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กฏหมาย-เศรษฐกจิ 

 

1.    ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

(มาตรการภาษีเพือ่สง่เสรมิการบรจิาคใหแ้ก่กองทนุยุตธิรรม)  

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิหลกัการร่างพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ย

การยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการบริจาคใหแ้ก่กองทุนยุติธรรม) ตามที่

กระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ และใหส้่งส  านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแลว้ด าเนินการต่อไปได ้โดยมี

สาระส  าคญัของร่างพระราชกฤษฎกีา ดงัน้ี 

 1. ก าหนดใหบุ้คคลธรรมดาที่บริจาคเงินใหแ้ก่กองทุนยุติธรรมสามารถน ามาหกัเป็นค่าลดหย่อนได  ้

สองเท่าของจ านวนเงนิทีบ่ริจาค แต่เมือ่รวมกบัค่าใชจ่้ายเพื่อสนบัสนุนการศึกษาส  าหรบัโครงการทีก่ระทรวงศึกษาธิการ

ไดค้วามเหน็ชอบแลว้ ตอ้งไม่เกนิรอ้ยละสบิของเงนิไดพ้งึประเมนิหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายและหกัลดหย่อนอื่น ๆ แลว้ 

 2. ก าหนดใหบ้รษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิติบคุคลทีบ่ริจาคเงนิหรือทรพัยส์นิใหแ้ก่กองทุนยุติธรรม สามารถน ามา

หกัเป็นรายจ่ายไดส้องเท่าของรายจ่ายทีบ่ริจาค แต่เมือ่รวมกบัรายจ่ายทีจ่่ายเป็นค่าใชจ่้ายเพือ่สนบัสนุนการศึกษาส  าหรบั

โครงการทีก่ระทรวงศึกษาธกิารใหค้วามเหน็ชอบและรายจ่ายทีจ่่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัสรา้ง และการบ ารุงรกัษาสนาม

เดก็เล่นสวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของเอกชนทีเ่ปิดใหป้ระชาชนใชเ้ป็นการท ัว่ไปโดยไม่เก็บค่าบริการใด ๆ หรือสนาม

เดก็เล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของทางราชการแลว้ ตอ้งไม่เกนิรอ้ยละสบิของก าไรสุทธกิ่อนหกัรายจ่ายเพื่อการ

กุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชนแ์ละรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา ตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่ง

ประมวลรษัฎากร  

 

2.  การแกไ้ขรายละเอยีดมาตรการเพิม่ขีดความสามารถและส่งเสรมิความรูใ้หก้บัวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

ในการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน 

  คณะรฐัมนตรีมมีติรบัทราบการขอปรบัแกไ้ขรายละเอียดของโครงการส่งเสริมความรูใ้หก้บัวสิาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  ในการป้องกันความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน ภายใตม้าตรการเพิ่มขีด

ความสามารถและส่งเสริมความรูใ้หก้บั SMEs ในการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น ทีก่ระทรวงอตุสาหกรรม 

(อก.) เสนอคณะรฐัมนตรีพิจารณาใหค้วามเห็นชอบแลว้ในคราวประชุมคณะรฐัมนตรี เมื่อวนัที่ 26 กนัยายน 2560 

เน่ืองจากมรีายละเอียดเนื้อหาบางส่วนที่อาจก่อใหเ้กิดความสบัสนและความเขา้ใจผดิในการตคีวามได ้โดย อก. ไดข้อ

ปรบัปรุงรายละเอยีด ดงัน้ี  

รายละเอยีดของโครงการเดิม (ตามหนงัสอื อก. ด่วนทีสุ่ด ที ่อก 0415/4922 ลงวนัที ่26 กนัยายน 2560)  

ขอ้ 4.3.3 การท าธุรกรรมซื้อเงนิตราต่างประเทศ FX Options  

 ผูป้ระกอบการ SMEs สามารถใชคู้ปองเพือ่การซื้อเงนิตราต่างประเทศ FX Options เท่านั้น (หา้มใชเ้พือ่

การขายเงนิตราต่างประเทศ FX Options) โดยสามารถซื้อไดเ้ฉพาะเงนิตราต่างประเทศ FX Options ขัน้พื้นฐาน 

ซึ่งเป็นการซื้อขาย Options แบบธรรมดาทีไ่ม่มคีวามซบัซอ้น (Plain Vanilla Option) และสามารถใชส้ทิธิ์เมือ่ใดก็ได ้

ในช่วงเวลาทีก่  าหนด (American Options) 
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รายละเอยีดของโครงการที่ขอปรบัแกไ้ขในคร ัง้น้ี 

 ขอ้ 4.3.3 การท าธุรกรรม FX Options  

ผูป้ระกอบ SMEs  สามารถใชคู้ปองเพื่อการซื้ อ FX  Options ซึ่งเป็นการซื้ อสทิธิ์ที่จะซื้ อหรือขายเงินตรา

ต่างประเทศ  (หา้มใชเ้พื่อการขาย FX  Options)  โดยสามารถซื้ อไดเ้ฉพาะ  FX Options ขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็น

ธุรกรรมที่ไม่มีความซ ับซอ้น (Plain Vanilla Options)  และสามารถใชส้ิทธิ์ เมื่อใดก็ไดใ้นช่วงเวลาที่ก าหนด 

(American Options) 
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 ว ัน น้ี  ( 3 ตุ ล า คม  2 5 6 0 )   เ ว ล า  09.00 น .  ณ ห ้อ งป ร ะ ชุ ม  501 ตึ ก บ ัญ ช า ก า ร  1 ท า เ นี ย บ รัฐ บ า ล   

พลเอก ประวติร  วงษส์ุวรรณ รองนายกรฐัมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรฐัมนตรี  

 ภายหลงัเสร็จสิ้นการประชุมพนัเอก อธิสทิธิ์ ไชยนุวตัิ ผูช่้วยโฆษกประจ าส  านกันายกรฐัมนตรีไดแ้ถลงผลการ

ประชุมคณะรฐัมนตรี  ซึ่งสรุปสาระส  าคญัดงัน้ี 

 

กฎหมาย 

   

  1.   เรื่อง   ร่างพระราชบญัญตัสิ่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. .... 

  2. เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการ 

    ยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษเีพือ่ส่งเสริมการบริจาคใหแ้ก่ 

             กองทนุยุตธิรรม)  

  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงสถานทีเ่ก็บรกัษากา๊ซธรรมชาตพิ.ศ. ....  

 4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกบัการผลติ ขาย  

   น าเขา้ ส่งออกหรือมไีวใ้นครอบครองหรือใชป้ระโยชนซ์ึ่งวตัถอุอกฤทธิ์ใน 

   ประเภท 1 พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต 

            เกี่ยวกบัการขายวตัถอุอกฤทธิ์ในประเภท 2 พ.ศ. .... รวม 2 ฉบบั 

  5.  เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภทของสถานศึกษาและการด าเนินการของ  

             สถานศึกษาในการด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการตัง้ครรภใ์นวยัรุ่น  

    พ.ศ. .... 

  6.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่ 

             และมาตรการคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม ในทอ้งทีต่  าบลบางปะกง ต าบลท่าขา้ม  

    ต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา และทอ้งทีต่  าบลคลองต าหรุ  

             อ าเภอเมอืง จงัหวดัชลบรุี พ.ศ. .... 

  7.  เรื่อง  ร่างระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรี ว่าดว้ยคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวติระดบั 

             อ าเภอ พ.ศ. ....  

 

เศรษฐกจิ- สงัคม 

 

  8.  เรื่อง  แนวทางการทดแทนอตัราว่างจากผลการเกษยีณอายุของขา้ราชการดว้ย 

    การจา้งงานรูปแบบอื่น 

  9.  เรื่อง   หลกัเกณฑ ์  วธิกีาร และเงือ่นไขการพจิารณาสทิธปิระโยชนใ์หพ้นกังาน 

    กระทรวงสาธารณสุขทีไ่ดร้บัการบรรจเุขา้รบัรบัราชการในกระทรวงสาธารณสุข 

  10.  เรื่อง  ขอ้มลูข่าวสารตามเกณฑม์าตรฐานความโปร่งใสและตวัชี้วดัความโปร่งใสของ 

    หน่วยงานของรฐัเป็นขอ้มลูข่าวสารทีต่อ้งจดัเตรียมไวใ้หป้ระชาชนตรวจดูได ้ 

             ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบญัญตัขิอ้มลูข่าวสารของราชการ  

    พ.ศ. 2540 

  11.  เรื่อง   การแกไ้ขรายละเอยีดมาตรการเพิม่ขดีความสามารถและส่งเสริมความรูใ้หก้บั 

    วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 
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ต่างประเทศ 

 

  12.  เรื่อง  ขออนุมตัลิงนามและการใหส้ตัยาบนัอนุสญัญา BIMSTEC ว่าดว้ยการใหค้วาม 

    ช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนัในเรื่องทางอาญา (BIMSTEC Convention on Mutual  

              Legal Assistance in Criminal Matters)  

  13.  เรื่อง  ร่างแถลงการณ์ของการประชุมระดบัสูงคณะกรรมการบริหาร OECD   

    Development Centre ครัง้ที ่4 

 

แต่งต ัง้ 

 

  14.  เรื่อง  แต่งตัง้ขา้ราชการใหด้  ารงต าแหน่งประเภทวชิาการระดบัทรงคุณวุฒ ิ  

    (กระทรวงศึกษาธกิาร) 

  15.  เรื่อง  การแต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการบริหาร 

             ศูนยม์านุษยวทิยาสริินธร 

  16.  เรื่อง  การแต่งตัง้ขา้ราชการใหด้  ารงต าแหน่งรองผูอ้  านวยการส  านกังบประมาณ  

    (นกับริหารสูง) ทดแทนต าแหน่งทีว่่าง (ส  านกันายกรฐัมนตรี) 

  17.  เรื่อง  ขอรบัโอนขา้ราชการเพือ่แต่งต ัง้ใหด้  ารงต าแหน่งทีป่รึกษาพเิศษประจ า 

    ส านกันายกรฐัมนตรี (ส  านกันายกรฐัมนตรี) 

  18.  เรื่อง  แต่งตัง้กรรมการในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย 

 

 

 

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

ส านกัโฆษก   ส  านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 

   

1.  เรื่อง  ร่างพระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิพ.ศ. .... 

