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  วนันี้ (3 ตุลาคม 2560)  เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชมุ 501 ตกึบญัชาการ 1 ท าเนียบรฐับาล 
พลเอก ประวติร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรฐัมนตร ีเป็นประธานการประชมุคณะรฐัมนตร ี 
  ภายหลงัเสรจ็สิน้การประชุมพนัเอก อธสิทิธิ ์ไชยนุวตั ิผูช้ว่ยโฆษกประจ าส านกันายกรฐัมนตร ี             
ไดแ้ถลงผลการประชมุคณะรฐัมนตร ี ซึ่งสรุปสาระส าคญัดงันี้ 
 

กฎหมาย 
   
  1.   เรื่อง   ร่างพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. .... 
  2. เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร วา่ดว้ยการ 
    ยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสรมิการบรจิาค
ใหแ้ก่    กองทุนยุตธิรรม)  
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงสถานทีเ่กบ็รกัษาก๊าซธรรมชาตพิ.ศ. ....  

 4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกบัการผลติ ขาย 
    น าเข้า ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองหรอืใช้ประโยชน์ซึ่งวตัถุออก
ฤทธิใ์น 
   ประเภท 1 พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออก
ใบอนุญาต   เกีย่วกบัการขายวตัถุออกฤทธิใ์นประเภท 2 พ.ศ. .... รวม 2 ฉบบั 

  5.  เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภทของสถานศกึษาและการด าเนินการของ 
    สถานศกึษาในการด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น  
    พ.ศ. .... 
  6.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขต
พืน้ที ่    และมาตรการคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม ในทอ้งทีต่ าบลบางปะกง ต าบลท่าขา้ม  
    ต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา และทอ้งทีต่ าบลคลองต า
หรุ     อ าเภอเมอืง จงัหวดัชลบุร ีพ.ศ. .... 
  7.  เรื่อง  ร่างระเบียบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าด้วยคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชวีติ
ระดบั    อ าเภอ พ.ศ. ....  
 

เศรษฐกิจ- สงัคม 
 
  8.  เรื่อง  แนวทางการทดแทนอตัราวา่งจากผลการเกษยีณอายุของขา้ราชการดว้ย 
    การจา้งงานรูปแบบอื่น 
  9.  เรื่อง   หลกัเกณฑ ์  วธิกีาร และเงื่อนไขการพจิารณาสทิธปิระโยชน์ใหพ้นกังาน 
    กระทรวงสาธารณสุขที่ ได้รับการบรรจุ เข้ารับรับราชการในกระทรวง
สาธารณสุข 
  10.  เรื่อง  ขอ้มูลข่าวสารตามเกณฑม์าตรฐานความโปร่งใสและตวัชีว้ดัความโปร่งใสของ
     หน่วยงานของรฐัเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจดัเตรียมไว้ให้ประชาชน
ตรวจดูได ้     ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ขา่วสารของราชการ  
    พ.ศ. 2540 
  11.  เรื่อง   การแกไ้ขรายละเอยีดมาตรการเพิม่ขดีความสามารถและส่งเสรมิความรูใ้หก้บั
     วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในการป้องกนัความเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลีย่น 
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ต่างประเทศ 
 
  12.  เรื่อง  ขออนุมัติลงนามและการให้สัตยาบันอนุสัญญา BIMSTEC ว่าด้วยการให้
ความ     ช่วยเหลือซึ่งกันและกนัในเรื่องทางอาญา (BIMSTEC Convention 
on Mutual     Legal Assistance in Criminal Matters)  
  13.  เรื่อง  ร่างแถลงการณ์ของการประชมุระดบัสูงคณะกรรมการบรหิาร OECD  
     Development Centre ครัง้ที ่4 

แต่งตัง้ 
 
  14.  เรื่อง  แต่งตัง้ขา้ราชการใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวชิาการระดบัทรงคุณวฒุ ิ 
     (กระทรวงศกึษาธกิาร) 
  15.  เรื่อง  การแต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
บรหิาร    ศนูยม์านุษยวทิยาสรินิธร 
  16.  เรื่อง  การแต่งตัง้ขา้ราชการใหด้ ารงต าแหน่งรองผูอ้ านวยการส านกังบประมาณ  
    (นกับรหิารสูง) ทดแทนต าแหน่งทีว่า่ง (ส านกันายกรฐัมนตร)ี 
  17.  เรื่อง  ขอรบัโอนขา้ราชการเพื่อแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งทีป่รกึษาพเิศษประจ า 
    ส านกันายกรฐัมนตร ี(ส านกันายกรฐัมนตร)ี 
  18.  เรื่อง  แต่งตัง้กรรมการในคณะกรรมการการกฬีาแห่งประเทศไทย 

******************* 
ส านกัโฆษก   ส านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีโทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
   
1.  เรื่อง  ร่างพระราชบญัญติัส่งเสริมและรกัษาคณุภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 
  คณะรฐัมนตรมีีมติอนุมติหลกัการร่างพระราชบญัญัติส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รบัความเห็นกระทรวงพลงังาน ส านักงานปลดั
ส านักนายกรฐัมนตร ีส านักงานอยัการสูงสุด และฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม คณะรกัษาความสงบ
แห่งชาต ิไปประกอบการพจิารณาด้วย แลว้ส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตพิจิารณา 
ก่อนเสนอสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตติ่อไป 
  สาระส าคัญของร่างพระราชบญัญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. .... เป็นการปรบัปรุงแกไ้ขพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 และ
เป็นการขยายขอบเขตการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัไิปถงึเขตเศรษฐกจิจ าเพาะ เขตไหล่ทวปี และทะเลหลวงที่
ประเทศไทยมสีทิธแิละหน้าที่เกีย่วกบัการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มตราบเท่าที่ไม่ขดัหรอืแย้งกบั
กฎหมายระหว่างประเทศหรอืความตกลงที่ท ากบัต่างประเทศ และก าหนดให้มีการขึ้นทะเบียนบุคคลเพื่อ
สนบัสนุนการมสี่วนร่วมของชมุชนและประชาชนในการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ใหค้ณะกรรมการ
สิง่แวดล้อมแห่งชาตกิ าหนดมาตรฐานคุณภาพสิง่แวดล้อม ได้แก่ น ้า อากาศ เสยีงและความสัน่สะเทือน ดิน 
ตะกอนดนิ และสิง่แวดล้อมในเรื่องอื่น ๆ เพื่อเป็นเกณฑ์ทัว่ไปส าหรบัคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ปรบัปรุงแหล่งที่มา
ของเงนิกองทุนสิง่แวดลอ้ม ปรบัปรุงหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขในการจดัท ารายงานการประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มและต้องมกีระบวนการรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนและผูม้สี่วนได้เสยีให้สอดคลอ้งกบัมาตรา 
58 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย และเพิม่เตมิใหเ้จ้าของโครงการหรอืกจิการตอ้งช าระค่าธรรมเนียม
การพจิารณารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มโดยให้น าส่งเขา้กองทุนก าหนดใหม้กีารควบคุมมลพษิ
จากแหล่งก าเนิด ก าหนดค่าธรรมเนียมในการปล่อยมลพษิและการก าหนดอตัราค่าบรกิารบ าบดัหรอืจ ากดัน ้า
เสยี ของเสยี หรอืมลพษิอื่น การวางหลกัประกนัความเสีย่งหรอืความเสยีหายต่อสิง่แวดลอ้ม และมกีารปรบัปรุง
บทก าหนดโทษโดยเพิ่มทบก าหนดโทษให้สอดคล้องกบัหลักการที่มีการเพิ่มเติมขึ้นใหม่ ซึ่ง ทส. ได้น า
ขอ้สงัเกตของส่วนราชการทีเ่กีย่วขอ้งมาปรบัปรุงแกไ้ขร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าวตามค าสัง่รองนายกรฐัมนตร ี
(พลเอก ประวติร วงษ์สุวรรณ) แลว้ 
 
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร (ฉบบัท่ี ..) 
พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการบริจาคให้แก่กองทุนยติุธรรม)  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการร่างพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่า
ด้วยการยกเว้นรษัฎากร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสรมิการบรจิาคให้แก่กองทุนยุติธรรม) 
ตามทีก่ระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ และใหส้่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแลว้ด าเนินการ
ต่อไปได ้
  สาระส าคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  1. ก าหนดให้บุคคลธรรมดาที่บริจาคเงินให้แก่กองทุนยุติธรรมสามารถน ามาหกัเป็นค่า
ลดหย่อนไดส้องเท่าของจ านวนเงนิทีบ่รจิาค แต่เมื่อรวมกบัค่าใชจ้่ายเพื่อสนบัสนุนการศกึษาส าหรบัโครงการที่
กระทรวงศกึษาธกิารได้ความเหน็ชอบแลว้ ต้องไม่เกนิร้อยละสบิของเงนิได้พึงประเมนิหลงัจากหกัค่าใชจ้่าย
และหกัลดหย่อนอื่น ๆ แลว้ 
  2. ก าหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินหรือทรพัย์สินให้แก่กองทุน
ยุติธรรม สามารถน ามาหกัเป็นรายจ่ายได้สองเท่าของรายจ่ายที่บริจาค แต่เมื่อรวมกบัรายจ่ายที่จ่ายเป็น
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ค่าใชจ้่ายเพื่อสนับสนุนการศกึษาส าหรบัโครงการที่กระทรวงศกึษาธกิารให้ความเหน็ชอบและรายจ่ายที่จ่าย
เป็นค่าใชจ้่ายในการจดัสรา้ง และการบ ารุงรกัษาสนามเดก็เล่นสวนสาธารณะ หรอืสนามกฬีาของเอกชนที่เปิด
ใหป้ระชาชนใชเ้ป็นการทัว่ไปโดยไม่เกบ็ค่าบรกิารใด ๆ หรอืสนามเดก็เล่น สวนสาธารณะ หรอืสนามกฬีาของ
ทางราชการแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการ
สาธารณประโยชน์และรายจ่ายเพื่อการศกึษาหรอืเพื่อการกฬีา ตามมาตรา 65 ตร ี(3) แห่งประมวลรษัฎากร  
 
