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เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560                                            1                    

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 3ช ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
วาระที่ 8 เรื่อง แนวทางการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วย 

การจ้างงานรูปแบบอ่ืน 
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการทดแทนอัตราว่างจากผลเกษียณอายุ 

ของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน  ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอ โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของมาตรการ
บริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557-2561) ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรอัตราว่างจากผล 
การเกษียณอายุของข้าราชการต่อไป 
                    สาระสําคัญของแนวทางการทดแทนอัตราว่าง ฯ สรุปได้ดังน้ี  
  1.  หลักการ 
      1.1 ส่วนราชการมีทางเลือกในการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ
ด้วยการใช้รูปแบบการจ้างงานที่หลากหลาย โดยไม่จําเป็นต้องใช้ข้าราชการเพียงอย่างเดียว 
      1.2 การทดแทนอัตราว่างจากผลเกษียณอายุของข้าราชการต้องคํานึงถึงความจําเป็นตาม
ภารกิจของแต่ละส่วนราชการ ความมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการบริหารกําลังคนภาครัฐ 
  2.  เป้าประสงค์ 
      1. เพ่ือให้สว่นราชการเลือกใช้รูปแบบการจ้างงานได้เหมาะสมกับความจําเป็นของภารกิจ 
      2. เพ่ือให้สดัส่วนรูปแบบการใช้การจ้างงานที่ไม่ใช่ข้าราชการเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะช่วยลดภาระ
ผูกพันด้านค่าใช้จ่ายด้านบุคคลในระยะยาว 
  3.  แนวทางการดําเนินการ 
      3.1 ให ้อ.ก.พ. กระทรวง บริหารจัดการอัตราว่างจากผลเกษียณอายุของข้าราชการ 
พลเรือนสามัญ โดยทดแทนอัตราว่างดังกล่าวที่มีในแต่ละปีด้วยรูปแบบการจ้างงานที่ไม่ใช่ข้าราชการตาม
แนวทางที่ คปร. กําหนด ดังต่อไปน้ี 
           3.1.1 การทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการในสายงาน 
สนับสนุน   
           3.1.2 การทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการในสายงานหลัก  
      3.2 ใหค้ณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และ
คณะกรรมการข้าราชการตํารวจ (ก.ตร.) บริหารจัดการอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ 
ในแต่ละปี โดยทดแทนอัตราว่างดังกล่าวด้วยรูปแบบการจ้างงานที่ไม่ใช่ข้าราชการ ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
ที่ คปร. กําหนดโดยอนุโลม รวมทั้งให้ฝ่ายเลขานุการร่วม คปร. สื่อสารให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลอ่ืนนอก
ฝ่ายบริหารตระหนักถึงความจําเป็นและดําเนินการตามมาตรการน้ีโดยอนุโลมด้วยเช่นกัน 

3.3 ให้ฝ่าย... 
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       3.3 ให้ฝ่ายเลขานุการร่วม คปร. ศึกษาแนวทางและมาตรการเพื่อจูงใจใหส้่วนราชการ
ทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืนที่ไม่ใช่ข้าราชการ เช่น   
หากส่วนราชการมีอัตราข้าราชการประเภทวิชาการเกษียณอายุ จํานวน 1 อัตรา อาจกําหนดให้ทดแทนด้วย
พนักงานราชการ จํานวน 2 อัตรา เป็นต้น รวมท้ังหามาตรการจูงใจให้สว่นราชการใช้อัตรากําลังอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
            4. เง่ือนไขการดําเนินงาน 
                         4.1 ในการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการคืนให้กับส่วนราชการ 
อ.ก.พ. กระทรวง ก.ต.ร. และ ก.ค.ศ. ยังคงดําเนินการตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ คปร.   กําหนดไว้ใน
มาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557-2561) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 
2556 โดยอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการที่จะนําไปจัดสรรให้กับส่วนราชการ ต้องผ่านการ
พิจารณาทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน  ตามท่ีกําหนดไว้ในแนวทางการดําเนินการด้วยแล้ว 
                         4.2 ในช่วงเปลี่ยนผ่าน เพ่ือให้ส่วนราชการมีระยะเวลาเตรียมตัวและสามารถวางแผนการ
ทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืนล่วงหน้า จึงเห็นควรให้ 
การดําเนินการตามแนวทางนี้มีผลบังคับใช้สาํหรับทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ  
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป รวมทั้ง ให้ฝ่ายเลขานุการร่วม คปร. (สํานักงาน ก.พ.) สื่อสารสร้างความ
เข้าใจเก่ียวกับขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับส่วนราชการด้วย 
  5. โดยที่แนวโน้มอัตราว่างจากผลการเกษยีณอายุของข้าราชการใน 5 ปี ข้างหน้า  
(พ.ศ. 2560-2564) พบว่า จะมีอัตราว่างฯ ประมาณ 50,584 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 2.5 ของจํานวนข้าราชการ
พลเรือนสามัญในแต่ละกระทรวง ดังน้ัน การมีมาตรการบริหารจัดการและทดแทนอัตราว่างจากผลการ
เกษียณอายุของข้าราชการท่ีเหมาะสมจะช่วยให้การบริหารกําลังคนภาครัฐมีประสทิธิภาพและเกิดความคุ้มค่า 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 10 เรือ่ง ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความ 
โปร่งใสของหน่วยงานของรฐัเป็นข้อมูลขา่วสารท่ีต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 
วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีพิจารณาข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส 
และตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลขา่วสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม
มาตรา 9 วรรคหน่ึง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอ และมีมติ ดังน้ี 
            1. ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติและดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการเรื่องกําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
ของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (8) แห่งพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อย่างเคร่งครัด 
         2. ใหส้ํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาดําเนินการ ดังน้ี 
     2.1 สร้างการรับรู้และความเข้าใจกับหน่วยงานของรัฐถึงความจําเป็นในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ รวมทั้งกําหนดกลไกและช่องทางในการให้คําปรึกษา คําแนะนําสําหรับหน่วยงานภาครัฐ 
ในการเผยแพรข่้อมูลข่าวสารของราชการเพ่ิมเติมด้วย 