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมติหลกัการร่างพระราชบญัญตัิส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ 

พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (ทส.) เสนอ และใหส้่งส  านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจ

พจิารณาเป็นเรื่องด่วน โดยใหร้บัความเหน็กระทรวงพลงังาน ส  านกังานปลดัส  านกันายกรฐัมนตรี ส  านกังานอยัการสูงสุด 

และฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ  ไปประกอบการพิจารณาดว้ย แลว้ส่งให ้

คณะกรรมการประสานงานสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตพิจิารณา ก่อนเสนอสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตต่ิอไป 

  สาระส าคญัของร่างพระราชบญัญตัิส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. ....  เป็นการ

ปรบัปรุงแกไ้ขพระราชบญัญตัิส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และเป็นการขยายขอบเขตการ

บงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัไิปถงึเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ เขตไหล่ทวปี และทะเลหลวงทีป่ระเทศไทยมสีทิธแิละหนา้ทีเ่กี่ยวกบัการ

ส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มตราบเท่าที่ไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมายระหว่างประเทศหรือความตกลงที่ ท  าก ับ

ต่างประเทศ และก าหนดใหม้กีารขึ้นทะเบยีนบุคคลเพื่อสนบัสนุนการมสี่วนร่วมของชุมชนและประชาชนในการส่งเสริมและ

รกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ใหค้ณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ไดแ้ก่ น า้ อากาศ 

เสยีงและความส ัน่สะเทอืน ดนิ ตะกอนดนิ และสิ่งแวดลอ้มในเรื่องอื่น ๆ  เพื่อเป็นเกณฑท์ ัว่ไปส  าหรบัคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

ปรบัปรุงแหล่งทีม่าของเงนิกองทุนสิง่แวดลอ้ม ปรบัปรุงหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการจดัท  ารายงานการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดลอ้มและตอ้งมกีระบวนการรบัฟงัความคิดเหน็ของประชาชนและผูม้สี่วนไดเ้สยีให ส้อดคลอ้งกบัมาตรา 58 

ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย และเพิ่มเติมใหเ้จา้ของโครงการหรือกิจการตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการพิจารณา

รายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโดยใหน้ าส่งเขา้กองทนุก าหนดใหม้กีารควบคุมมลพษิจากแหล่งก าเนิด ก าหนด

ค่าธรรมเนียมในการปล่อยมลพษิและการก าหนดอตัราค่าบริการบ  าบดัหรือจ ากดัน า้เสยี ของเสยี หรือมลพษิอื่น การวาง

หลกัประกนัความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดลอ้ม และมีการปรบัปรุงบทก าหนดโทษโดยเพิ่มทบก าหนดโทษให ้

สอดคลอ้งกบัหลกัการที่มีการเพิ่มเติมขึ้นใหม่ ซึ่ง ทส. ไดน้ าขอ้สงัเกตของส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้ งมาปรบัปรุงแกไ้ขร่าง

พระราชบญัญตัดิงักล่าวตามค าส ัง่รองนายกรฐัมนตรี (พลเอก ประวติร วงษส์ุวรรณ) แลว้ 

 

2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการ

ภาษีเพือ่สง่เสรมิการบรจิาคใหแ้ก่กองทนุยุตธิรรม)  

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิหลกัการร่างพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการ

ยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษเีพื่อส่งเสริมการบริจาคใหแ้ก่กองทุนยุตธิรรม) ตามทีก่ระทรวงการคลงั 

(กค.) เสนอ และใหส้่งส  านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแลว้ด าเนินการต่อไปได ้

  สาระส าคญัของร่างพระราชกฤษฎกีา 

  1. ก าหนดใหบุ้คคลธรรมดาที่บริจาคเงนิใหแ้ก่กองทุนยุติธรรมสามารถน ามาหกัเป็นค่าลดหย่อนได ้

สองเท่าของจ านวนเงนิที่บริจาค แต่เมื่อรวมกบัค่าใชจ่้ายเพื่อสนบัสนุนการศึกษาส  าหรบัโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการได ้

ความเหน็ชอบแลว้ ตอ้งไม่เกินรอ้ยละสบิของเงนิไดพ้งึประเมนิหลงัจากหกัค่าใชจ่้ายและหกัลดหย่อนอื่น ๆ แลว้ 

  2. ก าหนดใหบ้รษิัทหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลที่บริจาคเงนิหรือทรพัยส์นิใหแ้ก่กองทนุยุติธรรม สามารถ

น ามาหกัเป็นรายจ่ายไดส้องเท่าของรายจ่ายที่บริจาค แต่เมื่อรวมกบัรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายเพื่อสนบัสนุนการศึกษา

ส  าหรบัโครงการทีก่ระทรวงศึกษาธกิารใหค้วามเหน็ชอบและรายจ่ายทีจ่่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัสรา้ง และการบ ารุงรกัษา

สนามเดก็เล่นสวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของเอกชนที่เปิดใหป้ระชาชนใชเ้ป็นการท ัว่ไปโดยไม่เก็บค่าบริการใด ๆ หรือ

สนามเดก็เล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของทางราชการแลว้ ตอ้งไม่เกินรอ้ยละสบิของก าไรสุทธก่ิอนหกัรายจ่ายเพือ่การ
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กุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา ตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่ง

ประมวลรษัฎากร  

 

3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงสถานที่เกบ็รกัษากา๊ซธรรมชาตพิ.ศ. ....  

  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงสถานที่เก็บรกัษาก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. .... ตามที่

กระทรวงพลงังาน (พน.) เสนอ และใหส้่งส  านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา แลว้ด าเนินการต่อไปได ้ 

  พน. เสนอว่า โดยที่มาตรา 7 (1) (2) (3) (5) และ (7) แห่งพระราชบญัญตัิควบคุมน า้มนัเชื้อเพลงิ พ.ศ. 

2542 บญัญตัใิหร้ฐัมนตรีว่าการกระทรวงพลงังานมอี านาจออกกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑก์ารเก็บรกัษาและการควบคุม

อื่นใดเกี่ยวกบักา๊ซธรรมชาต ิที่ต ัง้ แผนผงั รูปแบบ ลกัษณะของสถานที่เก็บรกัษากา๊ซธรรมชาติและการบ ารุงรกัษาสถานที่

ดงักล่าว ลกัษณะของถงัหรือภาชนะที่ใชใ้นการบรรจุก๊าซธรรมชาติและการบ ารุงรกัษาถงัหรือภาชนะดงักล่าว และก าหนด

วธิกีารปฏบิตังิาน การจดัใหม้แีละบ ารุงรกัษาอปุกรณ์หรือเครื่องมอือื่นใดภายในสถานทีด่งักล่าว รวมท ัง้ก าหนดการอื่นใดอนั

จ าเป็นเพื่อประโยชนแ์ก่การป้องกนัและระงบัเหตุเดอืดรอ้นร าคาญ หรือความเสยีหาย หรืออนัตรายที่จะมผีลกระทบต่อ

บคุคล สตัว ์พชื ทรพัย ์หรือสิง่แวดลอ้ม ประกอบกบัในปจัจบุนัยงัไม่มหีลกัเกณฑ ์และวธิกีารในการปฏบิตัเิกี่ยวกบัสถานที่

เก็บรกัษาก๊าซธรรมชาติ การประกอบกิจการสถานที่เก็บรกัษาก๊าซธรรมชาติ เพื่อความปลอดภยัในชีวติและทรพัยส์นิของ

ประชาชน จึงไดย้กร่างกฎกระทรวงสถานที่เก็บรกัษาก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. .... ซึ่งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ควบคุมน า้มนัเชื้อเพลงิตามพระราชบญัญตัคิวบคุมน า้มนัเชื้อเพลงิ พ.ศ. 2542 แลว้ จงึไดเ้สนอร่างกฎกระทรวงสถานที่เก็บ

รกัษากา๊ซธรรมชาต ิพ.ศ. .... มาเพือ่ด  าเนินการ 

  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง 

  1. ก าหนดใหส้ถานทีเ่ก็บรกัษากา๊ซธรรมชาตเิป็นกิจการที่ตอ้งไดร้บัใบรบัแจง้การประกอบกิจการควบคุม

ประเภทที ่2 (กิจการทีจ่ะประกอบกิจการ ตอ้งแจง้ใหพ้นกังานเจา้หนา้ทีท่ราบก่อน) จากกรมธุรกิจพลงังาน  

  2. ก าหนดใหส้ถานที่เก็บรกัษากา๊ซธรรมชาติ ไดแ้ก่ สถานที่เฉพาะพื้นที่การติดต ัง้ระบบรถยนตท์ี่ใชก้า๊ซ

ธรรมชาตหิรือใชส้  าหรบัการตรวจสอบและทดสอบการตดิต ัง้ระบบรถยนตท์ีใ่ชก้า๊ซธรรมชาต ิหรือใชใ้นงานเพือ่การศึกษาหรือ

งานวจิยัเท่านัน้  

  3. ก าหนดใหส้ถานที่เก็บรกัษาก๊าซธรรมชาติตอ้งเก็บรกัษาก๊าซธรรมชาติไวใ้นถงัเก็บและจ่ายก๊าซ

ธรรมชาต ิหรือกลุ่มถงัเก็บและจ่ายกา๊ซธรรมชาต ิโดยตอ้งเป็นชนิดทีต่ิดต ัง้แบบเหนือพื้นดนิ และตอ้งอยู่ทีร่ะดบัชัน้ล่างของ

อาคารเก็บกา๊ซธรรมชาต ิหา้มตดิต ัง้ไวบ้นดนิ  

  4. ก าหนดใหส้ถานทีเ่ก็บรกัษากา๊ซธรรมชาตติอ้งแสดงรายละเอยีดของแผนผงัโดยสงัเขป แสดงต าแหน่ง

ทีต่ ัง้ถงัเก็บและจ่ายกา๊ซธรรมชาต ิเครื่องสูบอดั ระบบท่อ ระบบป้องกนั และระงบัอคัคภียั พรอ้มท ัง้แบบก่อสรา้ง แบบระบบ

ไฟฟ้า แบบอาคารเก็บกา๊ซธรรมชาตแิละรายการค านวณความม ัน่คงแขง็แรง และการออกแบบ สรา้ง ตดิต ัง้ ตรวจสอบและ

ทดสอบ ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม และก่อนการใชง้านตอ้งท  าการทดสอบและตรวจสอบเพื่อป้องกนั

ความเสยีหายและอนัตราย  

  5. ก าหนดลกัษณะอาคารเก็บก๊าซธรรมชาต ิโดยพื้นตอ้งเป็นคอนกรีตเรียบ ฝาและผนงัตอ้งเป็นวตัถทุน

ไฟ ตอ้งมช่ีองระบายอากาศ หลงัคาตอ้งท  าดว้ยวสัดุติดไฟไดย้าก หรือไม่เป็นเชื้อเพลงิ ถงัเก็บและจ่ายกา๊ซธรรมชาต ิเครื่อง

สูบอดักา๊ซธรรมชาตติอ้งต ัง้ไวใ้นทีท่ี่มกีารระบายอากาศอย่างเหมาะสม มป้ีายหา้มและค าเตือนเพื่อความปลอดภยั และหา้ม

เก็บวตัถไุวไฟ หรือพกัอาศยัในอาคารดงักล่าว 
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4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกบัการผลิต ขาย น าเขา้ ส่งออกหรือมีไวใ้น

ครอบครองหรือใชป้ระโยชน์ซึ่งวตัถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออก

ใบอนุญาตเกี่ยวกบัการขายวตัถอุอกฤทธิ์ในประเภท 2 พ.ศ. .... รวม 2 ฉบบั 

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกบัการ

ผลติ ขาย น าเขา้ ส่งออกหรือมไีวใ้นครอบครองหรือใชป้ระโยชนซ์ึ่งวตัถอุอกฤทธิ์ในประเภท 1 พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกบัการขายวตัถอุอกฤทธิ์ในประเภท 2 พ.ศ. .... รวม 2 ฉบบั ตามที่กระทรวง

สาธารณสุขเสนอ และใหส้่งส  านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา โดยใหร้บัความเหน็ของกระทรวงการคลงัไป

ประกอบการพจิารณาดว้ย แลว้ด าเนินการต่อไปได ้ 

  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง 

  1. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกบัการผลิต ขาย น าเขา้ สง่ออกหรอืมีไว ้

ในครอบครองหรอืใชป้ระโยชนซ์ึ่งวตัถอุอกฤทธิ์ในประเภท 1 พ.ศ. ....  