 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงสถานท่ีเกบ็รกัษากา๊ซธรรมชาติพ.ศ. ....  
  คณะรฐัมนตรมีีมติอนุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงสถานที่เกบ็รกัษาก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. .... 
ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้ว
ด าเนินการต่อไปได ้ 
  พน. เสนอว่า โดยที่มาตรา 7 (1) (2) (3) (5) และ (7) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน ้ ามัน
เชือ้เพลงิ พ.ศ. 2542 บญัญตัใิห้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงพลงังานมอี านาจออกกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์
การเกบ็รกัษาและการควบคุมอื่นใดเกีย่วกบัก๊าซธรรมชาต ิทีต่ ัง้ แผนผงั รูปแบบ ลกัษณะของสถานทีเ่กบ็รกัษา
ก๊าซธรรมชาตแิละการบ ารุงรกัษาสถานที่ดงักล่าว ลกัษณะของถงัหรอืภาชนะที่ใชใ้นการบรรจุก๊าซธรรมชาติ
และการบ ารุงรกัษาถงัหรอืภาชนะดงักล่าว และก าหนดวิธกีารปฏบิตังิาน การจดัให้มแีละบ ารุงรกัษาอุปกรณ์
หรอืเครื่องมอือื่นใดภายในสถานทีด่งักล่าว รวมทัง้ก าหนดการอื่นใดอนัจ าเป็นเพื่อประโยชน์แก่การป้องกนัและ
ระงบัเหตุเดอืดร้อนร าคาญ หรอืความเสยีหาย หรอือนัตรายที่จะมีผลกระทบต่อบุคคล สตัว์ พืช ทรพัย์ หรอื
สิง่แวดล้อม ประกอบกบัในปัจจุบนัยงัไม่มหีลกัเกณฑ์ และวธิกีารในการปฏบิตัเิกี่ยวกบัสถานทีเ่กบ็รกัษาก๊าซ
ธรรมชาต ิการประกอบกจิการสถานที่เกบ็รกัษาก๊าซธรรมชาต ิเพื่อความปลอดภัยในชวีติและทรพัย์สนิของ
ประชาชน จึงได้ยกร่างกฎกระทรวงสถานที่เก็บรกัษาก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. .... ซึ่งได้รบัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการควบคุมน ้ามนัเชือ้เพลงิตามพระราชบญัญตัคิวบคุมน ้ามนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2542 แลว้ จงึได้เสนอ
ร่างกฎกระทรวงสถานทีเ่กบ็รกัษาก๊าซธรรมชาต ิพ.ศ. .... มาเพื่อด าเนินการ 
  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง 
  1. ก าหนดให้สถานที่เก็บรกัษาก๊าซธรรมชาตเิป็นกจิการที่ต้องได้รบัใบรบัแจ้งการประกอบ
กจิการควบคุมประเภทที่ 2 (กจิการที่จะประกอบกิจการ ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน) จากกรม
ธุรกจิพลงังาน  
  2. ก าหนดให้สถานที่เก็บรกัษาก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ สถานที่เฉพาะพื้นที่การติดตัง้ระบบ
รถยนต์ที่ใชก้๊าซธรรมชาตหิรอืใชส้ าหรบัการตรวจสอบและทดสอบการตดิตัง้ระบบรถยนต์ที่ใชก้๊าซธรรมชาต ิ
หรอืใชใ้นงานเพื่อการศกึษาหรอืงานวจิยัเท่านัน้  
  3. ก าหนดให้สถานทีเ่กบ็รกัษาก๊าซธรรมชาตติอ้งเกบ็รกัษาก๊าซธรรมชาตไิวใ้นถงัเกบ็และจ่าย
ก๊าซธรรมชาต ิหรอืกลุ่มถงัเกบ็และจ่ายก๊าซธรรมชาต ิโดยตอ้งเป็นชนิดทีต่ดิตัง้แบบเหนือพืน้ดนิ และต้องอยู่ที่
ระดบัชัน้ล่างของอาคารเกบ็ก๊าซธรรมชาต ิหา้มตดิตัง้ไวบ้นดนิ  
  4. ก าหนดให้สถานที่เกบ็รกัษาก๊าซธรรมชาตติ้องแสดงรายละเอียดของแผนผงัโดยสงัเขป 
แสดงต าแหน่งทีต่ ัง้ถงัเกบ็และจ่ายก๊าซธรรมชาต ิเครื่องสูบอดั ระบบท่อ ระบบป้องกนั และระงบัอคัคภียั พรอ้ม
ทัง้แบบก่อสร้าง แบบระบบไฟฟ้า แบบอาคารเกบ็ก๊าซธรรมชาตแิละรายการค านวณความมัน่คงแขง็แรง และ
การออกแบบ สร้าง ตดิตัง้ ตรวจสอบและทดสอบ ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม และก่อน
การใชง้านตอ้งท าการทดสอบและตรวจสอบเพื่อป้องกนัความเสยีหายและอนัตราย  
  5. ก าหนดลกัษณะอาคารเกบ็ก๊าซธรรมชาติ โดยพื้นต้องเป็นคอนกรตีเรยีบ ฝาและผนังต้อง
เป็นวตัถุทนไฟ ตอ้งมชีอ่งระบายอากาศ หลงัคาต้องท าดว้ยวสัดุตดิไฟได้ยาก หรอืไม่เป็นเชือ้เพลงิ ถงัเกบ็และ
จ่ายก๊าซธรรมชาต ิเครื่องสูบอดัก๊าซธรรมชาตติ้องตัง้ไวใ้นที่ที่มกีารระบายอากาศอย่างเหมาะสม มีป้ายห้าม
และค าเตอืนเพื่อความปลอดภยั และหา้มเกบ็วตัถุไวไฟ หรอืพกัอาศยัในอาคารดงักล่าว 
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4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเก่ียวกบัการผลิต ขาย น าเข้า ส่งออก
หรือมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซ่ึงวตัถอุอกฤทธ์ิในประเภท 1 พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเก่ียวกบัการขายวตัถอุอกฤทธ์ิในประเภท 2 พ.ศ. .... รวม 2 
ฉบบั 
  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต
เกี่ยวกบัการผลิต ขาย น าเขา้ ส่งออกหรอืมไีว้ในครอบครองหรอืใช้ประโยชน์ซึ่งวตัถุออกฤทธิใ์นประเภท 1 
พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกีย่วกบัการขายวตัถุออกฤทธิใ์นประเภท 
2 พ.ศ. .... รวม 2 ฉบบั ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พจิารณา โดยใหร้บัความเหน็ของกระทรวงการคลงัไปประกอบการพจิารณาดว้ย แลว้ด าเนินการต่อไปได ้ 
  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง 
  1. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเก่ียวกบัการผลิต ขาย น าเข้า 
ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซ่ึงวตัถอุอกฤทธ์ิในประเภท 1 พ.ศ. ....  
   1.1 ก าหนดให้มกีารอนุญาตใหผ้ลติ ขาย น าเขา้ ส่งออกหรอืมไีวใ้นครอบครองหรอืใช้
ประโยชน์ซึ่งวตัถุออกฤทธิใ์นประเภท 1 ได ้เมื่อปรากฏวา่ผูข้ออนุญาตเป็นหน่วยงานของรฐัทีเ่ป็นนิตบิุคคลหรอื
สภากาชาดไทย และมคีวามประสงค์ที่จะผลติ ขาย น าเขา้ ส่งออกหรอืมไีวใ้นครอบครองหรอืใชป้ระโยชน์ซึ่ง
วตัถุออกฤทธิใ์นประเภท 1 เพื่อประโยชน์ของทางราชการ  
   1.2 ก าหนดให้ผู้รบัอนุญาตผลิต ขาย น าเข้า ส่งออกหรือมีไวใ้นครอบครองหรือใช้
ประโยชน์ซึ่งวตัถุออกฤทธิใ์นประเภท 1 จะผลติ ขาย น าเขา้หรอืเกบ็ไวซ้ึ่งวตัถุออกฤทธิใ์นประเภท 1 ไดเ้ฉพาะ
ในสถานที่ที่ระบุไวใ้นใบอนุญาตเท่านัน้ ในกรณีที่ผูร้บัอนุญาตประสงค์จะย้าย เปลี่ยนแปลงหรอืเพิม่สถานที่
ผลติ สถานทีข่าย สถานทีน่ าเขา้หรอืสถานทีเ่กบ็วตัถุออกฤทธิด์งักล่าว ใหย้ื่นค าขอต่อผูอ้นุญาต  
   1.3 ก าหนดใหผู้ร้บัอนุญาตน าเขา้หรอืส่งออกซึ่งวตัถุออกฤทธิใ์นประเภท 1 ทีจ่ะมกีาร
น าเขา้หรอืส่งออกวตัถุออกฤทธิใ์นประเภท 1 ในแต่ละครัง้ ตอ้งไดร้บัใบอนุญาตเฉพาะคราวทุกครัง้ทีน่ าเขา้หรอื
ส่งออก  
   1.4 ก าหนดให้ผู้รบัอนุญาตปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่ก าหนดในการน าเข้า หรือส่งออก
เฉพาะคราวซึ่งวตัถุออกฤทธิใ์นประเภท 1 เชน่ น าวตัถุออกฤทธิใ์นประเภท 1 ที่ตนน าเขา้หรอืส่งออก แล้วแต่
กรณี มาให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ณ ด่านตรวจสอบวตัถุออกฤทธิ ์เพื่อท า
การตรวจสอบ ซึ่งอาจยกเว้นกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ในการป้องกนัและปราบปรามการกระท า
ความผดิเกีย่วกบัวตัถุออกฤทธิ ์ทัง้หมดหรอืแต่บางส่วนกไ็ด ้ 
   1.5 ก าหนดให้ผูร้บัอนุญาตให้มไีวใ้นครอบครองหรอืใชป้ระโยชน์ซึ่งวตัถุออกฤทธิใ์น
ประเภท 1 ผูใ้ดประสงคจ์ะขอต่ออายุใบอนุญาต ใหย้ื่นค าขอต่อผูอ้นุญาตก่อนใบอนุญาตเดมิสิน้อายุ  
   1.6 ก าหนดให้ผู้ร ับอนุญาตรายงานผลการด าเนินการตามที่ได้รบัอนุญาตมายัง
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาตามแบบและภายในระยะเวลาทีเ่ลขาธกิารก าหนด โดยประกาศในราช
กจิจานุเบกษา  
   1.7 ก าหนดให้ในกรณีที่ผู้ร ับอนุญาตผลิต น าเข้าหรือมีไว้ในครอบครอง ห รือใช้
ประโยชน์ซึ่งวตัถุออกฤทธิใ์นประเภท 1 เพื่อประโยชน์ในการศกึษาวจิยัทางดา้นการแพทย ์หรอืวทิยาศาสตรไ์ด้
ท าการศกึษาวจิยัเสรจ็สมบูรณ์แล้วหรอืยุติโครงการวจิยั โดยมีวตัถุออกฤทธิใ์นประเภท 1 คงเหลอืในความ
ครอบครอง ใหผู้ร้บัอนุญาตแจง้ความจ านงเป็นหนงัสอืถงึผูอ้นุญาต เพื่อขอท าลายวตัถุออกฤทธิท์ีเ่หลอืนัน้  
  2. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเก่ียวกบัการขายวตัถอุอก
ฤทธ์ิในประเภท 2 พ.ศ. .... 
   2.1 ก าหนดให้ผู้อนุญาตจะพิจารณาอนุญาตให้ขายวตัถุออกฤทธิใ์นประเภท 2 ได ้                 
เมื่อปรากฏว่า ผูข้ออนุญาตเป็นหน่วยงานของรฐัที่มหีน้าที่บ าบดัรกัษาหรอืป้องกนัโรค และสภากาชาดไทย 
หน่วยงานของรฐัที่ได้รบัใบอนุญาตในกรณีมคีวามจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ เช่น เพื่อใชใ้นทาง
การแพทย์ของประเทศ การศกึษาวจิยัทางด้านการแพทย์หรอืวทิยาศาสตร์ การป้องกนัและปราบปรามการ
กระท าความผดิเกี่ยวกบัวตัถุออกฤทธิ ์ผู้รบัอนุญาตผลิตหรือน าเข้าที่เป็นผู้ได้รบัมอบหมายจากกระทรวง
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สาธารณสุข ผู้ประกอบวชิาชพีเวชกรรม ผูป้ระกอบวชิาชพีทนัตกรรมหรอืผูป้ระกอบวชิาชพีการสตัวแพทย์
ชัน้หนึ่ง  
   2.2 ก าหนดให้ผู้รบัอนุญาตขายวตัถุออกฤทธิใ์นประเภท 2 จะขายวตัถุออกฤทธิใ์น                    
ประเภท 2 ได ้ต้องเป็นวตัถุออกฤทธิท์ีผู่อ้นุญาตไดอ้นุญาตใหผ้ลติหรอืน าเขา้ และขายเฉพาะส าหรบัคนไขท้ี่ผู้
ประกอบวชิาชพีเวชกรรมหรอืผูป้ระกอบวชิาชพีทนัตกรรมให้การรกัษาพยาบาล ณ สถานพยาบาล หรอืขาย
เฉพาะส าหรับใช้กับสัตว์ที่ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชัน้หนึ่งท าการบ าบัดหรือป้องกันโรค ณ 
สถานพยาบาลสตัว ์ 
   2.3 ก าหนดให้ผูร้บัอนุญาตขายวตัถุออกฤทธิใ์นประเภท 2 ต้องจดัให้มกีารท าบญัชี
เกี่ยวกบัการขายวตัถุออกฤทธิใ์นประเภท 2 และให้รายงานเกี่ยวกบัการด าเนินการตามที่ได้รบัอนุญาตมายงั
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และจดัใหม้เีภสชักรอยู่ประจ าควบคุมกจิการตามเวลาทีเ่ปิดท าการซึ่ง
ระบุในใบอนุญาต ในกรณีผูร้บัอนุญาตผลติหรอืน าเขา้วตัถุออกฤทธิใ์นประเภท 2 ทีเ่ป็นผูไ้ด้รบัมอบหมายจาก
กระทรวงสาธารณสุข  
   2.4 ก าหนดให้ผู้รบัอนุญาตขายวตัถุออกฤทธิใ์นประเภท 2 ที่ประสงค์จะขอต่ออายุ
ใบอนุญาต ใหย้ื่นค าขอต่อผูอ้นุญาตก่อนใบอนุญาตเดมิสิน้อายุ  
   2.5 ก าหนดให้ผูร้บัอนุญาตขายวตัถุออกฤทธิใ์นประเภท 2 จะขายไดเ้ฉพาะในสถานที่
ทีร่ะบุไวใ้นใบอนุญาตเท่านัน้ ในกรณีทีผู่ร้บัอนุญาตประสงค์จะย้าย เปลีย่นแปลงหรอืเพิม่สถานทีข่ายวตัถุออก
ฤทธิด์งักล่าว ใหย้ื่นค าขอต่อผูอ้นุญาต  
 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภทของสถานศึกษาและการด าเนินการของสถานศึกษาในการ
ด าเนินการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภใ์นวยัรุ่น พ.ศ. .... 
  คณะรฐัมนตรมีมีติอนุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภทของสถานศกึษาและการ
ด าเนินการของสถานศกึษาในการด าเนินการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น พ.ศ. .. .. ตามที่
กระทรวงศกึษาธกิารเสนอ และใหส้่งส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา แลว้ด าเนินการต่อไปได ้ 
  สาระส าคญัของร่างกฎกระทรวง  
  1. ก าหนดให้กฎกระทรวงฯ มผีลใชบ้งัคบัเมื่อพ้นก าหนด 180 วนั นับแต่วนัประกาศในราช
กจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป  
  2. ก าหนดประเภทของสถานศกึษาในการด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตัง้ครรภ์ใน
วยัรุ่นเป็น 3 ระดบั คอื  
   (1) สถานศกึษาทีจ่ดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (ประถมศกึษา/มธัยมศกึษา)  
   (2) สถานศกึษาทีจ่ดัการอาชวีศกึษา  
   (3) สถานศกึษาทีจ่ดัการศกึษาในระดบัอุดมศกึษา  
โดยสถานศกึษาแต่ละประเภทตอ้งจดัใหม้กีารดูแล ช่วยเหลอื คุม้ครองนักเรยีนและนักศกึษา และค านึงถงึสทิธิ
ของผูเ้รยีน รวมถงึความลบัและความเป็นส่วนตวัของผูเ้รยีน  
  3. ก าหนดให้สถานศกึษาที่จดัการศกึษาขัน้พื้นฐานและสถานศกึษาทีจ่ดัการอาชวีศกึษาระดบั
ประกาศนียบตัรต้องจดัให้มีการสอนเรื่องเพศวถิีศกึษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัช่วงวยั และต้องมกีาร
ตดิตามประเมนิผลโดยใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของการวดัผล โดยให้มเีนื้อหาเกี่ยวกบัเพศวถิศีกึษาด้วย และในระดบั
วชิาชพีชัน้สูงขึ้นไปและในระดบัอุดมศกึษา ให้เป็นไปตามสภาสถาบนัอาชวีศกึษา สภามหาวทิยาลยั สภา
สถาบนัอุดมศกึษา  
  4. ก าหนดใหส้ถาบนัอุดมศกึษาพฒันานกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร ์หรอืคณะครุศาสตร ์หรอืใน
สาขาอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ใหม้คีวามรูใ้นเรื่องการสอนเพศวถิศีกึษา และทกัษะการใหค้ าปรกึษา  
  5. ก าหนดให้สถานศกึษาจดัการศกึษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ตัง้ครรภ์โดยต้องให้
นักเรยีนหรอืนักศกึษาที่ตัง้ครรภ์ได้เรยีนจนจบหลกัสูตรการศกึษาภาคบงัคบั หรอืการศกึษาขัน้พื้นฐาน โดย
ยดืหยุ่นในวธิกีารจดัการเรยีนรู ้หลกีเลี่ยงการลงโทษและไม่ต าหนิ กรณีนักเรยีนหรอืนักศกึษาประสงคจ์ะหยุด
พกัการเรยีนในระหว่างตัง้ครรภ์และหลงัคลอดเพื่อดูแลบุตร สถานศกึษาต้องอนุญาตและให้นักเรียนหรือ
นกัศกึษามสีทิธใินการศกึษาต่อ  
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  6. ก าหนดให้สถานศกึษาตอ้งจดัใหน้ักเรยีนหรอืนักศกึษาไดร้บัการบรกิารอนามยัเจรญิพนัธุ์ที่
ดแีละถูกตอ้ง  
  7. ก าหนดใหห้น่วยงานตน้สงักดัก ากบั ตดิตามสถานศกึษาในการดูแลช่วยเหลอื และคุ้มครอง
เกีย่วกบัการด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น  
 
6. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นท่ีและ
มาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ในท้องท่ีต าบลบางปะกง ต าบลท่าข้าม ต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะ
กง จงัหวดัฉะเชิงเทรา และท้องท่ีต าบลคลองต าหร ุอ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี พ.ศ. .... 
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัใินหลกัการร่างประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่ต าบลบางปะกง ต าบลท่าขา้ม ต าบลสอง
คลอง อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา และท้องที่ต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุร ีพ.ศ. .... 
ตามที่กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พจิารณา โดยให้รบัความเหน็ของกระทรวงพลงังานและกระทรวงอุตสาหกรรมไปประกอบการพจิารณาด้วย 
แลว้ด าเนินการต่อไปได ้ 
  สาระส าคญัของร่างประกาศฯ  
  1. ก าหนดเขตพืน้ทีแ่ละมาตรการคุ้มครองสิง่แวดลอ้ม โดยครอบคลุมพื้นทีบ่างส่วนของอ าเภอ
บางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา และบางส่วนของอ าเภอเมอืง จงัหวดัชลบุร ีที่ก าหนดให้เป็นเขตอนุรกัษ์และเขต
ควบคุมอาคารตามแผนที่ท้ายประกาศนี้  โดยแบ่งพื้นที่การใช้บังคับออกเป็น 2 บริเวณ คือ พื้นที่บน
แผ่นดนิใหญ่และพื้นที่น่านน ้าทะเล โดยก าหนดห้ามกระท าการหรอืประกอบกจิกรรม ก่อสร้างอาคารหรอืสิ่ง
ปลูกสรา้งใด ๆ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงของระบบนิเวศน์  
  2. ก าหนดประเภทโครงการหรอืกจิการที่ตอ้งจดัท ารายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบือ้งตน้หรอื
รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม ต่อส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. 2535  
  3. ก าหนดใหแ้ต่งตัง้คณะกรรมการก ากบัดูแลและตดิตามผลการคุม้ครองสิง่แวดลอ้มเพื่อก ากบั
ดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ มีอ านาจหน้าที่เห็นชอบแผนคุ้มครอง ฟ้ืนฟู และสร้าง
จิตส านึกในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ดูแล ติดตาม ตรวจสอบการบังคบัใช้
มาตรการคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม  
  4. ก าหนดใหป้ระกาศนี้มรีะยะเวลาการบงัคบัใชห้้าปีนับแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจา
นุเบกษาเป็นตน้ไป  
 