    2.2 กําหนดกลไกในการติดตามการดําเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติมจากแนวปฏิบัติ 

 
ที่ใช้... 

 
 





วาระ
เร่ืองที่

เศรษฐกิจ-สังคม 8 แนวทางการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การจ้างงานรูปแบบอ่ืน

10 ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชน
ตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการพ.ศ. 2540  

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2560

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                        วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 
 
  วันน้ี (3 ตุลาคม 2560)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมพันเอก อธิสิทธ์ิ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี              
ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
   
  1.   เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 
  2. เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ 
    ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการบริจาคให้แก่
    กองทุนยุติธรรม)  
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติพ.ศ. ....  

 4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเก่ียวกับการผลิต ขาย  
   นําเข้า ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิใน 
   ประเภท 1 พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต
   เก่ียวกับการขายวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 

  5.  เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดประเภทของสถานศึกษาและการดําเนินการของ 
    สถานศึกษาในการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น  
    พ.ศ. .... 
  6.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนที่
    และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่ตําบลบางปะกง ตําบลท่าข้าม  
    ตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และท้องที่ตําบลคลองตําหรุ 
    อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... 
  7.  เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
    อําเภอ พ.ศ. ....  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
  8.  เรื่อง  แนวทางการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วย 
    การจ้างงานรูปแบบอ่ืน 
  9.  เรื่อง   หลักเกณฑ์   วิธีการ และเง่ือนไขการพิจารณาสิทธิประโยชน์ให้พนักงาน 
    กระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการบรรจุเข้ารับรับราชการในกระทรวงสาธารณสุข 
  10.  เรื่อง  ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของ 
    หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
    ตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
    พ.ศ. 2540 
  11.  เรื่อง   การแก้ไขรายละเอียดมาตรการเพ่ิมขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ให้กับ 
    วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
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ต่างประเทศ 
 
  12.  เรื่อง  ขออนุมัติลงนามและการให้สัตยาบันอนุสัญญา BIMSTEC ว่าด้วยการให้ความ 
    ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเร่ืองทางอาญา (BIMSTEC Convention on Mutual 
    Legal Assistance in Criminal Matters)  
  13.  เรื่อง  ร่างแถลงการณ์ของการประชุมระดับสูงคณะกรรมการบริหาร OECD   
    Development Centre ครั้งที่ 4 

แต่งต้ัง 
 
  14.  เรื่อง  แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ   
    (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  15.  เรื่อง  การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร
    ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
  16.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  
    (นักบริหารสูง) ทดแทนตําแหน่งที่ว่าง (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  17.  เรื่อง  ขอรับโอนข้าราชการเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจํา 
    สํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักนายกรัฐมนตร)ี 
  18.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
   