   1.1 ก าหนดใหม้กีารอนุญาตใหผ้ลติ ขาย น าเขา้ ส่งออกหรือมไีวใ้นครอบครองหรือใชป้ระโยชน์

ซึ่งวตัถอุอกฤทธิ์ในประเภท 1 ได ้เมือ่ปรากฏว่าผูข้ออนุญาตเป็นหน่วยงานของรฐัทีเ่ป็นนิติบคุคลหรือสภากาชาดไทย และมี

ความประสงคท์ี่จะผลิต ขาย น าเขา้ ส่งออกหรือมไีวใ้นครอบครองหรือใชป้ระโยชน์ซึ่งวตัถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 เพื่อ

ประโยชนข์องทางราชการ  

   1.2 ก าหนดใหผู้ร้บัอนุญาตผลติ ขาย น าเขา้ ส่งออกหรือมไีวใ้นครอบครองหรือใชป้ระโยชนซ์ึ่ ง

วตัถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 จะผลติ ขาย น าเขา้หรือเก็บไวซ้ึ่งวตัถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ไดเ้ฉพาะในสถานที่ที่ระบุไวใ้น

ใบอนุญาตเท่านัน้ ในกรณีที่ผูร้บัอนุญาตประสงคจ์ะยา้ย เปลี่ยนแปลงหรือเพิม่สถานทีผ่ลติ สถานที่ขาย สถานที่น าเขา้หรือ

สถานทีเ่ก็บวตัถอุอกฤทธิ์ดงักล่าว ใหย้ื่นค าขอต่อผูอ้นุญาต  

   1.3 ก าหนดใหผู้ร้บัอนุญาตน าเขา้หรือส่งออกซึ่งวตัถอุอกฤทธิ์ในประเภท 1 ทีจ่ะมกีารน าเขา้หรือ

ส่งออกวตัถอุอกฤทธิ์ในประเภท 1 ในแต่ละครัง้ ตอ้งไดร้บัใบอนุญาตเฉพาะคราวทกุครัง้ทีน่ าเขา้หรือส่งออก  

   1.4 ก าหนดใหผู้ร้บัอนุญาตปฏบิตัิตามเงือ่นไขทีก่  าหนดในการน าเขา้ หรือส่งออกเฉพาะคราวซึ่ง

วตัถอุอกฤทธิ์ในประเภท 1 เช่น น าวตัถอุอกฤทธิ์ในประเภท 1 ทีต่นน าเขา้หรือส่งออก แลว้แต่กรณี มาใหพ้นกังานเจา้หนา้ที่ 

ส  านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ณ ด่านตรวจสอบวตัถุออกฤทธิ์ เพื่อท  าการตรวจสอบ ซึ่งอาจยกเวน้กรณีเพื่อ

ประโยชนข์องทางราชการ ในการป้องกนัและปราบปรามการกระท าความผดิเกี่ยวกบัวตัถอุอกฤทธิ์ ท ัง้หมดหรือแต่บางส่วนก็

ได ้ 

   1.5 ก าหนดใหผู้ร้บัอนุญาตใหม้ไีวใ้นครอบครองหรือใชป้ระโยชนซ์ึ่งวตัถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 

ผูใ้ดประสงคจ์ะขอต่ออายุใบอนุญาต ใหย้ื่นค าขอต่อผูอ้นุญาตก่อนใบอนุญาตเดมิสิ้นอายุ  

   1.6 ก าหนดใหผู้ร้บัอนุญาตรายงานผลการด าเนินการตามที่ไดร้บัอนุญาตมายงัส  านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาตามแบบและภายในระยะเวลาทีเ่ลขาธกิารก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

   1.7 ก าหนดใหใ้นกรณีที่ผูร้บัอนุญาตผลติ น าเขา้หรือมไีวใ้นครอบครอง หรือใชป้ระโยชนซ์ึ่ง

วตัถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 เพื่อประโยชนใ์นการศึกษาวจิยัทางดา้นการแพทย ์หรือวทิยาศาสตรไ์ดท้  าการศึกษาวจิยัเสร็จ

สมบูรณ์แลว้หรือยุตโิครงการวจิยั โดยมวีตัถอุอกฤทธิ์ในประเภท 1 คงเหลอืในความครอบครอง ใหผู้ร้บัอนุญาตแจง้ความ

จ านงเป็นหนงัสอืถงึผูอ้นุญาต เพือ่ขอท าลายวตัถอุอกฤทธิ์ทีเ่หลอืนัน้  

  2. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกบัการขายวตัถอุอกฤทธิ์ในประเภท 2 

พ.ศ. .... 

   2.1 ก าหนดใหผู้ อ้ นุญาตจะพิจารณาอนุญาตใหข้ายว ัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 2 ได ้                 

เมือ่ปรากฏว่า ผูข้ออนุญาตเป็นหน่วยงานของรฐัทีม่หีนา้ทีบ่  าบดัรกัษาหรือป้องกนัโรค และสภากาชาดไทย หน่วยงานของรฐั

ที่ไดร้บัใบอนุญาตในกรณีมีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ เช่น เพื่อใชใ้นทางการแพทยข์องประเทศ การ

ศึกษาวจิยัทางดา้นการแพทยห์รือวทิยาศาสตร ์การป้องกนัและปราบปรามการกระท าความผดิเกี่ยวกบัวตัถอุอกฤทธิ์ ผูร้บั
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อนุญาตผลติหรือน าเขา้ทีเ่ป็นผูไ้ดร้บัมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข ผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรม ผูป้ระกอบวชิาชีพทนั

ตกรรมหรือผูป้ระกอบวชิาชีพการสตัวแพทยช์ ัน้หนึ่ง  

   2.2 ก าหนดใหผู้ร้ ับอนุญาตขายวตัถุออกฤทธิ์ ในประเภท 2 จะขายวตัถุออกฤทธิ์ ใน                    

ประเภท 2 ได ้ตอ้งเป็นวตัถุออกฤทธิ์ที่ผูอ้นุญาตไดอ้นุญาตใหผ้ลติหรือน าเขา้ และขายเฉพาะส  าหรบัคนไขท้ี่ผูป้ระกอบ

วชิาชีพเวชกรรมหรือผูป้ระกอบวชิาชีพทนัตกรรมใหก้ารรกัษาพยาบาล ณ สถานพยาบาล หรือขายเฉพาะส  าหรบัใชก้บัสตัวท์ี่

ผูป้ระกอบวชิาชีพการสตัวแพทยช์ ัน้หนึ่งท  าการบ าบดัหรือป้องกนัโรค ณ สถานพยาบาลสตัว ์ 

   2.3 ก าหนดใหผู้ร้บัอนุญาตขายวตัถอุอกฤทธิ์ในประเภท 2 ตอ้งจดัใหม้กีารท  าบญัชีเกี่ยวกบัการ

ขายวตัถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 และใหร้ายงานเกี่ยวกบัการด าเนินการตามที่ไดร้บัอนุญาตมายงัส  านกังานคณะกรรมการ

อาหารและยา และจดัใหม้เีภสชักรอยู่ประจ าควบคุมกิจการตามเวลาที่เปิดท  าการซึ่งระบใุนใบอนุญาต ในกรณีผูร้บัอนุญาต

ผลติหรือน าเขา้วตัถอุอกฤทธิ์ในประเภท 2 ทีเ่ป็นผูไ้ดร้บัมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข  

   2.4 ก าหนดใหผู้ร้บัอนุญาตขายวตัถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ที่ประสงคจ์ะขอต่ออายุใบอนุญาต 

ใหย้ื่นค าขอต่อผูอ้นุญาตก่อนใบอนุญาตเดมิสิ้นอายุ  

   2.5 ก าหนดใหผู้ร้บัอนุญาตขายวตัถอุอกฤทธิ์ในประเภท 2 จะขายไดเ้ฉพาะในสถานที่ที่ระบไุว ้

ในใบอนุญาตเท่านัน้ ในกรณีทีผู่ร้บัอนุญาตประสงคจ์ะยา้ย เปลีย่นแปลงหรือเพิม่สถานทีข่ายวตัถอุอกฤทธิ์ดงักล่าว ใหย้ื่นค า

ขอต่อผูอ้นุญาต  

 

5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภทของสถานศึกษาและการด าเนินการของสถานศึกษาในการด าเนินการป้องกนัและ

แกไ้ขปญัหาการตัง้ครรภใ์นวยัรุ่น พ.ศ. .... 

  คณะรฐัมนตรีมมีตอินุมตัหิลกัการร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภทของสถานศึกษาและการด าเนินการของ

สถานศึกษาในการด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการตัง้ครรภใ์นวยัรุ่น พ.ศ. .. .. ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และ

ใหส้่งส  านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา แลว้ด าเนินการต่อไปได ้ 

  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง  

  1. ก าหนดใหก้ฎกระทรวงฯ มผีลใชบ้งัคบัเมือ่พน้ก าหนด 180 วนั นบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นตน้ไป  

  2. ก าหนดประเภทของสถานศึกษาในการด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการตัง้ครรภใ์นวยัรุ่นเป็น 3 

ระดบั คอื  

   (1) สถานศึกษาทีจ่ดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน (ประถมศึกษา/มธัยมศึกษา)  

   (2) สถานศึกษาทีจ่ดัการอาชีวศึกษา  

   (3) สถานศึกษาทีจ่ดัการศึกษาในระดบัอดุมศึกษา  

โดยสถานศึกษาแต่ละประเภทตอ้งจดัใหม้กีารดูแล ช่วยเหลอื คุม้ครองนกัเรียนและนกัศึกษา และค านึงถงึสทิธขิองผูเ้รียน 

รวมถงึความลบัและความเป็นส่วนตวัของผูเ้รียน  

  3. ก าหนดใหส้ถานศึกษาที่จ ัดการศึกษาข ัน้พื้ นฐานและสถานศึกษาที่จ ัดการอาชีวศึกษาระดบั

ประกาศนียบตัรตอ้งจดัใหม้ีการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัช่วงวยั และตอ้งมีการติดตาม

ประเมนิผลโดยใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของการวดัผล โดยใหม้เีนื้อหาเกี่ยวกบัเพศวถิศึีกษาดว้ย และในระดบัวชิาชีพชัน้สูงขึ้นไปและ

ในระดบัอดุมศึกษา ใหเ้ป็นไปตามสภาสถาบนัอาชีวศึกษา สภามหาวทิยาลยั สภาสถาบนัอดุมศึกษา  