7. เรื่อง ร่างระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดบัอ าเภอ พ.ศ. 
....  
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการร่างระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยคณะกรรมการ
พฒันาคุณภาพชวีติระดบัอ าเภอ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และใหส้่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ร่างกฎหมายและร่างอนุบญัญตัทิีเ่สนอคณะรฐัมนตรตีรวจพจิารณา แลว้ด าเนินการต่อไปได ้ 
  สาระส าคญัของร่างระเบียบ  
  1. ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ประกอบด้วย
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นรองประธานกรรมการ 
ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร อธบิดกีรมการปกครอง 
อธบิดกีรมการพฒันาชุมชน อธิบดกีรมควบคุมโรค อธบิดกีรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ อธบิดกีรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมอนามัย ปลัดกรุงเทพมหานคร เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิ
เลขาธกิารส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ และผูจ้ดัการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ เป็น
กรรมการ โดยมีรองปลดักระทรวงสาธารณสุขที่รบัผดิชอบกลุ่มภารกิจด้านการพฒันาการสาธารณสุข เป็น
กรรมการและเลขานุการ มอี านาจหน้าที่ก าหนดนโยบายและทศิทางการพฒันา สนับสนุนและแก้ไขปัญหาการ
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ด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชวีติระดบัอ าเภอ และ
คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชวีติระดบัเขต  
  2. ก าหนดให้ในแต่ละอ าเภอของทุกจงัหวดัเวน้แต่กรุงเทพมหานคร มีคณะกรรมการพฒันา
คุณภาพชวีติระดบัอ าเภอ ประกอบด้วยผูแ้ทนภาครฐั ผู้แทนภาคเอกชนและผูแ้ทนภาคประชาชนในอ าเภอ 
จ านวนไม่เกินยี่สิบเอ็ดคน โดยมีนายอ าเภอ เป็นประธานกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ ก าหนดแผนงานและ
ยุทธศาสตรใ์นการพฒันาคุณภาพชวีติในอ าเภอ และด าเนินการใหเ้กดิการขบัเคลื่อนตามแผนงานดงักล่าว โดย
บูรณาการและระดมทรพัยากรทีม่อียู่ในอ าเภอ ทัง้จากภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
  3. ก าหนดใหส้ านกังานสาธารณสุขอ าเภอเป็นส านกังานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบาย
พฒันาคุณภาพชวีติระดบัอ าเภอ รบัผดิชอบงานธุรการ และมอี านาจหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการจดัท า
แผนงานและยุทธศาสตร์ในการพฒันาคุณภาพชวีติในอ าเภอ ตลอดจนเป็นหน่วยงานประสานงานในการ
ตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนงานและยุทธศาสตรด์งักล่าว  
  4. ก าหนดให้ในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานครมคีณะกรรมการพฒันาคุณภาพชวีติระดบัเขต 
ประกอบดว้ยผูแ้ทนภาครฐั ผูแ้ทนภาคเอกชน และผูแ้ทนภาคประชาชนในเขตจ านวนไม่เกนิยีส่บิสามคน โดยมี
ผูอ้ านวยการเขตเป็นประธานกรรมการ มอี านาจหน้าที่ก าหนดแผนงานและยุทธศาสตร์ในการพฒันาคุณภาพ
ชวีติในเขต และด าเนินการใหเ้กดิการขบัเคลื่อนตามแผนงานดงักล่าว โดยบูรณาการและระดมทรพัยากรทีม่อียู่
ในเขตพืน้ทีท่ ัง้จากภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
  5. ก าหนดให้ศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชวีติระดบัเขต รบัผดิชอบงานธุรการ และมอี านาจหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการจดัท าแผนงานและ
ยุทธศาสตรใ์นการพฒันาคุณภาพชวีติในเขต ตลอดจนเป็นหน่วยงานประสานงานในการตดิตามและประเมนิผล
การด าเนินงานตามแผนงานและยุทธศาสตรด์งักล่าว  
  6. ก าหนดใหร้ฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยและรฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้
รกัษาการตามระเบยีบนี้  
 

เศรษฐกิจ- สงัคม 
 
8. เรื่อง แนวทางการทดแทนอตัราว่างจากผลการเกษียณอายขุองข้าราชการด้วยการจ้างงานรปูแบบ
อ่ืน 
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิห็นชอบแนวทางการทดแทนอตัราวา่งจากผลเกษียณอายุของขา้ราชการ
ดว้ยการจ้างงานรูปแบบอื่น  ตามทีส่ านกังาน ก.พ. เสนอ โดยถอืเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการบรหิารและพฒันา
ก าลงัคนภาครฐั (พ.ศ. 2557-2561) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการจดัสรรอตัราว่างจากผลการเกษียณอายุของ
ขา้ราชการต่อไป 
                    สาระส าคญัของแนวทางการทดแทนอตัราว่าง ฯ สรปุได้ดงัน้ี  
  1.  หลกัการ 
   1.1 ส่วนราชการมีทางเลือกในการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของ
ขา้ราชการดว้ยการใชรู้ปแบบการจา้งงานทีห่ลากหลาย โดยไม่จ าเป็นตอ้งใชข้า้ราชการเพยีงอย่างเดยีว 
   1.2 การทดแทนอตัราวา่งจากผลเกษยีณอายุของขา้ราชการต้องค านึงถงึความจ าเป็น
ตามภารกจิของแต่ละส่วนราชการ ความมปีระสทิธภิาพและเกดิความคุม้ค่าในการบรหิารก าลงัคนภาครฐั 
  2. เป้าประสงค ์
   1. เพื่อให้ส่วนราชการเลือกใช้รูปแบบการจ้างงานได้เหมาะสมกบัความจ าเป็นของ
ภารกจิ 
   2. เพื่อให้สดัส่วนรูปแบบการใชก้ารจ้างงานที่ไม่ใช่ขา้ราชการเพิ่มขึน้ ซึ่งจะช่วยลด
ภาระผกูพนัดา้นค่าใชจ้่ายดา้นบุคคลในระยะยาว 
  3. แนวทางการด าเนินการ 
   3.1 ให้ อ.ก.พ. กระทรวง บรหิารจดัการอตัราวา่งจากผลเกษยีณอายุของขา้ราชการ 
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พลเรอืนสามญั โดยทดแทนอตัราว่างดงักล่าวที่มีในแต่ละปีด้วยรูปแบบการจ้างงานที่ไม่ใช่ข้าราชการตาม
แนวทางที ่คปร. ก าหนด ดงัต่อไปนี้ 
    3.1.1 การทดแทนอตัราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการใน
สายงาน 
สนับสนุน ใหด้ าเนินการ ดงันี้ 
     (1) ต าแหน่งประเภททัว่ไปในสายงานสนบัสนุนของส่วนราชการทัง้
ต าแหน่งที่ปฏิบัติงานประจ าพื้นฐานที่สนับสนุนด้านการบริหารจัดการของส่วนราชการ  (Corporate 
Functions) (เชน่ ต าแหน่งในสายงานเจ้าพนกังานธุรการ  เจา้พนกังานการเงนิและบญัช ีและเจ้าพนกังานพสัดุ             
เป็นต้น และต าแหน่งประเภททัว่ไปที่สนับสนุนการปฏบิตังิานของสายงานหลกั (เช่น นายชา่งเครื่องกล นาย
ชา่งรงัวดั  และนายชา่งเทคนิค เป็นตน้)  ให้ทดแทนอตัราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วย
การจ้างงานรูปแบบอ่ืนทัง้หมด (ร้อยละ 100 ของอตัราว่างจากผลเกษียณอายุในสายงานสนับสนุนที่ส่วน
ราชการมใีนปีนัน้) ทัง้นี้ ส าหรบัต าแหน่งประเภททัว่ไประดบัอาวโุส  ใหย้กเวน้การทดแทนอตัราวา่งจากผลการ
เกษียณอายุของขา้ราชการ     ด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น เนื่องจากเป็นทางก้าวหน้าของข้าราชการในสาย
งานสนบัสนุน 
     (2) ต าแหน่งประเภทวิชาการในสายงานสนบัสนุนของส่วนราชการ 
เชน่ ต าแหน่งงานทีเ่กีย่วขอ้งกบังานประจ าพืน้ฐานทีส่นบัสนุนการบรหิารจดัการของส่วนราชการ เชน่ ต าแหน่ง
ในสายงานนักทรพัยากรบุคคล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   นักวิชาการเงินและบัญชี  นักวชิาการ
พสัดุ  และนักวชิาการคอมพวิเตอร์  เป็นต้น หรอืต าแหน่งประเภทวชิาการที่สนับสนุนการปฏบิตัภิารกจิหลกั
ของส่วนราชการ ให้ทดแทนอตัราว่างจากผลการเกษียณอายขุองข้าราชการด้วยการจ้างงานรปูแบบอ่ืน
อย่างน้อยร้อยละ 10 ของอตัราว่างจากผลการเกษยีณอายุของต าแหน่งประเภทวชิาการในสายงานสนบัสนุน
ทีส่่วนราชการมใีนปีนัน้ 
    3.1.2 การทดแทนอตัราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการใน
สายงานหลกั ใหด้ าเนินการ ดงันี้ 
     (1) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ให้พิจารณาทดแทนอตัราว่างจาก
ผลการ 
เกษียณอายขุองข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน  โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามภารกิจของส่วน
ราชการ ความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า และเง่ือนไขในการจ้างงานภาครฐั  เช่น ความจ าเป็นใน
การดงึดูดผูม้ีความรูค้วามสามารถและการแข่งขนักบัภาคเอกชนและภาคส่วนอื่น ความเร่งด่วนในการใชผู้้มี
ศกัยภาพในการปฏบิตังิาน เป็นตน้ 