1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็นกระทรวงพลังงาน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงาน
อัยการสูงสุด และฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ไปประกอบการพิจารณาด้วย 
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... เป็น
การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และเป็นการขยาย
ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติไปถึงเขตเศรษฐกิจจําเพาะ เขตไหล่ทวีป และทะเลหลวงที่ประเทศไทยมีสิทธิและ
หน้าที่เก่ียวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตราบเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายระหว่างประเทศหรือ
ความตกลงที่ทํากับต่างประเทศ และกําหนดให้มีการข้ึนทะเบียนบุคคลเพ่ือสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ประชาชนในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกําหนดมาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นํ้า อากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน ดิน ตะกอนดิน และสิ่งแวดล้อมในเร่ืองอ่ืน ๆ เพ่ือ
เป็นเกณฑ์ทั่วไปสําหรับคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงแหล่งที่มาของเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและต้องมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับมาตรา 58 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และเพ่ิมเติมให้
เจ้าของโครงการหรือกิจการต้องชําระค่าธรรมเนียมการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมโดยให้
นําส่งเข้ากองทุนกําหนดให้มีการควบคุมมลพิษจากแหล่งกําเนิด กําหนดค่าธรรมเนียมในการปล่อยมลพิษและการ
กําหนดอัตราค่าบริการบําบัดหรือจํากัดนํ้าเสีย ของเสีย หรือมลพิษอ่ืน การวางหลักประกันความเสี่ยงหรือความ
เสียหายต่อสิ่งแวดล้อม และมีการปรับปรุงบทกําหนดโทษโดยเพิ่มทบกําหนดโทษให้สอดคล้องกับหลักการที่มีการ
เพ่ิมเติมขึ้นใหม่ ซึ่ง ทส. ได้นําข้อสังเกตของส่วนราชการที่เก่ียวข้องมาปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตาม
คําสั่งรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) แล้ว 
 