  4. ก าหนดใหส้ถาบนัอดุมศึกษาพฒันานกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร ์หรือคณะครุศาสตร ์หรือในสาขาอื่นที่

เกี่ยวขอ้ง ใหม้คีวามรูใ้นเรื่องการสอนเพศวถิศึีกษา และทกัษะการใหค้ าปรึกษา  

  5. ก าหนดใหส้ถานศึกษาจดัการศึกษาใหแ้ก่นกัเรียนหรือนกัศึกษาที่ต ัง้ครรภโ์ดยตอ้งใหน้กัเรียนหรือ

นกัศึกษาที่ต ัง้ครรภไ์ดเ้รียนจนจบหลกัสูตรการศึกษาภาคบงัคบั หรือการศึกษาข ัน้พื้นฐาน โดยยืดหยุ่นในวธิีการจดัการ
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เรียนรู ้หลกีเลี่ยงการลงโทษและไม่ต าหนิ กรณีนกัเรียนหรือนกัศึกษาประสงคจ์ะหยุดพกัการเรียนในระหว่างต ัง้ครรภแ์ละ

หลงัคลอดเพือ่ดูแลบตุร สถานศึกษาตอ้งอนุญาตและใหน้กัเรียนหรือนกัศึกษามสีทิธใินการศึกษาต่อ  

  6. ก าหนดใหส้ถานศึกษาตอ้งจดัใหน้กัเรียนหรือนกัศึกษาไดร้บัการบริการอนามยัเจริญพนัธุท์ี่ดแีละ

ถูกตอ้ง  

  7. ก าหนดใหห้น่วยงานตน้สงักดัก ากบั ติดตามสถานศึกษาในการดูแลช่วยเหลอื และคุม้ครองเกี่ยวกับ

การด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการตัง้ครรภใ์นวยัรุ่น  

 

6. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุม้ครอง

สิง่แวดลอ้ม ในทอ้งที่ต าบลบางปะกง ต าบลท่าขา้ม ต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา และทอ้งที่ต าบล

คลองต าหรุ อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบรุ ีพ.ศ. .... 

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิในหลกัการร่างประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เรื่อง 

ก าหนดเขตพื้นทีแ่ละมาตรการคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม ในทอ้งทีต่  าบลบางปะกง ต าบลท่าขา้ม ต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา และทอ้งทีต่  าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมอืง จงัหวดัชลบรุี พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มเสนอ และใหส้่งส  านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา โดยใหร้บัความเหน็ของกระทรวงพลงังานและ

กระทรวงอตุสาหกรรมไปประกอบการพจิารณาดว้ย แลว้ด าเนินการต่อไปได ้ 

  สาระส าคญัของร่างประกาศฯ  

  1. ก าหนดเขตพื้นทีแ่ละมาตรการคุม้ครองสิ่งแวดลอ้ม โดยครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของอ าเภอบางปะกง 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา และบางส่วนของอ าเภอเมอืง จงัหวดัชลบรุี ทีก่  าหนดใหเ้ป็นเขตอนุรกัษแ์ละเขตควบคุมอาคารตามแผนที่

ทา้ยประกาศน้ี โดยแบ่งพื้นที่การใชบ้งัคบัออกเป็น 2 บริเวณ คือ พื้นที่บนแผ่นดนิใหญ่และพื้นทีน่่านน า้ทะเล โดยก าหนด

หา้มกระท าการหรือประกอบกิจกรรม ก่อสรา้งอาคารหรือสิง่ปลูกสรา้งใด ๆ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงของระบบ

นิเวศน ์ 

  2. ก าหนดประเภทโครงการหรือกิจการที่ตอ้งจดัท  ารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอ้มเบื้องตน้หรือรายงาน

การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม ต่อส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มตามมาตรา 46 แห่ง

พระราชบญัญตัสิ่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. 2535  

  3. ก าหนดใหแ้ต่งต ัง้คณะกรรมการก ากบัดูแลและตดิตามผลการคุม้ครองสิง่แวดลอ้มเพือ่ก ากบัดูแลและ

ติดตามผลการคุม้ครองสิ่งแวดลอ้มในพื้นที่ มอี  านาจหนา้ที่เหน็ชอบแผนคุม้ครอง ฟ้ืนฟู และสรา้งจิตส  านึกในการอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม รวมท ัง้ดูแล ตดิตาม ตรวจสอบการบงัคบัใชม้าตรการคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม  

  4. ก าหนดใหป้ระกาศน้ีมรีะยะเวลาการบงัคบัใชห้า้ปีนบัแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ตน้ไป  

 

7. เรื่อง ร่างระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวติระดบัอ าเภอ พ.ศ. ....  

  คณะรฐัมนตรีมมีติเหน็ชอบในหลกัการร่างระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรี ว่าดว้ยคณะกรรมการพฒันา

คุณภาพชีวติระดบัอ าเภอ พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวงสาธารณสุขเสนอ และใหส้่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่าง

อนุบญัญตัทิีเ่สนอคณะรฐัมนตรีตรวจพจิารณา แลว้ด าเนินการต่อไปได ้ 

  สาระส าคญัของร่างระเบยีบ  

  1. ก าหนดใหม้ีคณะกรรมการนโยบายพฒันาคุณภาพชีวิตระดบัอ าเภอ ประกอบดว้ยปลดักระทรวง

มหาดไทยเป็นประธานกรรมการ ปลดักระทรวงสาธารณสุขเป็นรองประธานกรรมการ ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและ

ความม ัน่คงของมนุษย ์ปลดักระทรวงศึกษาธิการ อธิบดกีรมการปกครอง อธิบดกีรมการพฒันาชุมชน อธิบดกีรมควบคุม

โรค อธิบดกีรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ อธิบดกีรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น อธิบดกีรมอนามยั ปลดักรุงเทพมหานคร 

เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เลขาธิการส  านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ และผูจ้ดัการกองทุนสนบัสนุน
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การสรา้งเสริมสุขภาพ เป็นกรรมการ โดยมีรองปลดักระทรวงสาธารณสุขที่รบัผิดชอบกลุ่มภารกิจดา้นการพฒันาการ

สาธารณสุข เป็นกรรมการและเลขานุการ มอี านาจหนา้ที่ก าหนดนโยบายและทศิทางการพฒันา สนบัสนุนและแกไ้ขปญัหา

การด าเนินงาน ตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานของคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวติระดบัอ าเภอ และคณะกรรมการ

พฒันาคุณภาพชีวติระดบัเขต  

  2. ก าหนดใหใ้นแต่ละอ าเภอของทกุจงัหวดัเวน้แต่กรุงเทพมหานคร มคีณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวติ

ระดบัอ าเภอ ประกอบดว้ยผูแ้ทนภาครฐั ผูแ้ทนภาคเอกชนและผูแ้ทนภาคประชาชนในอ าเภอ จ านวนไม่เกินยี่สบิเอ็ดคน 

โดยมนีายอ าเภอ เป็นประธานกรรมการ มอี านาจหนา้ที่ก าหนดแผนงานและยุทธศาสตรใ์นการพฒันาคุณภาพชีวติในอ าเภอ 

และด าเนินการใหเ้กิดการขบัเคลือ่นตามแผนงานดงักล่าว โดยบูรณาการและระดมทรพัยากรทีม่อียู่ในอ าเภอ ท ัง้จากภาครฐั 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน  

  3. ก าหนดใหส้  านกังานสาธารณสุขอ าเภอเป็นส านกังานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายพฒันา

คุณภาพชีวติระดบัอ าเภอ รบัผดิชอบงานธุรการ และมอี านาจหนา้ทีเ่ป็นหน่วยงานกลางในการจดัท  าแผนงานและยุทธศาสตร์

ในการพฒันาคุณภาพชีวติในอ าเภอ ตลอดจนเป็นหน่วยงานประสานงานในการติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานตาม

แผนงานและยุทธศาสตรด์งักล่าว  

  4. ก าหนดใหใ้นแต่ละเขตของกรุงเทพมหานครมีคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดบัเขต 

ประกอบดว้ยผูแ้ทนภาครฐั ผูแ้ทนภาคเอกชน และผูแ้ทนภาคประชาชนในเขตจ านวนไม่เกินยี่สบิสามคน โดยมผูีอ้  านวยการ

เขตเป็นประธานกรรมการ มอี านาจหนา้ที่ก าหนดแผนงานและยุทธศาสตรใ์นการพฒันาคุณภาพชีวติในเขต และด าเนินการ

ใหเ้กิดการขบัเคลื่อนตามแผนงานดงักล่าว โดยบูรณาการและระดมทรพัยากรที่มอียู่ในเขตพื้นทีท่ ัง้จากภาครฐั ภาคเอกชน 

และภาคประชาชน  

  5. ก าหนดใหศู้นยบ์ริการสาธารณสุขเป็นส  านกังานเลขานุการของคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวติระดบั

เขต รบัผดิชอบงานธุรการ และมอี านาจหนา้ทีเ่ป็นหน่วยงานกลางในการจดัท  าแผนงานและยุทธศาสตรใ์นการพฒันาคุณภาพ

ชีวติในเขต ตลอดจนเป็นหน่วยงานประสานงานในการติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนงานและยุทธศาสตร์

ดงักล่าว  

  6. ก าหนดใหร้ฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผูร้กัษาการ

ตามระเบยีบนี้   

 

 

เศรษฐกจิ- สงัคม 

 

8. เรื่อง แนวทางการทดแทนอตัราว่างจากผลการเกษียณอายุของขา้ราชการดว้ยการจา้งงานรูปแบบอืน่ 

  คณะรฐัมนตรีมมีติเหน็ชอบแนวทางการทดแทนอตัราว่างจากผลเกษียณอายุของขา้ราชการดว้ยการจา้ง

งานรูปแบบอื่น  ตามที่ส  านกังาน ก.พ. เสนอ โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของมาตรการบริหารและพฒันาก าลงัคนภาครฐั (พ.ศ. 

2557-2561) ในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรอตัราว่างจากผลการเกษยีณอายุของขา้ราชการต่อไป 

                    สาระส าคญัของแนวทางการทดแทนอตัราว่าง ฯ สรุปไดด้งัน้ี  

  1.  หลกัการ 

   1.1 ส่วนราชการมทีางเลอืกในการทดแทนอตัราว่างจากผลการเกษียณอายุของขา้ราชการดว้ย

การใชรู้ปแบบการจา้งงานทีห่ลากหลาย โดยไม่จ าเป็นตอ้งใชข้า้ราชการเพยีงอย่างเดยีว 

   1.2 การทดแทนอตัราว่างจากผลเกษยีณอายุของขา้ราชการตอ้งค านึงถงึความจ าเป็นตามภารกิจ

ของแต่ละส่วนราชการ ความมปีระสทิธภิาพและเกิดความคุม้ค่าในการบริหารก าลงัคนภาครฐั 
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  2. เป้าประสงค ์

   1. เพือ่ใหส้่วนราชการเลอืกใชรู้ปแบบการจา้งงานไดเ้หมาะสมกบัความจ าเป็นของภารกิจ 

   2. เพื่อใหส้ดัส่วนรูปแบบการใชก้ารจา้งงานที่ไม่ใช่ขา้ราชการเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยลดภาระผูกพนั

ดา้นค่าใชจ่้ายดา้นบคุคลในระยะยาว 

  3. แนวทางการด าเนินการ 

   3.1 ให ้อ.ก.พ. กระทรวง บริหารจดัการอตัราว่างจากผลเกษยีณอายุของขา้ราชการ 

พลเรือนสามญั โดยทดแทนอตัราว่างดงักล่าวที่มใีนแต่ละปีดว้ยรูปแบบการจา้งงานที่ไม่ใช่ขา้ราชการตามแนวทางที่ คปร. 