    (2) ต าแหน่งประเภททัว่ไป ให้ทดแทนอัตราว่างจากผลการ
เกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืนอย่างน้อยร้อยละ 10 ของอตัราว่าง จากผลการ
เกษียณอายุของต าแหน่งประเภททัว่ไปในสายงานหลกั ท่ีส่วนราชการมีในปีนัน้ ทัง้นี้ ส าหรบัส่วนราชการ/
กรมขนาดเล็กที่มีอตัราก าลงัไม่เกิน 1,000 อตัรา ให้พิจารณาใช้รูปแบบการจ้างงานอื่นทดแทนการบรรจุ
ขา้ราชการตามความเหมาะสมและตามความจ าเป็นของภารกจิ 
   3.2 ให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และ
คณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (ก.ตร.) บรหิารจดัการอตัราว่างจากผลการเกษียณอายุของขา้ราชการใน
แต่ละปี โดยทดแทนอตัราว่างดงักล่าวด้วยรูปแบบการจ้างงานท่ีไม่ใช่ข้าราชการ ตามหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขท่ี คปร. ก าหนดโดยอนุโลม รวมทัง้ให้ฝ่ายเลขานุการร่วม คปร. สื่อสารให้องค์กรกลางบรหิารงาน
บุคคลอื่นนอกฝ่ายบรหิารตระหนกัถงึความจ าเป็นและด าเนินการตามมาตรการนี้โดยอนุโลมดว้ยเชน่กนั 
   3.3 ให้ฝ่ายเลขานุการร่วม คปร. ศึกษาแนวทางและมาตรการเพ่ือจูงใจให้ส่วน
ราชการทดแทนอตัราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืนท่ีไม่ใช่
ข้าราชการ เช่น  หากส่วนราชการมีอัตราข้าราชการประเภทวชิาการเกษียณอายุ จ านวน 1 อตัรา อาจ
ก าหนดให้ทดแทนด้วยพนักงานราชการ จ านวน 2 อตัรา เป็นตน้ รวมทัง้หามาตรการจูงใจให้ส่วนราชการ
ใช้อตัราก าลงัอย่างมีประสิทธิภาพ 
           4. เง่ือนไขการด าเนินงาน 
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                      4.1 ในการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการคืนให้กับส่วน
ราชการ อ.ก.พ. กระทรวง ก.ต.ร. และ ก.ค.ศ. ยงัคงด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที ่คปร.   ก าหนดไว้
ในมาตรการบรหิารและพฒันาก าลงัคนภาครฐั (พ.ศ. 2557-2561) ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที่ 15 ตุลาคม 
2556 โดยอตัราว่างจากผลการเกษียณอายุของขา้ราชการที่จะน าไปจดัสรรให้กบัส่วนราชการ ต้องผ่านการ
พจิารณาทดแทนดว้ยการจา้งงานรูปแบบอื่น  ตามทีก่ าหนดไวใ้นแนวทางการด าเนินการดว้ยแลว้ 
                      4.2 ในช่วงเปลี่ยนผ่าน เพื่อให้ส่วนราชการมีระยะเวลาเตรียมตัวและสามารถวาง
แผนการทดแทนอตัราว่างจากผลการเกษียณอายุของขา้ราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่นล่วงหน้า จงึเห็น
ควรให้การด าเนินการตามแนวทางน้ีมีผลบงัคบัใช้ส าหรบัทดแทนอตัราว่างจากผลการเกษียณอายขุอง
ข้าราชการ ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป  รวมทัง้ ให้ฝ่ายเลขานุการร่วม คปร. (ส านักงาน ก.พ.) 
สื่อสารสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัข ัน้ตอนและวธิกีารปฏบิตัเิพื่อเตรยีมความพรอ้มใหก้บัส่วนราชการดว้ย 
  5. โดยที่แนวโน้มอตัราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการใน 5 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 
2560-2564) พบวา่  จะมอีตัราวา่งฯ ประมาณ 50,584 อตัรา คดิเป็นรอ้ยละ 2.5 ของจ านวนขา้ราชการพลเรอืน
สามญัในแต่ละกระทรวง ดงันัน้  การมมีาตรการบรหิารจดัการและทดแทนอตัราวา่งจากผลการเกษยีณอายุของ
ขา้ราชการทีเ่หมาะสมจะชว่ยใหก้ารบรหิารก าลงัคนภาครฐัมปีระสทิธภิาพและเกดิความคุม้ค่า 
  
9. เรื่อง  หลกัเกณฑ ์  วิธีการ และเง่ือนไขการพิจารณาสิทธิประโยชน์ให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ท่ีได้รบัการบรรจเุข้ารบัรบัราชการในกระทรวงสาธารณสขุ 
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิห็นชอบหลกัเกณฑ์   วธิกีาร และเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิประโยชน์ให้
พนกังานกระทรวงสาธารณสุขทีไ่ดร้บัการบรรจุเขา้รบัรบัราชการในกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ตามทีส่ านกังาน 
ก.พ. เสนอ 
                    สาระส าคญัของเรื่อง 
                    ก.พ. ในการประชุมครัง้ที่ 7/2560 เมื่อวนัที่ 26 กรกาคม 2560 ได้พจิารณาและมมีตเิหน็ชอบ
การก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขการพจิารณาสทิธปิระโยชน์ใหพ้นกังาน สธ. ทีไ่ดร้บัการบรรจุเขา้รบั
ราชการ         ใน สธ. ดงันี้ 
                    1. ผู้ท่ีจะได้รบัการพิจารณาสิทธิประโยชน์ ได้แก่ “พนักงาน สธ.” ที่ได้รบัการจ้างให้
ปฏบิตังิานเตม็เวลาอย่างต่อเนื่องเสมอืนพนักงานประจ าใน สธ. อยู่ก่อนวนัที่คณะรฐัมนตรจีะมมีต ิและได้ รบั
การจา้งใหป้ฏบิตังิานจนถงึวนัก่อนไดร้บัการบรรจุเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการใน สธ. ซึ่งรวมถงึกรณมีกีารเวน้
ชว่งการบรรจุเนื่องจาก            วนัก่อนการบรรจุเป็นวนัหยุดราชการและกรณอีื่น ๆ ที ่ก.พ. ก าหนด ทัง้นี้ ใน
กรณีที่เคยได้รบัการจ้างให้ปฏิบตัิงานเป็นพนักงานราชการหรอืลูกจ้างชัว่คราวมาก่อน  จะต้องเป็นการจ้าง
ต่อเนื่องกนัทุกช่วงเวลา  และในการปฏิบตัิงานเป็นลูกจ้างชัว่คราวจะต้องเป็นการปฏิบตัิงานเตม็เวลาอย่าง
ต่อเนื่องเสมอืนพนกังานประจ าเป็นเวลา 1 ปีขึน้ไป 
 
                    2. การได้รบัเงินเดือน 
   2.1 กรณีพนักงาน สธ. ท่ีได้รบัการบรรจเุข้ารบัราชการก่อนวนัท่ีคณะรฐัมนตรมีี
มติ             ให้ได้รบัการปรบัเงินเดือนเป็นอตัราใหม่ตัง้แต่วนัท่ีคณะรฐัมนตรีมีมติ ดงันี้ 