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการบริจาคให้แก่กองทุนยุติธรรม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการบริจาคให้แก่กองทุนยุติธรรม) ตามที่
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  1. กําหนดให้บุคคลธรรมดาที่บริจาคเงินให้แก่กองทุนยุติธรรมสามารถนํามาหักเป็นค่าลดหย่อนได้
สองเท่าของจํ านวนเ งินที่บริจาค  แต่เมื่ อรวมกับค่ าใ ช้จ่ ายเ พ่ือสนับสนุนการศึกษาสําหรับโครงการ ท่ี
กระทรวงศึกษาธิการได้ความเห็นชอบแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหัก
ลดหย่อนอ่ืน ๆ แล้ว 
  2. กําหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนยุติธรรม 
สามารถนํามาหักเป็นรายจ่ายได้สองเท่าของรายจ่ายที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุน
การศึกษาสําหรับโครงการท่ีกระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบและรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสร้าง 
และการบํารุงรักษาสนามเด็กเล่นสวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของเอกชนที่เปิดให้ประชาชนใช้เป็นการทั่วไปโดยไม่
เก็บค่าบริการใด ๆ หรือสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของทางราชการแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบของ
กําไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพ่ือการกุศลสาธารณะหรือเพ่ือการสาธารณประโยชน์และรายจ่ายเพ่ือการศึกษาหรือเพ่ือ
การกีฬา ตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร  
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3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงสถานท่ีเก็บรักษาก๊าซธรรมชาติพ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  พน. เสนอว่า โดยที่มาตรา 7 (1) (2) (3) (5) และ (7) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง 
พ.ศ. 2542 บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์การเก็บรักษาและ
การควบคุมอ่ืนใดเก่ียวกับก๊าซธรรมชาติ ที่ต้ัง แผนผัง รูปแบบ ลักษณะของสถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติและการ
บํารุงรักษาสถานที่ดังกล่าว ลักษณะของถังหรือภาชนะที่ใช้ในการบรรจุก๊าซธรรมชาติและการบํารุงรักษาถังหรือ
ภาชนะดังกล่าว และกําหนดวิธีการปฏิบัติงาน การจัดให้มีและบํารุงรักษาอุปกรณ์หรือเครื่องมืออ่ืนใดภายในสถานที่
ดังกล่าว รวมทั้งกําหนดการอ่ืนใดอันจําเป็นเพ่ือประโยชน์แก่การป้องกันและระงับเหตุเดือดร้อนรําคาญ หรือความ
เสียหาย หรืออันตรายที่จะมีผลกระทบต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม ประกอบกับในปัจจุบันยังไม่มี
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการปฏิบัติเก่ียวกับสถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ การประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษา
ก๊าซธรรมชาติ เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงได้ยกร่างกฎกระทรวงสถานท่ีเก็บรักษาก๊าซ
ธรรมชาติ พ.ศ. .... ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิงตามพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามัน
เช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 แล้ว จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. .... มาเพ่ือดําเนินการ 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. กําหนดให้สถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติเป็นกิจการที่ต้องได้รับใบรับแจ้งการประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทท่ี 2 (กิจการที่จะประกอบกิจการ ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน) จากกรมธุรกิจพลังงาน  
  2. กําหนดให้สถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ สถานที่เฉพาะพ้ืนที่การติดต้ังระบบรถยนต์ที่ใช้
ก๊าซธรรมชาติหรือใช้สําหรับการตรวจสอบและทดสอบการติดต้ังระบบรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ หรือใช้ในงานเพ่ือ
การศึกษาหรืองานวิจัยเท่าน้ัน  
  3. กําหนดให้สถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติต้องเก็บรักษาก๊าซธรรมชาติไว้ในถังเก็บและจ่ายก๊าซ
ธรรมชาติ หรือกลุ่มถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ โดยต้องเป็นชนิดที่ติดต้ังแบบเหนือพ้ืนดิน และต้องอยู่ที่ระดับช้ัน
ล่างของอาคารเก็บก๊าซธรรมชาติ ห้ามติดต้ังไว้บนดิน  
  4. กําหนดให้สถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติต้องแสดงรายละเอียดของแผนผังโดยสังเขป แสดง
ตําแหน่งที่ต้ังถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ เครื่องสูบอัด ระบบท่อ ระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย พร้อมทั้งแบบ
ก่อสร้าง แบบระบบไฟฟ้า แบบอาคารเก็บก๊าซธรรมชาติและรายการคํานวณความมั่นคงแข็งแรง และการออกแบบ 
สร้าง ติดต้ัง ตรวจสอบและทดสอบ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และก่อนการใช้งานต้องทําการ
ทดสอบและตรวจสอบเพ่ือป้องกันความเสียหายและอันตราย  
  5. กําหนดลักษณะอาคารเก็บก๊าซธรรมชาติ โดยพ้ืนต้องเป็นคอนกรีตเรียบ ฝาและผนังต้องเป็นวัตถุ
ทนไฟ ต้องมีช่องระบายอากาศ หลังคาต้องทําด้วยวัสดุติดไฟได้ยาก หรือไม่เป็นเช้ือเพลิง ถังเก็บและจ่ายก๊าซ
ธรรมชาติ เครื่องสูบอัดก๊าซธรรมชาติต้องต้ังไว้ในที่ที่มีการระบายอากาศอย่างเหมาะสม มีป้ายห้ามและคําเตือนเพ่ือ
ความปลอดภัย และห้ามเก็บวัตถุไวไฟ หรือพักอาศัยในอาคารดังกล่าว 
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเก่ียวกับการผลิต ขาย นําเข้า ส่งออกหรือมีไว้ใน
ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซ่ึงวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 1 พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการ
ออกใบอนุญาตเก่ียวกับการขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับ
การผลิต ขาย นําเข้า ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 1 พ.ศ. .... และร่าง
กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเก่ียวกับการขายวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
กระทรวงการคลังไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเก่ียวกับการผลิต ขาย นําเข้า ส่งออก
หรือมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 พ.ศ. ....  
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   1.1 กําหนดให้มีการอนุญาตให้ผลิต ขาย นําเข้า ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองหรือใช้
ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 1 ได้ เมื่อปรากฏว่าผู้ขออนุญาตเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลหรือ
สภากาชาดไทย และมีความประสงค์ที่จะผลิต ขาย นําเข้า ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออก
ฤทธ์ิในประเภท 1 เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ  
   1.2 กําหนดให้ผู้รับอนุญาตผลิต ขาย นําเข้า ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์
ซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 1 จะผลิต ขาย นําเข้าหรือเก็บไว้ซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 1 ได้เฉพาะในสถานที่ที่ระบุ
ไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตประสงค์จะย้าย เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมสถานที่ผลิต สถานที่ขาย สถานที่
นําเข้าหรือสถานที่เก็บวัตถุออกฤทธ์ิดังกล่าว ให้ย่ืนคําขอต่อผู้อนุญาต  