ก าหนด ดงัต่อไปนี้ 

    3.1.1 การทดแทนอตัราว่างจากผลการเกษียณอายุของขา้ราชการในสายงาน 

สนบัสนุน ใหด้  าเนินการ ดงัน้ี 

    (1) ต าแหน่งประเภททัว่ไปในสายงานสนับสนุนของส่วนราชการท ัง้ต าแหน่งที่

ปฏบิตังิานประจ าพื้นฐานที่สนบัสนุนดา้นการบริหารจดัการของส่วนราชการ (Corporate Functions) (เช่น ต าแหน่งในสาย

งานเจา้พนกังานธุรการ  เจา้พนกังานการเงนิและบญัชี และเจา้พนกังานพสัดุ เป็นตน้ และต าแหน่งประเภทท ัว่ไปทีส่นบัสนุน

การปฏบิตังิานของสายงานหลกั (เช่น นายช่างเครื่องกล นายช่างรงัวดั  และนายช่างเทคนิค เป็นตน้)  ใหท้ดแทนอตัราว่าง

จากผลการเกษียณอายุของขา้ราชการดว้ยการจา้งงานรูปแบบอืน่ท ัง้หมด (รอ้ยละ 100 ของอตัราว่างจากผลเกษยีณอายุใน

สายงานสนบัสนุนที่ส่วนราชการมใีนปีนัน้) ท ัง้น้ี ส  าหรบัต าแหน่งประเภทท ัว่ไประดบัอาวุโส  ใหย้กเวน้การทดแทนอตัราว่าง

จากผลการเกษียณอายุของขา้ราชการดว้ยการจา้งงานรูปแบบอื่น เน่ืองจากเป็นทางกา้วหนา้ของข า้ราชการในสายงาน

สนบัสนุน 

    (2) ต าแหน่งประเภทวชิาการในสายงานสนบัสนุนของส่วนราชการ เช่น ต าแหน่งงานที่

เกี่ยวขอ้งกบังานประจ าพื้นฐานที่สนบัสนุนการบริหารจดัการของส่วนราชการ เช่น ต าแหน่งในสายงานนกัทรพัยากร

บุคคล  นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน   นกัวชิาการเงนิและบญัชี  นกัวชิาการพสัดุ  และนกัวชิาการคอมพวิเตอร ์ เป็นตน้ 

หรือต าแหน่งประเภทวชิาการทีส่นบัสนุนการปฏบิตัภิารกิจหลกัของส่วนราชการ ใหท้ดแทนอตัราว่างจากผลการเกษียณอายุ

ของขา้ราชการดว้ยการจา้งงานรูปแบบอื่นอย่างนอ้ยรอ้ยละ 10 ของอตัราว่างจากผลการเกษียณอายุของต าแหน่งประเภท

วชิาการในสายงานสนบัสนุนทีส่่วนราชการมใีนปีนัน้ 

    3.1.2 การทดแทนอตัราว่างจากผลการเกษียณอายุของขา้ราชการในสายงานหลกั ให ้

ด  าเนินการ ดงัน้ี 

    (1) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ใหพ้จิารณาทดแทนอตัราว่างจากผลการเกษียณอายุ

ของขา้ราชการดว้ยการจา้งงานรูปแบบอื่น  โดยค านึงถงึความจ าเป็นตามภารกจิของสว่นราชการ ความมีประสทิธภิาพและ

ความคุม้ค่า และเงื่อนไขในการจา้งงานภาครฐั  เช่น ความจ าเป็นในการดงึดูดผูม้คีวามรูค้วามสามารถและการแข่งขนักบั

ภาคเอกชนและภาคส่วนอื่น ความเร่งด่วนในการใชผู้ม้ศีกัยภาพในการปฏบิตังิาน เป็นตน้ 

   (2) ต าแหน่งประเภททัว่ไป ใหท้ดแทนอตัราว่างจากผลการเกษียณอายุของ

ขา้ราชการดว้ยการจา้งงานรูปแบบอื่นอย่างนอ้ยรอ้ยละ 10 ของอตัราว่าง จากผลการเกษยีณอายุของต าแหน่งประเภทท ัว่ไป

ในสายงานหลกัที่ส่วนราชการมีในปีนั้น ท ัง้น้ี ส  าหรบัส่วนราชการ/กรมขนาดเลก็ที่มีอตัราก าลงัไม่เกิน 1,000 อตัรา ให ้

พจิารณาใชรู้ปแบบการจา้งงานอื่นทดแทนการบรรจขุา้ราชการตามความเหมาะสมและตามความจ าเป็นของภารกิจ 

   3.2 ใหค้ณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และคณะกรรมการ

ขา้ราชการต ารวจ (ก.ตร.) บริหารจดัการอตัราว่างจากผลการเกษียณอายุของขา้ราชการในแต่ละปี โดยทดแทนอตัราว่าง

ดงักล่าวดว้ยรูปแบบการจา้งงานที่ไม่ใช่ขา้ราชการ ตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่ คปร. ก าหนดโดยอนุโลม รวมท ัง้ใหฝ่้าย

เลขานุการร่วม คปร. สือ่สารใหอ้งคก์รกลางบริหารงานบคุคลอื่นนอกฝ่ายบริหารตระหนกัถงึความจ าเป็นและด าเนินการตาม

มาตรการน้ีโดยอนุโลมดว้ยเช่นกนั 
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   3.3 ใหฝ่้ายเลขานุการร่วม คปร. ศึกษาแนวทางและมาตรการเพือ่จูงใจใหส้ว่นราชการทดแทน

อตัราว่างจากผลการเกษียณอายุของขา้ราชการดว้ยการจา้งงานรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ขา้ราชการ เช่น  หากส่วนราชการมอีตัรา

ขา้ราชการประเภทวชิาการเกษยีณอายุ จ านวน 1 อตัรา อาจก าหนดใหท้ดแทนดว้ยพนกังานราชการ จ านวน 2 อตัรา เป็นตน้ 

รวมท ัง้หามาตรการจูงใจใหส้ว่นราชการใชอ้ตัราก าลงัอย่างมีประสทิธภิาพ 

           4. เงื่อนไขการด าเนินงาน 

                      4.1 ในการจดัสรรอตัราว่างจากผลการเกษียณอายุของขา้ราชการคืนใหก้บัส่วนราชการ อ.ก.พ. 

กระทรวง ก.ต.ร. และ ก.ค.ศ. ยงัคงด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขที่ คปร.    ก าหนดไวใ้นมาตรการบริหารและ

พฒันาก าลงัคนภาครฐั (พ.ศ. 2557-2561) ตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัที่ 15 ตุลาคม 2556 โดยอตัราว่างจากผลการ

เกษียณอายุของขา้ราชการที่จะน าไปจดัสรรใหก้บัส่วนราชการ ตอ้งผ่านการพิจารณาทดแทนดว้ยการจา้งงานรูปแบบ

อื่น  ตามทีก่  าหนดไวใ้นแนวทางการด าเนินการดว้ยแลว้ 

                      4.2 ในช่วงเปลี่ยนผ่าน เพื่อใหส้่วนราชการมีระยะเวลาเตรียมตวัและสามารถวางแผนการ

ทดแทนอตัราว่างจากผลการเกษยีณอายุของขา้ราชการดว้ยการจา้งงานรูปแบบอื่นล่วงหนา้ จงึเหน็ควรใหก้ารด าเนินการตาม

แนวทางน้ีมีผลบงัคบัใชส้ าหรบัทดแทนอตัราว่างจากผลการเกษียณอายุของขา้ราชการ ณ วนัที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นตน้

ไป รวมท ัง้ ใหฝ่้ายเลขานุการร่วม คปร. (ส  านกังาน ก.พ.) สื่อสารสรา้งความเขา้ใจเกี่ยวกบัข ัน้ตอนและวธิีการปฏบิตัิเพื่อ

เตรียมความพรอ้มใหก้บัส่วนราชการดว้ย 

  5. โดยที่แนวโนม้อตัราว่างจากผลการเกษียณอายุของขา้ราชการใน 5 ปี ขา้งหนา้ (พ.ศ. 2560 -2564) 

พบว่า  จะมอีตัราว่างฯ ประมาณ 50,584 อตัรา คดิเป็นรอ้ยละ 2.5 ของจ านวนขา้ราชการพลเรือนสามญัในแต่ละกระทรวง 

ดงันัน้  การมมีาตรการบริหารจดัการและทดแทนอตัราว่างจากผลการเกษียณอายุของขา้ราชการที่เหมาะสมจะช่วยใหก้าร

บริหารก าลงัคนภาครฐัมปีระสทิธภิาพและเกิดความคุม้ค่า 

  

9. เรื่อง  หลกัเกณฑ ์  วิธีการ และเงื่อนไขการพจิารณาสทิธิประโยชน์ใหพ้นักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ไดร้บัการบรรจุ

เขา้รบัรบัราชการในกระทรวงสาธารณสขุ 

  คณะรฐัมนตรีมีมติเหน็ชอบหลกัเกณฑ  ์  วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิประโยชน์ใหพ้นกังาน

กระทรวงสาธารณสุขทีไ่ดร้บัการบรรจเุขา้รบัรบัราชการในกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ตามทีส่  านกังาน ก.พ. เสนอ 

                    สาระส าคญัของเรื่อง 

                    ก.พ. ในการประชุมครัง้ที ่7/2560 เมือ่วนัที ่26 กรกาคม 2560 ไดพ้จิารณาและมมีตเิหน็ชอบการก าหนด

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการพจิารณาสทิธปิระโยชนใ์หพ้นกังาน สธ. ทีไ่ดร้บัการบรรจเุขา้รบัราชการใน สธ. ดงัน้ี 

                    1. ผูท้ี่จะไดร้บัการพจิารณาสทิธิประโยชน์ ไดแ้ก่ “พนกังาน สธ.” ที่ไดร้บัการจา้งใหป้ฏบิตัิงานเตม็เวลา

อย่างต่อเน่ืองเสมอืนพนกังานประจ าใน สธ. อยู่ก่อนวนัทีค่ณะรฐัมนตรีจะมมีต ิและไดร้บัการจา้งใหป้ฏบิตังิานจนถงึวนัก่อน

ไดร้บัการบรรจุเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการใน สธ. ซึ่งรวมถึงกรณีมกีารเวน้ช่วงการบรรจุเน่ืองจาก วนัก่อนการบรรจุเป็น