    (1) กรณีพนักงาน สธ. ที่ได้รบัการจ้างให้ปฏิบตัิงานในต าแหน่งที่ใชคุ้ณวุฒิ
ระดบัปรญิญาและได้รบัแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวชิาการให้ได้รบัเงนิเดือนโดยน าอตัราเงนิเดอืนตาม
คุณวุฒทิี่ ก.พ. ก าหนด  เป็นอตัราเงนิเดอืนเริม่ต้นแล้วบวกกบั 1) ผลรวมของจ านวนเงนิที่ได้เลื่อนขณะเป็น
พนักงาน สธ. 2) ผลรวมของจ านวนเงินเดือนที่ได้เลื่อนเงินเดือนขณะเป็นข้าราชการ และ 3) จ านวนเงิน
ค่าตอบแทนพเิศษทีค่ านวณไดใ้นวนัที ่1 ตุลาคม 2559 (ถา้ม)ี 
    (2) กรณีพนักงาน สธ.  ที่ได้รบัการจ้างให้ปฏิบตังิานในต าแหน่งที่ใชคุ้ณวุฒิ
ต ่ากว่าปรญิญาและได้รบัแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งประเภททัว่ไป ให้ได้รบัเงนิเดอืนโดยน าอตัราเงนิเดอืนตาม
คุณวุฒทิี่ ก.พ. ก าหนด เป็นอตัราเงนิเดือนเริม่ต้นแล้วบวกกบั 1) ผลรวมของจ านวนเงนิที่ได้เลื่อนขณะเป็น
พนกังานกระทรวงสาธารณสุข  2) ผลรวมของจ านวนเงนิเดอืนทีไ่ด้เลื่อนเงนิเดอืนขณะเป็นขา้ราชการ และ 3) 
จ านวนเงนิค่าตอบแทนพเิศษทีค่ านวณไดใ้นวนัที ่1 ตุลาคม 2559 (ถา้ม)ี 
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                                        (3) กรณีพนกังาน สธ. ตามขอ้ (1) หรอืขอ้ (2) ขา้งต้น ไดร้บัการบรรจุเขา้รบั
ราชการก่อนวนัที่ 1 ธนัวาคม 2557 เมื่อค านวณอตัราเงนิเดอืนตามที่ก าหนดในขอ้ (1) หรอื ขอ้ (2) แล้วแต่
กรณแีลว้ ใหน้ าจ านวนเงนิเดอืนทีไ่ดร้บัเพิม่ขึน้ ณ วนัที ่1 ธนัวาคม 2557 มาบวกรวมเพิม่เตมิดว้ย 
                                        ทัง้นี้  หากอตัราเงนิเดอืนทีค่ านวณไดต้ ่ากวา่อตัราเงนิเดอืนทีไ่ดร้บัอยู่เดมิ  
ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในอตัราเดมิต่อไป 
                              2.2 กรณีพนักงาน สธ. ท่ีได้รบัการบรรจเุข้ารบัราชการตัง้แต่วนัท่ีคณะรฐัมนตรี
มีมติ               เป็นต้นไป ให้ได้รบัเงินเดือนในวนัท่ีบรรจเุข้ารบัราชการ ดงันี้ 
                                       (1) กรณีพนักงาน สธ. ที่ได้รบัการจ้างให้ปฏบิตังิานในต าแหน่งที่ใชคุ้ณวุฒิ
ระดบัปรญิญาและได้รบัแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวชิาการให้ได้รบัเงนิเดอืนโดยน าอตัราเงนิเดอืนตาม
คุณวุฒทิี ่ก.พ. ก าหนดไว ้ณ วนัที่ผูน้ัน้บรรจุเขา้รบัราชการเป็นอตัราเงนิเดอืนเริม่ต้น แลว้บวกกบัผลรวมของ
จ านวนเงนิทีไ่ดเ้ลื่อนขณะเป็นพนกังาน สธ. ในต าแหน่งนัน้  
    (2) กรณีพนกังาน สธ. ทีไ่ดร้บัการจ้างใหป้ฏบิตังิานในต าแหน่งทีใ่ชคุ้ณวฒุติ ่า
กว่าปรญิญาและได้รบัแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งประเภททัว่ไปใหไ้ด้รบัเงนิเดอืนโดยน าอตัราเงนิเดอืนตามวุฒทิี ่
ก.พ. ก าหนดไว ้ณ วนัทีผู่น้ัน้บรรจุเขา้รบัราชการเป็นอตัราเงนิเดอืนเริม่ตน้ แลว้บวกกบัผลรวมของจ านวนเงนิ
ทีไ่ดเ้ลื่อนขณะเป็นพนกังาน สธ. ในต าแหน่งนัน้ 
                                        ทัง้นี้ เงนิเดอืนทีไ่ดร้บัในวนัทีบ่รรจุเขา้รบัราชการจะตอ้งไม่เกนิเงนิเดอืนขัน้สูง
ของต าแหน่งทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 
                    3. กรณีอ่ืนนอกเหนือจากท่ีได้ก าหนดไว้ กรณีมปัีญหาเกี่ยวกบัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์
และ วธิกีารนี้ หรอืกรณอีื่นนอกเหนือจากทีไ่ดก้ าหนดไว ้ใหน้ าเสนอ ก.พ.พจิารณา 
                    4. เง่ือนไข 
                               (1) ผู้ที่ได้รบัการพิจารณาสทิธิประโยชน์ตามหลกัเกณฑ์และวธิีการข้างต้น จะต้อง
ปฏบิตัริาชการในส่วนราชการนัน้เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 1 ปี โดยหา้มโอนไปส่วนราชการอื่นเวน้แต่กรณลีาออก 
                               (2) กรณีที่ส่วนราชการได้รับอนุมัติจ ัดสรรอัตราก าลังเพิ่ม  และได้บรรจุ
พนักงาน สธ. ในต าแหน่งที่ได้รบัจดัสรรตามหลกัเกณฑ์ วธิีการ และเงื่อนไขนี้แล้วให้ยุบเลิกต าแหน่งของ
พนักงาน สธ.  ทีไ่ดร้บัการบรรจุเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการพลเรอืนสามญั ทัง้นี้ เพื่อป้องกนัมใิหเ้กดิปัญหา
เจา้หน้าทีก่ลุ่มดงักล่าวเรยีกรอ้งขอใหบ้รรจุแต่งตัง้เป็นขา้ราชการในภายหลงั 
                               (3) สธ. ต้องประชาสมัพนัธ์และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่บุคลากรใน 
สธ. เกี่ยวกบัขอ้กฎหมายและหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขในการบรหิารงานบุคคลของขา้ราชการพลเรอืน
สามญั พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เกดิการยอมรบัในเงื่อนไขสภาพการจ้าง
ตัง้แต่           เริม่ปฏบิตังิานใน สธ. 
 
10. เรื่อง ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑม์าตรฐานความโปร่งใสและตวัช้ีวดัความโปร่งใสของหน่วยงานของ
รฐัเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจดัเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (8) แห่ง
พระราชบญัญติัข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  คณะรฐัมนตรีพิจารณาข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วดัความ
โปร่งใสของหน่วยงานของรฐัเป็นขอ้มูลข่าวสารที่ต้องจดัเตรยีมไวใ้ห้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรค
หนึ่ง (8) แห่งพระราชบญัญตัขิอ้มูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามทีส่ านักงานปลดัส านักนายกรัฐมนตร ี
(สปน.) เสนอ และ          มมีต ิดงันี้ 
            1. ใหห้น่วยงานของรฐัถอืปฏบิตัแิละด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการขอ้มูลขา่วสารของ
ราชการเรื่องก าหนดใหข้อ้มูลขา่วสารตามเกณฑม์าตรฐานความโปร่งใสและตวัชีว้ดัความโปร่งใสของหน่วยงาน
ของรฐัเป็นขอ้มูลข่าวสารที่ต้องจดัไวใ้ห้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบญัญัติ
ขอ้มูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 อย่างเคร่งครดั 
         2. ใหส้ านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตรพีจิารณาด าเนินการ ดงันี้ 
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   2.1 สรา้งการรบัรู้และความเขา้ใจกบัหน่วยงานของรฐัถงึความจ าเป็นในการเผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารของราชการ รวมทัง้ก าหนดกลไกและชอ่งทางในการให้ค าปรกึษา ค าแนะน าส าหรบัหน่วยงาน
ภาครฐัในการเผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารของราชการเพิม่เตมิดว้ย 

  2.2 ก าหนดกลไกในการตดิตามการด าเนินการตามพระราชบญัญตัขิอ้มูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 และประกาศคณะกรรมการขอ้มูลขา่วสารของราชการทีเ่กีย่วขอ้งเพิม่เตมิจากแนวปฏบิตัทิี่
ใช้ในปัจจุบนั โดยให้รวมถึงการก าหนดให้มกีลไกการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของการเผยแพร่
ขอ้มูลของหน่วยงานของรฐัให้แลว้เสรจ็โดยเรว็ แล้วน าเสนอคณะกรรมการขอ้มูลขา่วสารของราชการพจิารณา
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการก ากบั ตดิตาม และตรวจสอบการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของราชการของหน่วยงาน
ของรฐัต่อไป 