   1.3 กําหนดให้ผู้รับอนุญาตนําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 1 ที่จะมีการ
นําเข้าหรือส่งออกวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 1 ในแต่ละคร้ัง ต้องได้รับใบอนุญาตเฉพาะคราวทุกครั้งที่นําเข้าหรือ
ส่งออก  
   1.4 กําหนดให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดในการนําเข้า หรือส่งออกเฉพาะ
คราวซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 1 เช่น นําวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 1 ที่ตนนําเข้าหรือส่งออก แล้วแต่กรณี มาให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ ด่านตรวจสอบวัตถุออกฤทธ์ิ เพ่ือทําการตรวจสอบ ซึ่ง
อาจยกเว้นกรณีเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ในการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับวัตถุออก
ฤทธ์ิ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้  
   1.5 กําหนดให้ผู้รับอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิใน
ประเภท 1 ผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ย่ืนคําขอต่อผู้อนุญาตก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  
   1.6 กําหนดให้ผู้รับอนุญาตรายงานผลการดําเนินการตามท่ีได้รับอนุญาตมายังสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาตามแบบและภายในระยะเวลาที่เลขาธิการกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
   1.7 กําหนดให้ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตผลิต นําเข้าหรือมีไว้ในครอบครอง หรือใช้ประโยชน์ซึ่ง
วัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 1 เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยทางด้านการแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์ได้ทําการศึกษาวิจัย
เสร็จสมบูรณ์แล้วหรือยุติโครงการวิจัย โดยมีวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 1 คงเหลือในความครอบครอง ให้ผู้รับอนุญาต
แจ้งความจํานงเป็นหนังสือถึงผู้อนุญาต เพ่ือขอทําลายวัตถุออกฤทธ์ิที่เหลือน้ัน  
  2. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเก่ียวกับการขายวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 2 พ.ศ. .... 
   2.1 กําหนดให้ผู้อนุญาตจะพิจารณาอนุญาตให้ขายวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 ได้                
เมื่อปรากฏว่า ผู้ขออนุญาตเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่บําบัดรักษาหรือป้องกันโรค และสภากาชาดไทย หน่วยงาน
ของรัฐที่ได้รับใบอนุญาตในกรณีมีความจําเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ เช่น เพ่ือใช้ในทางการแพทย์ของ
ประเทศ การศึกษาวิจัยทางด้านการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ การป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับ
วัตถุออกฤทธ์ิ ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนําเข้าที่เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข ผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ช้ันหน่ึง  
   2.2 กําหนดให้ผู้รับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 จะขายวัตถุออกฤทธ์ิใน                 
ประเภท 2 ได้ ต้องเป็นวัตถุออกฤทธ์ิที่ผู้อนุญาตได้อนุญาตให้ผลิตหรือนําเข้า และขายเฉพาะสําหรับคนไข้ที่ผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมให้การรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาล หรือขายเฉพาะสําหรับใช้
กับสัตว์ที่ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ช้ันหน่ึงทําการบําบัดหรือป้องกันโรค ณ สถานพยาบาลสัตว์  
   2.3 กําหนดให้ผู้รับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 ต้องจัดให้มีการทําบัญชีเก่ียวกับ
การขายวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 และให้รายงานเก่ียวกับการดําเนินการตามท่ีได้รับอนุญาตมายังสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และจัดให้มีเภสัชกรอยู่ประจําควบคุมกิจการตามเวลาที่เปิดทําการซึ่งระบุในใบอนุญาต 
ในกรณีผู้รับอนุญาตผลิตหรือนําเข้าวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 ที่เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข  
   2.4 กําหนดให้ผู้รับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 ที่ประสงค์จะขอต่ออายุ
ใบอนุญาต ให้ย่ืนคําขอต่อผู้อนุญาตก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  
   2.5 กําหนดให้ผู้รับอนุญาตขายวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 จะขายได้เฉพาะในสถานท่ีที่ระบุ
ไว้ในใบอนุญาตเท่าน้ัน ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตประสงค์จะย้าย เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมสถานที่ขายวัตถุออกฤทธ์ิดังกล่าว 
ให้ย่ืนคําขอต่อผู้อนุญาต  
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5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดประเภทของสถานศึกษาและการดําเนินการของสถานศึกษาในการดําเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดประเภทของสถานศึกษาและการ
ดําเนินการของสถานศึกษาในการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... ตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดให้กฎกระทรวงฯ มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป  
  2. กําหนดประเภทของสถานศึกษาในการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น
เป็น 3 ระดับ คือ  
   (1) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา)  
   (2) สถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษา  
   (3) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  
โดยสถานศึกษาแต่ละประเภทต้องจัดให้มีการดูแล ช่วยเหลือ คุ้มครองนักเรียนและนักศึกษา และคํานึงถึงสิทธิของ
ผู้เรียน รวมถึงความลับและความเป็นส่วนตัวของผู้เรียน  
  3. กําหนดให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรต้องจัดให้มีการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงวัย และต้องมีการติดตาม
ประเมินผลโดยให้เป็นส่วนหน่ึงของการวัดผล โดยให้มีเน้ือหาเก่ียวกับเพศวิถีศึกษาด้วย และในระดับวิชาชีพช้ันสูงขึ้น
ไปและในระดับอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามสภาสถาบันอาชีวศึกษา สภามหาวิทยาลัย สภาสถาบันอุดมศึกษา  
  4. กําหนดให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนานักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ หรือคณะครุศาสตร์ หรือในสาขา
อ่ืนที่เก่ียวข้อง ให้มีความรู้ในเรื่องการสอนเพศวิถีศึกษา และทักษะการให้คําปรึกษา  
  5. กําหนดให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ต้ังครรภ์โดยต้องให้นักเรียนหรือ
นักศึกษาที่ต้ังครรภ์ได้เรียนจนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ หรือการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยยืดหยุ่นในวิธีการจัดการ
เรียนรู้ หลีกเลี่ยงการลงโทษและไม่ตําหนิ กรณีนักเรียนหรือนักศึกษาประสงค์จะหยุดพักการเรียนในระหว่างต้ังครรภ์
และหลังคลอดเพ่ือดูแลบุตร สถานศึกษาต้องอนุญาตและให้นักเรียนหรือนักศึกษามีสิทธิในการศึกษาต่อ  
  6. กําหนดให้สถานศึกษาต้องจัดให้นักเรียนหรือนักศึกษาได้รับการบริการอนามัยเจริญพันธ์ุที่ดีและ
ถูกต้อง  
  7. กําหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดกํากับ ติดตามสถานศึกษาในการดูแลช่วยเหลือ และคุ้มครอง
เก่ียวกับการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น  
 
6. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ในท้องที่ตําบลบางปะกง ตําบลท่าข้าม ตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และ
ท้องที่ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่ตําบลบางปะกง ตําบลท่าข้าม ตําบลสองคลอง อําเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และท้องที่ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับ
ความเห็นของกระทรวงพลังงานและกระทรวงอุตสาหกรรมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างประกาศฯ  
  1. กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของอําเภอบาง
ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และบางส่วนของอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ที่กําหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์และเขตควบคุม
อาคารตามแผนท่ีท้ายประกาศน้ี โดยแบ่งพ้ืนที่การใช้บังคับออกเป็น 2 บริเวณ คือ พ้ืนที่บนแผ่นดินใหญ่และพ้ืนที่
น่านนํ้าทะเล โดยกําหนดห้ามกระทําการหรือประกอบกิจกรรม ก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์  
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  2. กําหนดประเภทโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นหรือ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
  3. กําหนดให้แต่งต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพ่ือกํากับดูแล
และติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ มีอํานาจหน้าที่เห็นชอบแผนคุ้มครอง ฟ้ืนฟู และสร้างจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งดูแล ติดตาม ตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
  4. กําหนดให้ประกาศน้ีมีระยะเวลาการบังคับใช้ห้าปีนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป  
 
7. เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย
และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างระเบียบ  
  1. กําหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ ประกอบด้วยปลัดกระทรวง
มหาดไทยเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรม
ควบคุมโรค อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมอนามัย ปลัด
กรุงเทพมหานคร เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ
ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นกรรมการ โดยมีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่รับผิดชอบกลุ่ม
ภารกิจด้านการพัฒนาการสาธารณสุข เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหน้าที่กําหนดนโยบายและทิศทางการ
พัฒนา สนับสนุนและแก้ไขปัญหาการดําเนินงาน ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต  
  2. กําหนดให้ในแต่ละอําเภอของทุกจังหวัดเว้นแต่กรุงเทพมหานคร มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอําเภอ ประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนภาคเอกชนและผู้แทนภาคประชาชนในอําเภอ จํานวนไม่เกินย่ีสิบ
เอ็ดคน โดยมีนายอําเภอ เป็นประธานกรรมการ มีอํานาจหน้าที่กําหนดแผนงานและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในอําเภอ และดําเนินการให้เกิดการขับเคลื่อนตามแผนงานดังกล่าว โดยบูรณาการและระดมทรัพยากรที่มีอยู่ใน
อําเภอ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
  3. กําหนดให้สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเป็นสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบาย
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ รับผิดชอบงานธุรการ และมีอํานาจหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการจัดทําแผนงาน
และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในอําเภอ ตลอดจนเป็นหน่วยงานประสานงานในการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานและยุทธศาสตร์ดังกล่าว  
  4. กําหนดให้ในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานครมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต 
ประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนภาคเอกชน และผู้แทนภาคประชาชนในเขตจํานวนไม่เกินย่ีสิบสามคน โดยมี
ผู้อํานวยการเขตเป็นประธานกรรมการ มีอํานาจหน้าที่กําหนดแผนงานและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
เขต และดําเนินการให้เกิดการขับเคลื่อนตามแผนงานดังกล่าว โดยบูรณาการและระดมทรัพยากรที่มีอยู่ในเขตพื้นที่
ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
  5. กําหนดให้ศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับเขต รับผิดชอบงานธุรการ และมีอํานาจหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการจัดทําแผนงานและยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในเขต ตลอดจนเป็นหน่วยงานประสานงานในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนงานและยุทธศาสตร์ดังกล่าว  
  6. กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้
รักษาการตามระเบียบน้ี  
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เศรษฐกิจ- สังคม 
 