วนัหยุดราชการและกรณีอื่น ๆ ที่ ก.พ. ก าหนด ท ัง้น้ี ในกรณีที่เคยไดร้บัการจา้งใหป้ฏบิตัิงานเป็นพนกังานราชการหรือ

ลูกจา้งชัว่คราวมาก่อน  จะตอ้งเป็นการจา้งต่อเน่ืองกนัทกุช่วงเวลา  และในการปฏบิตังิานเป็นลูกจา้งชัว่คราวจะตอ้งเป็นการ

ปฏบิตังิานเตม็เวลาอย่างต่อเน่ืองเสมอืนพนกังานประจ าเป็นเวลา 1 ปีขึ้นไป 

 

                    2. การไดร้บัเงนิเดือน 

   2.1 กรณีพนักงาน สธ. ที่ได ้ร ับการบรรจุเขา้ร ับราชการก่อนวันที่คณะรฐัมนตรีมีมติ             

ใหไ้ดร้บัการปรบัเงนิเดือนเป็นอตัราใหม่ต ัง้แต่วนัที่คณะรฐัมนตรมีีมต ิดงัน้ี 

   (1) กรณีพนกังาน สธ. ที่ไดร้บัการจา้งใหป้ฏบิตัิงานในต าแหน่งทีใ่ชคุ้ณวุฒิระดบัปริญญาและ

ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งประเภทวชิาการใหไ้ดร้บัเงนิเดือนโดยน าอตัราเงนิเดอืนตามคุณวุฒทิี ่ก.พ. ก าหนด  เป็นอตัรา
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เงนิเดอืนเริ่มตน้แลว้บวกกบั 1) ผลรวมของจ านวนเงนิที่ไดเ้ลื่อนขณะเป็นพนกังาน สธ. 2) ผลรวมของจ านวนเงนิเดอืนที่ได ้

เลือ่นเงนิเดอืนขณะเป็นขา้ราชการ และ 3) จ านวนเงนิค่าตอบแทนพเิศษทีค่  านวณไดใ้นวนัที ่1 ตลุาคม 2559 (ถา้ม)ี 

   (2) กรณีพนกังาน สธ.  ทีไ่ดร้บัการจา้งใหป้ฏบิตังิานในต าแหน่งที่ใชคุ้ณวุฒติ า่กว่าปริญญาและ

ไดร้บัแต่งต ัง้ใหด้  ารงต าแหน่งประเภทท ัว่ไป ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนโดยน าอตัราเงนิเดอืนตามคุณวุฒิที่ ก.พ. ก าหนด เป็นอตัรา

เงนิเดอืนเริ่มตน้แลว้บวกกบั 1) ผลรวมของจ านวนเงนิที่ไดเ้ลื่อนขณะเป็นพนกังานกระทรวงสาธารณสุข   2) ผลรวมของ

จ านวนเงนิเดอืนที่ไดเ้ลือ่นเงนิเดอืนขณะเป็นขา้ราชการ และ 3) จ านวนเงนิค่าตอบแทนพเิศษทีค่  านวณไดใ้นวนัที ่1 ตลุาคม 

2559 (ถา้ม)ี 

                              (3) กรณีพนกังาน สธ. ตามขอ้ (1) หรือขอ้ (2) ขา้งตน้ ไดร้บัการบรรจเุขา้รบัราชการก่อนวนัที ่1 

ธนัวาคม 2557 เมื่อค านวณอตัราเงนิเดอืนตามที่ก าหนดในขอ้ (1) หรือ ขอ้ (2) แลว้แต่กรณีแลว้ ใหน้ าจ านวนเงนิเดอืนที่

ไดร้บัเพิม่ขึ้น ณ วนัที ่1 ธนัวาคม 2557 มาบวกรวมเพิม่เตมิดว้ย 

                              ท ัง้น้ี  หากอตัราเงนิเดอืนที่ค านวณไดต้ า่กว่าอตัราเงนิเดอืนที่ไดร้บัอยู่เดมิใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนใน

อตัราเดมิต่อไป 

                              2.2 กรณีพนักงาน สธ. ที่ไดร้บัการบรรจุเขา้ร ับราชการตั้งแต่ว ันที่คณะรฐัมนตรีมีมติ               

เป็นตน้ไป ใหไ้ดร้บัเงนิเดือนในวนัที่บรรจุเขา้รบัราชการ ดงัน้ี 

                                 (1) กรณีพนกังาน สธ. ทีไ่ดร้บัการจา้งใหป้ฏบิตังิานในต าแหน่งทีใ่ชคุ้ณวุฒริะดบัปริญญาและ

ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งประเภทวชิาการใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนโดยน าอตัราเงนิเดอืนตามคุณวุฒทิี ่ก.พ. ก าหนดไว ้ณ วนัที่

ผูน้ ัน้บรรจุเขา้รบัราชการเป็นอตัราเงนิเดอืนเริ่มตน้ แลว้บวกกบัผลรวมของจ านวนเงินที่ไดเ้ลื่อนขณะเป็นพนกังาน สธ. ใน

ต าแหน่งนัน้  

      (2) กรณีพนกังาน สธ. ที่ไดร้บัการจา้งใหป้ฏบิตัิงานในต าแหน่งที่ใชคุ้ณวุฒิต า่กว่าปริญญา

และไดร้บัแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งประเภทท ัว่ไปใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนโดยน าอตัราเงนิเดอืนตามวุฒทิี ่ก.พ. ก าหนดไว ้ณ วนัทีผู่ ้

นัน้บรรจุเขา้รบัราชการเป็นอตัราเงนิเดอืนเริ่มตน้ แลว้บวกกบัผลรวมของจ านวนเงนิที่ไดเ้ลื่อนขณะเป็นพนกังาน สธ. ใน

ต าแหน่งนัน้ 

                                ท ัง้น้ี เงนิเดอืนที่ไดร้บัในวนัที่บรรจุเขา้รบัราชการจะตอ้งไม่เกินเงนิเดอืนข ัน้สูงของต าแหน่งที่

ไดร้บัแต่งตัง้ 

                    3. กรณีอื่นนอกเหนือจากที่ไดก้ าหนดไว ้กรณีมปีญัหาเกี่ยวกบัการปฏบิตัิตามหลกัเกณฑแ์ละ วธิีการน้ี 

หรือกรณีอื่นนอกเหนือจากทีไ่ดก้ าหนดไว ้ใหน้ าเสนอ ก.พ.พจิารณา 

                    4. เงื่อนไข 

                              (1) ผูท้ีไ่ดร้บัการพจิารณาสทิธปิระโยชนต์ามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารขา้งตน้ จะตอ้งปฏบิตัริาชการ

ในส่วนราชการนัน้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 1 ปี โดยหา้มโอนไปส่วนราชการอื่นเวน้แต่กรณีลาออก 

                               (2) กรณีที่ส่วนราชการไดร้บัอนุมตัจิดัสรรอตัราก าลงัเพิ่ม และไดบ้รรจุพนกังาน สธ. 

ในต าแหน่งที่ไดร้บัจดัสรรตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขน้ีแลว้ใหยุ้บเลกิต าแหน่งของพนกังาน สธ.  ทีไ่ดร้บัการบรรจุ

เขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการพลเรือนสามญั ท ัง้น้ี เพื่อป้องกนัมใิหเ้กิดปญัหาเจา้หนา้ที่กลุ่มดงักล่าวเรียกรอ้งขอใหบ้รรจุ

แต่งต ัง้เป็นขา้ราชการในภายหลงั 

                               (3) สธ. ตอ้งประชาสมัพนัธแ์ละสรา้งความเขา้ใจที่ถูกตอ้งใหแ้ก่บุคลากรใน สธ. 

เกี่ยวกบัขอ้กฎหมายและหลกัเกณฑ ์วธิีการ และเงือ่นไขในการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการพลเรือนสามญั พนกังาน

ราชการ และพนกังานกระทรวงสาธารณสุข เพือ่ใหเ้กิดการยอมรบัในเงือ่นไขสภาพการจา้งต ัง้แต่เริ่มปฏบิตังิานใน สธ. 
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10. เรื่อง ขอ้มูลข่าวสารตามเกณฑม์าตรฐานความโปร่งใสและตวัช้ีวดัความโปร่งใสของหน่วยงานของรฐัเป็นขอ้มูลข่าวสาร

ที่ตอ้งจดัเตรยีมไวใ้หป้ระชาชนตรวจดูไดต้ามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (8) แหง่พระราชบญัญตัขิอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 

2540 

  คณะรฐัมนตรีพิจารณาขอ้มูลข่าวสารตามเกณฑม์าตรฐานความโปร่งใสและตวัชี้ วดัความโปร่งใสของ

หน่วยงานของรฐัเป็นขอ้มลูข่าวสารทีต่อ้งจดัเตรียมไวใ้หป้ระชาชนตรวจดูไดต้ามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบญัญตัิ

ขอ้มลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามทีส่  านกังานปลดัส  านกันายกรฐัมนตรี (สปน.) เสนอ และมมีต ิดงัน้ี 

            1. ใหห้น่วยงานของรฐัถอืปฏบิตัแิละด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการขอ้มลูข่าวสารของราชการเรื่อง

ก าหนดใหข้อ้มลูข่าวสารตามเกณฑม์าตรฐานความโปร่งใสและตวัชี้วดัความโปร่งใสของหน่วยงานของรฐัเป็นขอ้มลูข่าวสารที่

ตอ้งจดัไวใ้หป้ระชาชนตรวจดูไดต้ามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (8) แห่งพระราชบญัญตัิขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

อย่างเคร่งครดั 

         2. ใหส้  านกังานปลดัส  านกันายกรฐัมนตรีพจิารณาด าเนินการ ดงัน้ี 

   2.1 สรา้งการรบัรูแ้ละความเขา้ใจกบัหน่วยงานของรฐัถึงความจ าเป็นในการเผยแพร่ขอ้มูล

ข่าวสารของราชการ รวมท ัง้ก าหนดกลไกและช่องทางในการใหค้ าปรึกษา ค าแนะน าส  าหรบัหน่วยงานภาครฐัในการเผยแพร่

ขอ้มลูข่าวสารของราชการเพิม่เตมิดว้ย 

  2.2 ก าหนดกลไกในการติดตามการด าเนินการตามพระราชบญัญตัิขอ้มูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ. 2540 และประกาศคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการที่เกี่ยวขอ้งเพิ่มเตมิจากแนวปฏบิตัิทีใ่ชใ้นปจัจุบนั โดยให ้

รวมถึงการก าหนดใหม้กีลไกการตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้นของการเผยแพร่ขอ้มูลของหน่วยงานของรฐัใหแ้ลว้

เสร็จโดยเร็ว แลว้น าเสนอคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการพจิารณาเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการก ากบั ติดตาม และ

ตรวจสอบการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารของราชการของหน่วยงานของรฐัต่อไป 

  2.3 พจิารณาถงึความเป็นไปไดใ้นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในการเสนอแนะ 

ตดิตาม และตรวจสอบการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารของราชการเพิม่ขึ้น 