  2.3 พจิารณาถงึความเป็นไปได้ในการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในการ
เสนอแนะ ตดิตาม และตรวจสอบการเผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารของราชการเพิม่ขึน้ 
            สาระส าคญัของเรื่อง 
            สปน. รายงานว่า คณะกรรมการฯ ได้มีประกาศเรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์
มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วดัความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบญัญัตขิ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
เมื่อวนัที ่27 มกราคม 2559 เพื่อใหห้น่วยงานภาครฐัใชเ้ป็นเครื่องมอืในการส่งเสรมิและเสรมิสรา้งความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครฐั และเป็นเครื่องมอืของคณะกรรมการฯ ในการตดิตามและประเมนิผลความโปร่ งใสของ
หน่วยงานภาครฐั โดยประกาศดงักล่าวมหีลกัเกณฑ์และเงื่อนไขให้หน่วยงานของรฐัต้องเปิดเผยขอ้มูล สรุปได ้
ดงันี้ 
                    1. หน่วยงานของรฐัทีม่หีน้าทีใ่นการจดัหาพสัดุ ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
จดัหาพัสดุ เช่น แผนการจดัหาพัสดุ ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ หรือรายการอื่นที่
เกีย่วขอ้งตามประกาศก าหนด 
                    2. หน่วยงานของรฐัทีม่หีน้าทีใ่นการใหบ้รกิารประชาชนตอ้งเปิดเผยขอ้มูลขา่วสารเกีย่วกบัการ
ให้บรหิารประชาชน เชน่ หลกัเกณฑ์และขัน้ตอนในการบรกิารประชาชนของหน่วยงาน เอกสารและคู่มอืการ
ปฏบิตังิานของบุคลากรภายใต้หลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการให้บรกิารประชาชน รวมทัง้ระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งและ
รายงานผลการด าเนินการเกีย่วกบัเรื่องรอ้งเรยีน รวมทัง้รายงานเชงิสถติทิีเ่กีย่วขอ้งตามประกาศก าหนด  
            3. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัการบรหิารงานของหน่วยงาน ได้แก่ โครงสร้างและอ านาจหน้าที ่
วสิยัทศัน์และพนัธกจิ แผนปฏิบตัิงานประจ าปี รวมทัง้งบประมาณที่ใชใ้นการด าเนินงาน ระเบียบ ข้อบงัคบั 
หลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการปฏิบตัิงานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงาน คู่มือ
เกีย่วกบัการปฏบิตังิาน และรายงานการประเมนิผลการปฏบิตัติามแผนปฏบิตังิานของหน่วยงาน 
            4. ขอ้มูลข่าวสารเกีย่วกบัการบรหิารงบประมาณของหน่วยงาน ไดแ้ก่ แผนงาน โครงการ และ
งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน หลกัเกณฑ์และตวัชีว้ดัผลสมัฤทธิข์องการใชจ้่ายงบประมาณ รายงานผล
การใชจ้่ายงบประมาณ รายงานการวเิคราะห์ หรอืรายงานการประเมนิผลการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปีใน
ภาพรวมของหน่วยงาน และรายงานผลการตรวจสอยการใชจ้่ายเงนิงบประมาณของส านักงานการตรวจเงนิ
แผน่ดนิ (สตง.) 
            5. ขอ้มูลเกีย่วกบัการบรหิารงานบุคคลของหน่วยงาน ได้แก่ หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการคดัเลือก
หรอืสรรหาบุคลากร รายงานผลการด าเนินการคดัเลอืกบุคลากรมาตรฐานทางจรยิธรรมและจรรยาบรรณทาง
วชิาชีพของบุคลากรในหน่วยงานและผลการประเมินมาตรฐานในแต่ละรอบปีงบประมาณ หลักเกณฑ์ที่
เกีย่วขอ้งกบัการพจิารณาให้คุณหรอืใหโ้ทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน หลกัเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏิบตังิาน
ประจ าปีของบุคลากรในหน่วยงาน และรายงานการประเมนิผลเกี่ยวกบัการด าเนินการตามหลกัเกณฑ์การให้
คุณใหโ้ทษต่อบุคลากรและรายงานการประเมนิผลเกี่ยวกบัการประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปีของบุคลากร
ในหน่วยงาน 
            6. ขอ้มูลขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานของหน่วยงาน ไดแ้ก่ 
หลกัเกณฑ์และตวัชีว้ดัทีใ่ชใ้นการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิาน รายงานของผูค้วบคุมหรอืผูต้รวจสอบ
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ภายใน รายงานการประเมนิผลการปฏบิตังิานของหน่วยงานตามแผนปฏบิตังิานประจ าปี และรายงานหรอืผล
การตรวจสอบของ สตง. หรอืหน่วยงานภายนอกอื่นทีม่หีน้าทีใ่นการตดิตามประเมนิผล 
            7. ทัง้นี้ การด าเนินการตามขอ้ 1 – 6 ใหจ้ดัใหม้ขีอ้มูลขา่วสารและดรรชนีส าหรบัการสบืคน้ ทัง้
ในรูปแบบหนงัสอื เอกสารหรอืขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส์ ที่ประชาชนสามารถเขา้ตรวจดูได้ ณ สถานที่ทีห่น่วยงาน
ของรฐัจดัให้ตามประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง หลกัเกณฑ์และวธิกีารเกี่ยวกบัการจดัให้มขีอ้มูลข่าวสารของ
ราชการไวใ้ห้ประชาชนเขา้ตรวจดู ลงวนัที่ 24 กุมภาพนัธ ์2541 (หน่วยงานของรฐัต้องจดัให้มสีถานที่ส าหรบั
ให้ประชาชนสามารถใช้ในการค้นหาและศกึษาขอ้มูลข่าวสารของราชการตามสมควรตามก าลงับุคลากรและ
งบประมาณทีม่ ีหรอืจะจดัขอ้มูลขา่วสารไวท้ีห่อ้งสมุดของหน่วยงานอื่น หรอืของเอกชนทีต่ ัง้อยู่บรเิวณใกลเ้คยีง
ก็ได้) และมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละหน่วยงานตามความเหมาะสม  โดยให้
ด าเนินการให้แล้วเสรจ็ภายใน 90 วนั นับแต่วนัท่ีมีประกาศฉบบัดงักล่าว 
 
11. เรื่อง  การแก้ไขรายละเอียดมาตรการเพ่ิมขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ให้กบัวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
  คณะรฐัมนตรมีีมตริบัทราบการขอปรบัแก้ไขรายละเอียดของโครงการส่งเสรมิความรู้ ให้กบั
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  ในการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน ภายใต้มาตรการ
เพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ให้กบั SMEs ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ที่
กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอคณะรฐัมนตรพีิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วในคราวประชุมคณะรฐัมนตรี                       
เมื่อวนัที ่26 กนัยายน 2560 เนื่องจากมรีายละเอยีดเนื้อหาบางส่วนทีอ่าจก่อใหเ้กดิความสบัสนและความเขา้ใจ
ผดิ            ในการตคีวามได ้โดย อก. ไดข้อปรบัปรุงรายละเอยีด ดงันี้  
 

รายละเอียดของโครงการเดิม 
(ตามหนงัสอื อก. ด่วนทีส่ดุ ที ่อก 0415/4922 

ลงวนัที ่26 กนัยายน 2560) 

รายละเอียดของโครงการท่ีขอปรบัแก้ไขในครัง้น้ี 

ข้อ 4.3.3 การท าธุรกรรมซ้ือเงินตราต่างประเทศ 
FX Options  
 ผู้ประกอบการ SMEs สามารถใช้คูปองเพื่อ
การซ้ือเงินตราต่างประเทศ FX Options เท่านั้น 
(ห้ามใช้เพ่ือการขายเงินตราต่างประเทศ FX 
Options) โดยสามารถ ซ้ือได้ เฉพาะเงินตรา
ต่างประเทศ FX Options ขัน้พื้นฐาน ซ่ึงเป็นการ
ซ้ือขาย Options แบบธรรมดาที่ไม่มคีวามซบัซ้อน 
(Plain Vanilla Option) และสามารถใชส้ทิธิเ์มื่อใดกไ็ด้
ในชว่งเวลาทีก่ าหนด (American Options)  

ข้อ 4.3.3 การท าธรุกรรม FX Options  
 
 ผูป้ระกอบ SMEs  สามารถใชคู้ปองเพื่อการ
ซ้ือ FX  Options ซ่ึงเป็นการซ้ือสิทธ์ิท่ีจะซ้ือหรือ
ขายเงินตราต่างประเทศ  (ห้ามใช้เพ่ือการขาย FX  
Options)  โดยสามารถ ซ้ือได้เฉพาะ  FX Options 
ขัน้พื้นฐาน  ซึ่ งเป็นธุรกรรมที่ไม่มีความซับซ้อน 
(Plain Vanilla Options)  และสามารถใชส้ทิธิเ์มื่อใดก็
ไดใ้นชว่งเวลาทีก่ าหนด (American Options)  

 
 
 

ต่างประเทศ 
 
12. เรื่อง ขออนุมติัลงนามและการให้สตัยาบนัอนุสญัญา BIMSTEC ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือซ่ึง
กันและกัน ใน เรื่ อ งทางอาญ า (BIMSTEC Convention on Mutual Legal Assistance in Criminal 
Matters)  
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามทีส่ านกังานสภาความัน่คงแห่งชาต ิ(สมช.) เสนอ ดงันี้ 
  1. อนุมัติร่างอนุสญัญา BIMSTEC ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือซึ่งกนัและกนัในเรื่องทาง
อาญา (BIMSTEC Convention on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) 
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  2. อนุมตัิการลงนามและให้สตัยาบันในร่างอนุสัญญาฯ โดยมอบหมายให้รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้แทนรฐับาลไทยลงนามในร่างอนุสญัญาฯ ฉบับนี้และมอบหมายให้ สมช. 
สามารถด าเนินการปรบัแก้ในส่วนที่ไม่กระทบต่อสาระส าคญัของเนื้อหา โดยไม่จ าเป็นต้องเสนอคณะรฐัมนตรี
พจิารณาอกี  
  สาระส าคญัของร่างอนุสญัญาฯ ฉบบันี้ ได้ก าหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัขอบเขตของการให้
ความช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนัในเรื่องทางอาญา เช่น การสบืหาและระบุตวับุคคลและวตัถุ การส่งเอกสาร การ
จดัหาใหซ้ึ่งขอ้สนเทศ เอกสารและบนัทกึ เป็นตน้ แต่ไม่บงัคบัใชใ้นเรื่องการจับกุมหรอืคุมขงับุคคลใด ๆ เพื่อส่ง
บุคคลนัน้เป็นผูร้า้ยขา้มแดน การโอนตวับุคคลซึ่งอยู่ในการควบคุมตามกฎหมายเพื่อไปรบัโทษหรอืความผดิ
ภายใต้กฎหมายทหารซึ่งมิได้เป็นความผิดภายใต้กฎหมายอาญาทัว่ไป รวมทัง้อาจปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลอืได้ในกรณีที่เหน็ว่าเป็นการด าเนินการที่กระทบต่ออ านาจอธปิไตยความมัน่คงแห่งชาต ิความสงบ
เรยีบรอ้ยของประชาชน หรอืเป็นการด าเนินการเพื่อด าเนินคดตี่อบุคคลใดเนื่องจากสาเหตุทางเชือ้ชาต ิศาสนา 
เพศ สญัชาต ิชาตกิ าเนิด หรอืความเหน็ทางการเมอืง ซึ่งอนุสญัญาฯ ฉบบันี้ไม่กระทบต่อสทิธแิละพนัธกรณี
ของภาคแีต่ละฝ่ายทีเ่กดิขึน้จากอนุสญัญา/สนธสิญัญาอื่น ๆ ทีต่นเป็นภาค ีรวมทัง้จะตอ้งมกีารใหส้ตัยาบนัดว้ย 
 