8. เรื่อง แนวทางการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการทดแทนอัตราว่างจากผลเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการ
จ้างงานรูปแบบอ่ืน  ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอ โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ 
(พ.ศ. 2557-2561) ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการต่อไป 
                    สาระสําคัญของแนวทางการทดแทนอัตราว่าง ฯ สรุปได้ดังนี้  
  1.  หลักการ 
   1.1 ส่วนราชการมีทางเลือกในการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ
ด้วยการใช้รูปแบบการจ้างงานที่หลากหลาย โดยไม่จําเป็นต้องใช้ข้าราชการเพียงอย่างเดียว 
   1.2 การทดแทนอัตราว่างจากผลเกษียณอายุของข้าราชการต้องคํานึงถึงความจําเป็นตาม
ภารกิจของแต่ละส่วนราชการ ความมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการบริหารกําลังคนภาครัฐ 
  2. เป้าประสงค์ 
   1. เพ่ือให้ส่วนราชการเลือกใช้รูปแบบการจ้างงานได้เหมาะสมกับความจําเป็นของภารกิจ 
   2. เพ่ือให้สัดส่วนรูปแบบการใช้การจ้างงานที่ไม่ใช่ข้าราชการเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะช่วยลดภาระ
ผูกพันด้านค่าใช้จ่ายด้านบุคคลในระยะยาว 
  3. แนวทางการดําเนินการ 
   3.1 ให้ อ.ก.พ. กระทรวง บริหารจัดการอัตราว่างจากผลเกษียณอายุของข้าราชการ 
พลเรือนสามัญ โดยทดแทนอัตราว่างดังกล่าวที่มีในแต่ละปีด้วยรูปแบบการจ้างงานท่ีไม่ใช่ข้าราชการตามแนวทางที่ 
คปร. กําหนด ดังต่อไปน้ี 
    3.1.1 การทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการในสายงาน 
สนับสนุน ให้ดําเนินการ ดังน้ี 
     (1) ตําแหน่งประเภทท่ัวไปในสายงานสนับสนุนของส่วนราชการทั้ง
ตําแหน่ งที่ป ฏิ บั ติงานประจํ า พ้ืนฐานที่ ส นับสนุนด้านการบริหารจัดการของส่วนราชการ  (Corporate 
Functions) (เช่น ตําแหน่งในสายงานเจ้าพนักงานธุรการ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานพัสดุ             
เป็นต้น และตําแหน่งประเภททั่วไปที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของสายงานหลัก (เช่น นายช่างเครื่องกล นายช่าง
รังวัด  และนายช่างเทคนิค เป็นต้น)  ให้ทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงาน
รูปแบบอ่ืนทั้งหมด (ร้อยละ 100 ของอัตราว่างจากผลเกษียณอายุในสายงานสนับสนุนที่ส่วนราชการมีในปีน้ัน) ทั้งน้ี 
สําหรับตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส  ให้ยกเว้นการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ     
ด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน เน่ืองจากเป็นทางก้าวหน้าของข้าราชการในสายงานสนับสนุน 
     (2) ตําแหน่งประเภทวิชาการในสายงานสนับสนุนของส่วนราชการ เช่น 
ตําแหน่งงานท่ีเก่ียวข้องกับงานประจําพ้ืนฐานที่สนับสนุนการบริหารจัดการของส่วนราชการ เช่น ตําแหน่งในสายงาน
นักทรัพยากรบุคคล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   นักวิชาการเงินและบัญชี  นักวิชาการพัสดุ  และนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์  เป็นต้น หรือตําแหน่งประเภทวิชาการที่สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหลักของส่วนราชการ ให้ทดแทน
อัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืนอย่างน้อยร้อยละ 10 ของอัตราว่าง
จากผลการเกษียณอายุของตําแหน่งประเภทวิชาการในสายงานสนับสนุนที่ส่วนราชการมีในปีน้ัน 
    3.1.2 การทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการในสายงาน
หลัก ให้ดําเนินการ ดังน้ี 
     (1) ตําแหน่งประเภทวิชาการ ให้พิจารณาทดแทนอัตราว่างจากผลการ 
เกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน  โดยคํานึงถึงความจําเป็นตามภารกิจของส่วนราชการ 
ความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า และเงื่อนไขในการจ้างงานภาครัฐ  เช่น ความจําเป็นในการดึงดูดผู้มีความรู้
ความสามารถและการแข่งขันกับภาคเอกชนและภาคส่วนอ่ืน ความเร่งด่วนในการใช้ผู้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
เป็นต้น 
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    (2)  ตําแหน่งประเภททั่ ว ไป  ให้ทดแทนอัตราว่างจากผลการ
เกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืนอย่างน้อยร้อยละ 10 ของอัตราว่าง จากผลการเกษียณอายุ
ของตําแหน่งประเภทท่ัวไปในสายงานหลักที่ส่วนราชการมีในปีนั้น ทั้งน้ี สําหรับส่วนราชการ/กรมขนาดเล็กที่มี
