรับ DEV ในประเด็นเกี่ยวกับ (1) การพัฒนาช่วงเปลีย่ นผ่าน
(2) การย้ายถิ่นฐานและการพัฒนา (3) ความเท่าเทียมทางเพศ โดยเน้นยา้ ถึงบทบาทของ DEV ในฐานะเวทีสาหรับวิเคราะห์
และหารือเชิงนโยบายบนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมของประเทศทีม่ กี ารพัฒนาทีแ่ ตกต่างกัน
2. ด้านการพัฒนาในช่วงเปลีย่ นผ่าน มีการวิเคราะห์ถงึ ความท้าทายหลัก ทีต่ อ้ งเผชิญระหว่างการก้าวข ้าม
ระดับของรายได้ และเห็นว่า การวัดมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยใช้รายได้พื้นฐานยังขาดความครอบคลุมและจาเป็ นต้องมีตวั ชี้วดั
ความกินดีอยู่ดที ส่ี ามารถประเมินพัฒนาการและความต้องการของประเทศได้
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3. ด้านการย้ายถิ่นฐานและการพัฒนา ยา้ ความสาคัญของความเกี่ยวข อ้ งระหว่างการย้ายถิ่นฐานกับ
นโยบายสาธารณะอื่น ๆ รวมทัง้ เห็นชอบถึงความจาเป็ นที่จะต้องส่งสริมความเชื่อมโยงภายใน DEV และสนับสนุ นการใช้
ตัวชี้วดั ทีจ่ ดั ทาขึ้นนรูปแบบของ Dashboard สาหรับใช้วดั ความเชื่อมโยงระหว่างยโยบายและ DEV ในเรื่องการย้ายถิ่นฐาน
และการพัฒนา
4. ด้านความเท่าเทียมทางเพศ ยา้ ให้มีการแลกเปลีย่ นแนวทางการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและการ
ส่งเสริมให้ผูห้ ญิงมีอานาจทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการแบ่งแยกทางเพศในบรรทัดฐานทางสังคมและ
สถาบันในสังคม ซึ่งส่งผลกระทบทางลบในเชิงเศรษฐกิจและการกินดีอยู่ดี เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุเป้ าหมาย SDGs
รวมทัง้ ใช้คุณสมบัตทิ โ่ี ดดเด่นของตัวชี้วดั Social Institution and Gender Index (SIGI) ในการดาเนินการในเรื่องนี้
แต่งตัง้
14. เรื่อง แต่งตัง้ ข้าราชการให้ดารงตาแหน่ งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงศึกษาธิการ)
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุ มตั ิตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตัง้ นายมงคลชัย สมอุดร ผูอ้ านวยการ
สานักวิจยั และพัฒนาการอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใหด้ ารงตาแหน่ ง ที่ปรึกษาด้านมาตรฐาน
อาชี ว ศึ ก ษาเกษตรกรรมและประมง (นัก วิช าการศึ ก ษาทรงคุ ณ วุ ฒิ ) ส านัก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ตัง้ แต่วนั ที่ 4 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็ นวันทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนสมบูรณ์ทงั้ นี้ ตัง้ แต่วนั ทีท่ รงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้ เป็ นต้นไป
15. เรื่อง การแต่งตัง้ ประธานกรรมการและกรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการบริหารศูนย์มานุ ษยวิทยาสิรนิ ธร
คณะรัฐ มนตรีมีม ติอนุ ม ตั ิตามที่ก ระทรวงวัฒ นธรรมเสนอแต่ ง ตัง้ ประธานกรรมการและกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการบริหารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร รวม 9 คน ดังนี้
1. นายโชค บูลกุล
ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์ศิราพร ณ ถลาง
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วลิ าวัณย์ เศวตเศรนี
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
4. รองศาสตราจารย์สุเนตร ชุตนิ ธรานนท์
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
5. รองศาสตราจารย์สุรพล นาถะพินธุ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
6. รองศาสตราจารย์ปานใจ ธารทัศนวงศ์
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
7. นางสาวบุษบา จิราธิวฒั น์
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
8. ศาสตราจารย์สุวรรณา สถาอานันท์
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
9. รองศาสตราจารย์ศรีสมภพ จิตร์ภริ มย์ศรี
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ 3 ตุลาคม 2560 เป็ นต้นไป
16. เรื่อง การแต่งตัง้ ข้าราชการให้ดารงตาแหน่ งรองผูอ้ านวยการสานักงบประมาณ (นักบริหารสูง) ทดแทนตาแหน่ งที่ว่าง
(สานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั ติ ามทีส่ านักงบประมาณเสนอแต่งตัง้ ข ้าราชการพลเรือนสามัญ
สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี ให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จานวน 4 ราย ดังนี้
1. นายประยงค์ ตัง้ เจริญ ทีป่ รึกษาสานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒ)ิ
สานักงบประมาณ ดารงตาแหน่ง รองผูอ้ านวยการสานักงบประมาณ
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2. นางเยาวลักษณ์ จาปี รตั น์ ทีป่ รึกษาสานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒ)ิ สานัก
งบประมาณ ดารงตาแหน่ง รองผูอ้ านวยการสานักงบประมาณ
3. นายภูมิรกั ษ์ ชมแสง ทีป่ รึกษาสานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒ)ิ
สานักงบประมาณ ดารงตาแหน่ง รองผูอ้ านวยการสานักงบประมาณ
4. นางวิยดา โชติรตั นะศิริ ทีป่ รึกษาสานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒ)ิ
สานักงบประมาณ ดารงตาแหน่ง รองผูอ้ านวยการสานักงบประมาณ
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ทีท่ รงพระกรุณาโปรดเกล ้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้ เป็ นต้นไป เพือ่ ทดแทนผูเ้ กษียณ อายุ
ราชการ
17. เรื่ อ ง ขอรับ โอนข้า ราชการเพื่ อ แต่ ง ตั้ง ให้ด ารงต าแหน่ งที่ ป รึ ก ษาพิ เ ศษประจ าส านั ก นายกรัฐ มนตรี
(สานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐ มนตรี มีม ติอ นุ ม ตั ิต ามที่ส านัก นายกรัฐมนตรี เ สนอรับ โอน นายชลธิศ สุร สั วดี อธิบ ดีก รม
ป่ าไม้ (นักบริหารระดับสูง) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และแต่งตัง้ ให ้ดารงตาแหน่ง ทีป่ รึกษาพิเศษประจา
สานักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี ตามขอ้ 1 วรรคหนึ่ง
ของคาสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ปญั หาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูก
ตรวจสอบและการกาหนดกรอบอัตรากาลังชัว่ คราว ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 ตัง้ แต่วนั ที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้ เป็ นต้นไป โดยผูม้ อี านาจสังบรรจุ
่ ทงั้ สองฝ่ ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล ้ว
18. เรื่อง แต่งตัง้ กรรมการในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุ มตั ิตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งตัง้ นายปกรณ์ นิ ลประพันธ์ (เป็ น
บุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) ผูท้ รงคุณวุฒดิ ้านกฎหมาย เป็ นกรรมการในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศ
ไทย แทนตาแหน่งทีว่ ่าง ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ 3 ตุลาคม 2560 เป็ นต้นไป
.................................
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