13. เรื่อง ร่างแถลงการณ์ของการประชุมระดบัสูงคณะกรรมการบริหาร OECD Development Centre              
คร ัง้ท่ี 4 
  คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบร่างแถลงการณ์ของการประชมุOECD DevelopmentCentre High 
Level Meeting ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ และมอบหมายให้รัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรฐัมนตร ี(นายสุวทิย ์เมษินทรยี)์ หรอืผูแ้ทนทีไ่ด้รบัมอบหมายเป็นผูร้บัรองร่างแถลงการณ์ดงักล่าว ทัง้นี้ 
หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรบัปรุงร่างเอกสารข้างต้น โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสาระส าคญั หรอืไม่ขดัต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทย  
ให ้กต. สามารถด าเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้งน าเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาอกีครัง้ 
  ร่างแถลงการณ์ของการประชมุ HLM ครัง้ท่ี 4 มีสาระส าคญัสรปุได้ ดงัน้ี  
  1. สมาชกิ DEV ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ส าหรบั DEV ในประเดน็เกี่ยวกบั (1) การพฒันาช่วง
เปลีย่นผา่น (2) การยา้ยถิน่ฐานและการพฒันา (3) ความเท่าเทยีมทางเพศ โดยเน้นย ้าถงึบทบาทของ DEV ใน
ฐานะเวทสี าหรบัวเิคราะห์และหารอืเชงินโยบายบนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมของประเทศที่มกีารพฒันาที่
แตกต่างกนั 
  2. ดา้นการพฒันาในชว่งเปลี่ยนผ่าน มกีารวเิคราะห์ถงึความทา้ทายหลกั ที่ตอ้งเผชญิระหวา่ง
การก้าวข้ามระดับของรายได้ และเห็นว่า การวดัมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยใช้รายได้พื้นฐานยังขาดความ
ครอบคลุมและจ าเป็นตอ้งมตีวัชีว้ดัความกนิดอียู่ดทีี่สามารถประเมนิพฒันาการและความต้องการของประเทศ
ได ้
  3. ดา้นการย้ายถิน่ฐานและการพฒันา ย ้าความส าคญัของความเกีย่วขอ้งระหวา่งการย้ายถิน่
ฐานกบันโยบายสาธารณะอื่น ๆ รวมทัง้เห็นชอบถึงความจ าเป็นที่จะต้องส่งสรมิความเชื่อมโยงภายใน DEV 
และสนับสนุนการใชต้วัชีว้ดัที่จดัท าขึน้นรูปแบบของ Dashboard ส าหรบัใชว้ดัความเชื่อมโยงระหวา่งยโยบาย
และ DEV ในเรื่องการยา้ยถิน่ฐานและการพฒันา 
  4. ดา้นความเท่าเทยีมทางเพศ ย ้าใหม้กีารแลกเปลีย่นแนวทางการส่งเสรมิความเท่าเทยีมทาง
เพศและการส่งเสรมิใหผู้ห้ญงิมอี านาจทางเศรษฐกจิมากขึน้ โดยเฉพาะการแกไ้ขปัญหาการแบ่งแยกทางเพศใน
บรรทัดฐานทางสังคมและสถาบันในสงัคม ซึ่งส่งผลกระทบทางลบในเชงิเศรษฐกิจและการกินดีอยู่ดี  เพื่อ
ขบัเคลื่อนไปสู่การบรรลุเป้าหมาย SDGs รวมทัง้ใช้คุณสมบตัิที่โดดเด่นของตวัชี้วดั Social Institution and 
Gender Index (SIGI) ในการด าเนินการในเรื่องนี้ 
 

แต่งตัง้ 
 
14. เรื่อง แต่งตัง้ข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดบัทรงคณุวฒิุ (กระทรวงศึกษาธิการ) 
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  คณะรฐัมนตรมีีมติอนุมตัิตามที่กระทรวงศกึษาธิการเสนอแต่งตัง้ นายมงคลชยั สมอุดร 
ผูอ้ านวยการส านักวจิยัและพฒันาการอาชวีศกึษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ให้ด ารงต าแหน่ง             
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ ตัง้แต่วนัที่ 4 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นวนัที่มคีุณสมบตัิ
ครบถว้นสมบูรณ์                      ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตัง้เป็นตน้ไป  
 
15. เรื่อง การแต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์
มานุษยวิทยา            สิรินธร 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวฒันธรรมเสนอแต่งตัง้ประธานกรรมการและ
กรรมการผูท้รงคุณวฒุใินคณะกรรมการบรหิารศนูยม์านุษยวทิยาสรินิธร รวม 9 คน ดงันี้  
  1. นายโชค บูลกุล     ประธานกรรมการ   
  2. ศาสตราจารยศ์ริาพร ณ ถลาง    กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิ 
  3. ผูช้ว่ยศาสตราจารยว์ลิาวณัย ์เศวตเศรนี   กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิ  
  4. รองศาสตราจารยส์ุเนตร ชตุนิธรานนท ์  กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิ 
  5. รองศาสตราจารยส์ุรพล นาถะพนิธุ   กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิ 
  6. รองศาสตราจารยป์านใจ ธารทศันวงศ ์  กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิ          
  7. นางสาวบุษบา จริาธวิฒัน์    กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิ  
  8. ศาสตราจารยส์ุวรรณา สถาอานนัท ์  กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิ  
  9. รองศาสตราจารยศ์รสีมภพ จติรภ์ริมยศ์ร ี กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิ 
  ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที ่3 ตุลาคม 2560 เป็นตน้ไป  
 
16. เรื่อง การแต่งตัง้ข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ (นักบริหารสงู) 
ทดแทนต าแหน่งท่ีว่าง (ส านักนายกรฐัมนตรี) 
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามทีส่ านกังบประมาณเสนอแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรอืนสามญั                   
สงักดัส านกันายกรฐัมนตร ีใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิารระดบัสูง จ านวน 4 ราย ดงันี้  
  1. นายประยงค ์ตัง้เจริญ ทีป่รกึษาส านกังบประมาณ (นกัวเิคราะหง์บประมาณทรงคุณวฒุ)ิ                   
ส านกังบประมาณ ด ารงต าแหน่ง รองผูอ้ านวยการส านกังบประมาณ  
   2. นางเยาวลกัษณ์ จ าปีรตัน์ ทีป่รกึษาส านกังบประมาณ (นกัวเิคราะหง์บประมาณ
ทรงคุณวฒุ)ิ ส านกังบประมาณ ด ารงต าแหน่ง รองผูอ้ านวยการส านกังบประมาณ  
  3. นายภมิูรกัษ์ ชมแสง ทีป่รกึษาส านกังบประมาณ (นกัวเิคราะหง์บประมาณทรงคุณวฒุ)ิ                 
ส านกังบประมาณ ด ารงต าแหน่ง รองผูอ้ านวยการส านกังบประมาณ  
  4. นางวิยดา โชติรตันะศิริ ทีป่รกึษาส านกังบประมาณ (นกัวเิคราะหง์บประมาณทรงคุณวฒุ)ิ          
ส านกังบประมาณ ด ารงต าแหน่ง รองผูอ้ านวยการส านกังบประมาณ 
   ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตัง้เป็นตน้ไป เพือ่ทดแทนผู้
เกษยีณ อายุราชการ  
 
17. เรื่อง ขอรบัโอนข้าราชการเพ่ือแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งท่ีปรึกษาพิเศษประจ าส านักนายกรฐัมนตรี 
(ส านักนายกรฐัมนตรี) 
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามทีส่ านกันายกรฐัมนตรเีสนอรบัโอน นายชลธิศ สรุสัวดี อธบิดี
กรม           ป่าไม ้(นกับรหิารระดบัสูง) กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และแต่งตัง้ใหด้ ารง
ต าแหน่ง ทีป่รกึษาพเิศษประจ าส านกันายกรฐัมนตร ี(นกับรหิารระดบัสูง) ส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตร ี
ส านกันายกรฐัมนตร ีตามขอ้ 1 วรรคหนึ่ง ของค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่16/2558 เรื่อง 
มาตรการแกปั้ญหาเจา้หน้าทีข่องรฐัทีอ่ยู่ระหวา่งการถูกตรวจสอบและการก าหนดกรอบอตัราก าลงัชัว่คราว ลง
วนัที ่15 พฤษภาคม พทุธศกัราช 2558 ตัง้แต่วนัทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแตง่ตัง้เป็นตน้ไป 
โดยผูม้อี านาจสัง่บรรจุทัง้สองฝ่ายไดต้กลงยนิยอมในการโอนแลว้  
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18. เรื่อง แต่งตัง้กรรมการในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย 
  คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัติามทีก่ระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีาเสนอแต่งตัง้ นายปกรณ์ นิล
ประพนัธ ์(เป็นบุคคลในบญัชรีายชือ่กรรมการรฐัวสิาหกจิ) ผูท้รงคุณวฒุดิา้นกฎหมาย เป็นกรรมการใน
คณะกรรมการการกฬีาแห่งประเทศไทย แทนต าแหน่งทีว่า่ง ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที ่3 ตุลาคม 2560 เป็นตน้ไป  
 
 

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