            สาระส าคญัของเรื่อง 

            สปน. รายงานว่า คณะกรรมการฯ ไดม้ปีระกาศเรื่อง ก าหนดใหข้อ้มลูข่าวสารตามเกณฑม์าตรฐานความ

โปร่งใสและตวัชี้ วดัความโปร่งใสของหน่วยงานของรฐัเป็นขอ้มูลข่าวสารที่ตอ้งจดัไวใ้หป้ระชาชนตรวจดูไดต้ามมาตรา 9 

วรรคหน่ึง (8) แห่งพระราชบญัญตัิขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เมื่อวนัที่ 27 มกราคม 2559 เพื่อใหห้น่วยงาน

ภาครฐัใชเ้ป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและเสริมสรา้งความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั และเป็นเครื่องมือของคณะ

กรรมการฯ ในการตดิตามและประเมนิผลความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั โดยประกาศดงักล่าวมหีลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข

ใหห้น่วยงานของรฐัตอ้งเปิดเผยขอ้มลู สรุปได ้ดงัน้ี 

                    1. หน่วยงานของรฐัทีม่หีนา้ทีใ่นการจดัหาพสัดุ ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัหาพสัดุ 

เช่น แผนการจดัหาพสัดุ ผลการจดัหาพสัดุในแต่ละโครงการหรือรายการ หรือรายการอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งตามประกาศก าหนด 

                    2. หน่วยงานของรฐัที่มหีนา้ที่ในการใหบ้ริการประชาชนตอ้งเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกบัการใหบ้ริหาร

ประชาชน เช่น หลกัเกณฑแ์ละข ัน้ตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงาน เอกสารและคู่มอืการปฏบิตังิานของบุคลากร

ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละข ัน้ตอนการใหบ้ริการประชาชน รวมท ัง้ระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งและรายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกบัเรื่อง

รอ้งเรียน รวมท ัง้รายงานเชิงสถติทิีเ่กี่ยวขอ้งตามประกาศก าหนด 

            3. ขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกบัการบริหารงานของหน่วยงาน ไดแ้ก่ โครงสรา้งและอ านาจหนา้ที ่วสิยัทศันแ์ละ

พนัธกิจ แผนปฏบิตัิงานประจ าปี รวมท ัง้งบประมาณที่ใชใ้นการด าเนินงาน ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑแ์ละข ัน้ตอนการ

ปฏิบตัิงานที่บุคลากรของหน่วยงานตอ้งใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงาน คู่มือเกี่ยวกบัการปฏิบตัิงาน และ รายงานการ

ประเมนิผลการปฏบิตัติามแผนปฏบิตังิานของหน่วยงาน 

            4. ขอ้มลูข่าวสารเกี่ยวกบัการบรหิารงบประมาณของหน่วยงาน ไดแ้ก่ แผนงาน โครงการ และงบประมาณ

ประจ าปีของหน่วยงาน หลกัเกณฑแ์ละตวัชี้ วดัผลสมัฤทธิ์ของการใชจ่้ายงบประมาณ รายงานผลการใชจ่้ายงบประมาณ 
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รายงานการวเิคราะห ์หรือรายงานการประเมนิผลการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปีในภาพรวมของหน่วยงาน และรายงานผล

การตรวจสอยการใชจ่้ายเงนิงบประมาณของส านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ (สตง.) 

            5. ขอ้มลูเกี่ยวกบัการบริหารงานบคุคลของหน่วยงาน ไดแ้ก่ หลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการคดัเลือกหรือสรรหา

บุคลากร รายงานผลการด าเนินการคดัเลอืกบุคลากรมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาชีพของบุคลากรใน

หน่วยงานและผลการประเมนิมาตรฐานในแต่ละรอบปีงบประมาณ หลกัเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพจิารณาใหคุ้ณหรือใหโ้ทษ

ต่อบุคลากรในหน่วยงาน หลกัเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปีของบุคลากรในหน่วยงาน และรายงานการ

ประเมนิผลเกี่ยวกบัการด าเนินการตามหลกัเกณฑก์ารใหคุ้ณใหโ้ทษต่อบุคลากรและรายงานการประเมนิผลเกี่ยวกบัการ

ประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปีของบคุลากรในหน่วยงาน 

            6. ขอ้มูลข่าวสารที่เกี่ยวขอ้งกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงานของหน่วยงาน ไดแ้ก่ 

หลกัเกณฑแ์ละตวัชี้ วดัที่ใชใ้นการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงาน รายงานของผูค้วบคุมหรือผูต้รวจสอบภายใน 

รายงานการประเมนิผลการปฏบิตัิงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบตัิงานประจ าปี และรายงานหรือผลการตรวจสอบของ 

สตง. หรือหน่วยงานภายนอกอื่นทีม่หีนา้ทีใ่นการตดิตามประเมนิผล 

            7. ท ัง้น้ี การด าเนินการตามขอ้ 1 – 6 ใหจ้ดัใหม้ขีอ้มลูข่าวสารและดรรชนีส  าหรบัการสบืคน้ ท ัง้ในรูปแบบ

หนงัสอื เอกสารหรือขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์ทีป่ระชาชนสามารถเขา้ตรวจดูได ้ณ สถานทีท่ีห่น่วยงานของรฐัจดัใหต้ามประกาศ

คณะกรรมการฯ เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเกี่ยวกบัการจดัใหม้ขีอ้มลูข่าวสารของราชการไวใ้หป้ระชาชนเขา้ตรวจดู ลงวนัที่ 

24 กุมภาพนัธ ์2541 (หน่วยงานของรฐัตอ้งจดัใหม้สีถานที่ส  าหรบัใหป้ระชาชนสามารถใชใ้นการคน้หาและศึกษาขอ้มูล

ข่าวสารของราชการตามสมควรตามก าลงับคุลากรและงบประมาณที่ม ีหรือจะจดัขอ้มลูข่าวสารไวท้ีห่อ้งสมดุของหน่วยงาน

อื่น หรือของเอกชนที่ต ัง้อยู่บริเวณใกลเ้คียงก็ได)้ และมช่ีองทางการเผยแพร่ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกสข์องแต่ละหน่วยงานตาม

ความเหมาะสม โดยใหด้ าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั นบัแต่วนัที่มีประกาศฉบบัดงักล่าว 

 

11. เรื่อง  การแกไ้ขรายละเอยีดมาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมความรูใ้หก้บัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่มในการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน 

  คณะรฐัมนตรีมมีตริบัทราบการขอปรบัแกไ้ขรายละเอยีดของโครงการส่งเสริมความรูใ้หก้บัวสิาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม (SMEs)  ในการป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน ภายใตม้าตรการเพิ่มขดีความสามารถและ

ส่งเสริมความรูใ้หก้บั SMEs ในการป้องกันความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน ที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหค้วามเห็นชอบแลว้ในคราวประชุมคณะรฐัมนตรี เมื่อวนัที่ 26 กันยายน 2560 เน่ืองจากมี

รายละเอียดเน้ือหาบางส่วนที่อาจก่อใหเ้กิดความสบัสนและความเขา้ใจผิดในการตีความได ้ โดย อก. ไดข้อปรบัปรุง

รายละเอยีด ดงัน้ี  

 

รายละเอยีดของโครงการเดิม 

(ตามหนงัสอื อก. ด่วนทีสุ่ด ที ่อก 0415/4922 

ลงวนัที ่26 กนัยายน 2560) 

รายละเอยีดของโครงการที่ขอปรบัแกไ้ขในคร ัง้น้ี 

ขอ้ 4.3.3 การท าธุรกรรมซื้ อเงินตราต่างประเทศ FX 

Options  

 ผูป้ระกอบการ SMEs สามารถใชคู้ปองเพื่อการ

ซื้อเงนิตราต่างประเทศ FX Options เท่านั้น (หา้มใชเ้พื่อ

การขายเงินตราต่างประเทศ FX Options) โดยสามารถ

ซื้อไดเ้ฉพาะเงนิตราต่างประเทศ FX Options ขัน้พื้นฐาน 

ซึ่งเป็นการซื้ อขาย Options แบบธรรมดาที่ไม่มีความ

ขอ้ 4.3.3 การท าธุรกรรม FX Options  

 

 ผูป้ระกอบ SMEs  สามารถใชคู้ปองเพื่อการซื้อ 

FX  Options ซึ่งเป็นการซื้อสทิธิ์ที่จะซื้อหรอืขายเงนิตรา

ต่างประเทศ  (หา้มใชเ้พื่อการขาย FX  Options)  โดย

สามารถซื้ อไดเ้ฉพาะ  FX Options ขัน้พื้นฐาน ซึ่งเป็น

ธุรกรรมที่ไม่มีความซ ับซอ้น (Plain Vanilla Options)  
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ซับซอ้น (Plain Vanilla Option) และสามารถใชส้ิทธิ์

เมือ่ใดก็ไดใ้นช่วงเวลาทีก่  าหนด (American Options)  

และสามารถใชส้ิทธิ์ เมื่อใดก็ไดใ้นช่วงเวลาที่ก าหนด 

(American Options)  

 

 

 

ต่างประเทศ 

 

12. เรื่อง ขออนุมตัิลงนามและการใหส้ตัยาบนัอนุสญัญา BIMSTEC ว่าดว้ยการใหค้วามช่วยเหลือซึ่งกนัและกนัในเรื่อง

ทางอาญา (BIMSTEC Convention on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)  

  คณะรฐัมนตรีมมีตอินุมตัติามทีส่  านกังานสภาความ ัน่คงแห่งชาต ิ(สมช.) เสนอ ดงัน้ี 

  1. อนุมตัิร่างอนุสญัญา BIMSTEC ว่าดว้ยการใหค้วามช่วยเหลือซึ่งก ันและกันในเรื่องทางอาญา 

(BIMSTEC Convention on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) 

  2. อนุมตัิการลงนามและใหส้ตัยาบนัในร่างอนุสญัญาฯ โดยมอบหมายใหร้ฐัมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศเป็นผูแ้ทนรฐับาลไทยลงนามในร่างอนุสญัญาฯ ฉบบัน้ีและมอบหมายให ้สมช. สามารถด าเนินการปรบัแกใ้น

ส่วนทีไ่ม่กระทบต่อสาระส  าคญัของเนื้อหา โดยไม่จ าเป็นตอ้งเสนอคณะรฐัมนตรีพิจารณาอกี  

  สาระส าคญัของร่างอนุสญัญาฯ ฉบบันี้  ไดก้ าหนดรายละเอยีดเกี่ยวกบัขอบเขตของการใหค้วามช่วยเหลอื

ซึ่งกนัและกนัในเรื่องทางอาญา เช่น การสบืหาและระบตุวับคุคลและวตัถ ุการส่งเอกสาร การจดัหาใหซ้ึ่งขอ้สนเทศ เอกสาร

และบนัทกึ เป็นตน้ แต่ไม่บงัคบัใชใ้นเรื่องการจบักุมหรือคุมขงับคุคลใด ๆ  เพื่อส่งบุคคลนัน้เป็นผูร้า้ยขา้มแดน การโอนตวั

บุคคลซึ่งอยู่ในการควบคุมตามกฎหมายเพื่อไปรบัโทษหรือความผิดภายใตก้ฎหมายทหารซึ่งมิไดเ้ป็นความผิดภายใต ้

กฎหมายอาญาท ัว่ไป รวมท ัง้อาจปฏิเสธการใหค้วามช่วยเหลอืไดใ้นกรณีที่เหน็ว่าเป็นการด าเนินการที่กระทบต่ออ านาจ

อธปิไตยความม ัน่คงแห่งชาต ิความสงบเรียบรอ้ยของประชาชน หรือเป็นการด าเนินการเพือ่ด  าเนินคดต่ีอบคุคลใดเนื่องจาก

สาเหตุทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สญัชาติ ชาติก าเนิด หรือความเหน็ทางการเมอืง ซึ่งอนุสญัญาฯ ฉบบัน้ีไม่กระทบต่อสทิธิ

และพนัธกรณีของภาคีแต่ละฝ่ายที่เกิดขึ้นจากอนุสญัญา/สนธิสญัญาอื่น ๆ  ที่ตนเป็นภาคี รวมท ัง้จะตอ้งมกีารใหส้ตัยาบนั

ดว้ย 

 

13. เรื่อง ร่างแถลงการณ์ของการประชุมระดบัสูงคณะกรรมการบรหิาร OECD Development Centre คร ัง้ที่ 4 

  คณะรฐัมนตรีมมีติเหน็ชอบร่างแถลงการณ์ของการประชุมOECD Development Centre High Level 

Meeting ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ และมอบหมายใหร้ฐัมนตรีประจ าส  านกันายกรฐัมนตรี (นายสุวทิย ์

เมษนิทรีย)์ หรือผูแ้ทนทีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นผูร้บัรองร่างแถลงการณ์ดงักล่าว ท ัง้น้ี หากมคีวามจ าเป็นตอ้งแกไ้ขปรบัปรุงร่าง

เอกสารขา้งตน้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสาระส  าคญั หรือไม่ขดัต่อผลประโยชนข์องประเทศไทย  

ให ้กต. สามารถด าเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้งน าเสนอคณะรฐัมนตรีพจิารณาอกีครัง้ 

  ร่างแถลงการณ์ของการประชุม HLM คร ัง้ที่ 4 มีสาระส าคญัสรุปได ้ดงัน้ี  

  1. สมาชิก DEV ไดก้ าหนดยุทธศาสตรส์  าหรบั DEV ในประเดน็เกี่ยวกบั (1) การพฒันาช่วงเปลีย่นผ่าน 

(2) การยา้ยถิ่นฐานและการพฒันา (3) ความเท่าเทยีมทางเพศ โดยเนน้ย า้ถงึบทบาทของ DEV ในฐานะเวทสี  าหรบัวเิคราะห์

และหารือเชิงนโยบายบนพื้นฐานแห่งความเท่าเทยีมของประเทศทีม่กีารพฒันาทีแ่ตกต่างกนั 

  2. ดา้นการพฒันาในช่วงเปลีย่นผ่าน มกีารวเิคราะหถ์งึความทา้ทายหลกั ทีต่อ้งเผชิญระหว่างการกา้วขา้ม

ระดบัของรายได ้และเหน็ว่า การวดัมลูค่าทางเศรษฐกิจโดยใชร้ายไดพ้ื้นฐานยงัขาดความครอบคลุมและจ าเป็นตอ้งมตีวัชี้ วดั

ความกินดอียู่ดทีีส่ามารถประเมนิพฒันาการและความตอ้งการของประเทศได ้
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  3. ดา้นการยา้ยถิ่นฐานและการพฒันา ย า้ความส าคญัของความเกี่ยวขอ้งระหว่างการยา้ยถิ่นฐานกบั

นโยบายสาธารณะอื่น ๆ รวมท ัง้เหน็ชอบถึงความจ าเป็นที่จะตอ้งส่งสริมความเชื่อมโยงภายใน DEV และสนบัสนุนการใช ้

ตวัชี้วดัทีจ่ดัท  าขึ้นนรูปแบบของ Dashboard ส าหรบัใชว้ดัความเชื่อมโยงระหว่างยโยบายและ DEV ในเรื่องการยา้ยถิ่นฐาน

และการพฒันา 

  4. ดา้นความเท่าเทยีมทางเพศ ย า้ใหม้กีารแลกเปลีย่นแนวทางการส่งเสริมความเท่าเทยีมทางเพศและการ

ส่งเสริมใหผู้ห้ญงิมอี านาจทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยเฉพาะการแกไ้ขปญัหาการแบ่งแยกทางเพศในบรรทดัฐานทางสงัคมและ

สถาบนัในสงัคม ซึ่งส่งผลกระทบทางลบในเชิงเศรษฐกิจและการกินดอียู่ดี เพื่อขบัเคลื่อนไปสู่การบรรลุเป้าหมาย SDGs 

รวมท ัง้ใชคุ้ณสมบตัทิีโ่ดดเด่นของตวัชี้วดั Social Institution and Gender Index (SIGI) ในการด าเนินการในเรื่องน้ี 

 

แต่งต ัง้ 

 

14. เรื่อง แต่งต ัง้ขา้ราชการใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวชิาการระดบัทรงคุณวฒุ ิ(กระทรวงศึกษาธกิาร) 

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งต ัง้ นายมงคลชยั สมอดุร ผูอ้  านวยการ

ส  านกัวิจยัและพฒันาการอาชีวศึกษา ส  านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใหด้  ารงต าแหน่งที่ปรึกษาดา้นมาตรฐาน

อาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) ส  านักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา 

กระทรวงศึกษาธกิาร ต ัง้แต่วนัที ่4 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นวนัทีม่คุีณสมบตัคิรบถว้นสมบูรณ์ท ัง้น้ี ต ัง้แต่วนัทีท่รงพระกรุณา

โปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตัง้เป็นตน้ไป  

 

15. เรื่อง การแต่งต ัง้ประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวฒุใินคณะกรรมการบรหิารศูนยม์านุษยวทิยาสรินิธร 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมตัิตามที่กระทรวงวฒันธรรมเสนอแต่งต ัง้ประธานกรรมการและกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการบริหารศูนยม์านุษยวทิยาสริินธร รวม 9 คน ดงัน้ี  

  1. นายโชค บูลกุล     ประธานกรรมการ   

  2. ศาสตราจารยศิ์ราพร ณ ถลาง    กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ 

  3. ผูช่้วยศาสตราจารยว์ลิาวณัย ์เศวตเศรนี   กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ  

  4. รองศาสตราจารยส์ุเนตร ชุตนิธรานนท ์  กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ 

  5. รองศาสตราจารยส์ุรพล นาถะพนิธุ   กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ 

  6. รองศาสตราจารยป์านใจ ธารทศันวงศ ์  กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ          

  7. นางสาวบษุบา จริาธวิฒัน ์   กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ  

  8. ศาสตราจารยส์ุวรรณา สถาอานนัท ์  กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ  

  9. รองศาสตราจารยศ์รีสมภพ จติรภ์ริมยศ์รี   กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ 

  ท ัง้น้ี ต ัง้แต่วนัที ่3 ตลุาคม 2560 เป็นตน้ไป  

 

16. เรื่อง การแตง่ต ัง้ขา้ราชการใหด้ ารงต าแหน่งรองผูอ้ านวยการส านกังบประมาณ (นกับรหิารสูง) ทดแทนต าแหน่งที่ว่าง 

(ส านกันายกรฐัมนตร)ี 

  คณะรฐัมนตรีมมีตอินุมตัติามทีส่  านกังบประมาณเสนอแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรือนสามญั                   

สงักดัส  านกันายกรฐัมนตร ีใหด้  ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง จ านวน 4 ราย ดงัน้ี  

  1. นายประยงค ์ต ัง้เจรญิ ทีป่รึกษาส  านกังบประมาณ (นกัวเิคราะหง์บประมาณทรงคุณวุฒ)ิ                   

ส  านกังบประมาณ ด ารงต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการส  านกังบประมาณ  
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   2. นางเยาวลกัษณ์ จ าปีรตัน ์ทีป่รึกษาส  านกังบประมาณ (นกัวเิคราะหง์บประมาณทรงคุณวุฒ)ิ ส  านกั

งบประมาณ ด ารงต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการส  านกังบประมาณ  

  3. นายภมูิรกัษ ์ชมแสง ทีป่รึกษาส  านกังบประมาณ (นกัวเิคราะหง์บประมาณทรงคุณวุฒ)ิ                 

ส  านกังบประมาณ ด ารงต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการส  านกังบประมาณ  

  4. นางวยิดา โชตริตันะศิร ิทีป่รึกษาส  านกังบประมาณ (นกัวเิคราะหง์บประมาณทรงคุณวุฒ)ิ          

ส  านกังบประมาณ ด ารงต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการส  านกังบประมาณ 

   ท ัง้น้ี ต ัง้แต่วนัทีท่รงพระกรณุาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตัง้เป็นตน้ไป เพือ่ทดแทนผูเ้กษยีณ อายุ

ราชการ  

 

17 .  เรื่ อง  ขอร ับโอนข ้าราชการ เพื่อแต่ งต ั้งให ้ด ารงต าแหน่งที่ ปรึกษาพิเศษประจ าส านักนายกร ัฐมนตรี  

(ส านกันายกรฐัมนตร)ี 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมตัิตามที่ส  านักนายกรัฐมนตรีเสนอรบัโอน นายชลธิศ สุรสัวดี อธิบดีกรม           

ป่าไม ้(นกับริหารระดบัสูง) กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่ง ทีป่รึกษาพเิศษประจ า

ส  านกันายกรฐัมนตรี (นกับริหารระดบัสูง) ส านกังานปลดัส  านกันายกรฐัมนตรี ส  านกันายกรฐัมนตรี ตามขอ้ 1 วรรคหน่ึง 

ของค าส ัง่หวัหนา้คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแกป้ญัหาเจ า้หนา้ที่ของรฐัที่อยู่ระหว่างการถูก

ตรวจสอบและการก าหนดกรอบอตัราก าลงัช ัว่คราว ลงวนัที่ 15 พฤษภาคม พทุธศกัราช 2558 ต ัง้แต่วนัที่ทรงพระกรุณา

โปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตัง้เป็นตน้ไป โดยผูม้อี  านาจส ัง่บรรจทุ ัง้สองฝ่ายไดต้กลงยนิยอมในการโอนแลว้  

 

18. เรื่อง แต่งต ัง้กรรมการในคณะกรรมการการกฬีาแหง่ประเทศไทย 

  คณะรฐัมนตรีมมีติอนุมตัิตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งต ัง้ นายปกรณ์ นิลประพนัธ ์(เป็น

บคุคลในบญัชีรายชื่อกรรมการรฐัวสิาหกิจ) ผูท้รงคุณวุฒดิา้นกฎหมาย เป็นกรรมการในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศ

ไทย แทนต าแหน่งทีว่่าง ท ัง้น้ี ต ัง้แต่วนัที ่3 ตลุาคม 2560 เป็นตน้ไป  

 

 

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

 