อัตรากําลังไม่เกิน 1,000 อัตรา ให้พิจารณาใช้รูปแบบการจ้างงานอ่ืนทดแทนการบรรจุข้าราชการตามความเหมาะสม
และตามความจําเป็นของภารกิจ 
   3.2 ให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค .ศ .) และ
คณะกรรมการข้าราชการตํารวจ (ก.ตร.) บริหารจัดการอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการในแต่ละปี 
โดยทดแทนอัตราว่างดังกล่าวด้วยรูปแบบการจ้างงานท่ีไม่ใช่ข้าราชการ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ คปร. 
กําหนดโดยอนุโลม รวมทั้งให้ฝ่ายเลขานุการร่วม คปร. สื่อสารให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลอ่ืนนอกฝ่ายบริหาร
ตระหนักถึงความจําเป็นและดําเนินการตามมาตรการน้ีโดยอนุโลมด้วยเช่นกัน 
   3.3 ให้ฝ่ายเลขานุการร่วม คปร. ศึกษาแนวทางและมาตรการเพื่อจูงใจให้ส่วนราชการ
ทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืนที่ไม่ใช่ข้าราชการ เช่น  หาก
ส่วนราชการมีอัตราข้าราชการประเภทวิชาการเกษียณอายุ จํานวน 1 อัตรา อาจกําหนดให้ทดแทนด้วยพนักงาน
ราชการ จํานวน 2 อัตรา เป็นต้น รวมท้ังหามาตรการจูงใจให้ส่วนราชการใช้อัตรากําลังอย่างมีประสิทธิภาพ 
           4. เงื่อนไขการดําเนินงาน 
                      4.1 ในการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการคืนให้กับส่วนราชการ 
อ.ก.พ. กระทรวง ก.ต.ร. และ ก.ค.ศ. ยังคงดําเนินการตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ คปร.   กําหนดไว้ในมาตรการ
บริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557-2561) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 โดยอัตราว่าง
จากผลการเกษียณอายุของข้าราชการที่จะนําไปจัดสรรให้กับส่วนราชการ ต้องผ่านการพิจารณาทดแทนด้วยการจ้าง
งานรูปแบบอ่ืน  ตามท่ีกําหนดไว้ในแนวทางการดําเนินการด้วยแล้ว 
                      4.2 ในช่วงเปลี่ยนผ่าน เพ่ือให้ส่วนราชการมีระยะเวลาเตรียมตัวและสามารถวางแผนการ
ทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืนล่วงหน้า จึงเห็นควรให้การ
ดําเนินการตามแนวทางนี้มีผลบังคับใช้สําหรับทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ ณ วันที่ 1 
ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป รวมท้ัง ให้ฝ่ายเลขานุการร่วม คปร. (สํานักงาน ก.พ.) สื่อสารสร้างความเข้าใจเก่ียวกับ
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับส่วนราชการด้วย 
  5. โดยที่แนวโน้มอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการใน 5 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2560-
2564) พบว่า  จะมีอัตราว่างฯ ประมาณ 50,584 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 2.5 ของจํานวนข้าราชการพลเรือนสามัญใน
แต่ละกระทรวง ดังน้ัน  การมีมาตรการบริหารจัดการและทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการที่
เหมาะสมจะช่วยให้การบริหารกําลังคนภาครัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า 
  
9. เรื่อง  หลักเกณฑ์   วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาสิทธิประโยชน์ให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับ
การบรรจุเข้ารับรับราชการในกระทรวงสาธารณสุข 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์   วิธีการ และเง่ือนไขการพิจารณาสิทธิประโยชน์ให้พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการบรรจุเข้ารับรับราชการในกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอ 
                    สาระสําคัญของเร่ือง 
                    ก.พ. ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 26 กรกาคม 2560 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบการ
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการพิจารณาสิทธิประโยชน์ให้พนักงาน สธ. ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ         
ใน สธ. ดังน้ี 
                    1. ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาสิทธิประโยชน์ ได้แก่ “พนักงาน สธ.” ที่ได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงานเต็ม
เวลาอย่างต่อเน่ืองเสมือนพนักงานประจําใน สธ. อยู่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติ และได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงาน
จนถึงวันก่อนได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการใน สธ. ซึ่งรวมถึงกรณีมีการเว้นช่วงการบรรจุเน่ืองจาก            
วันก่อนการบรรจุเป็นวันหยุดราชการและกรณีอ่ืน ๆ ที่ ก.พ. กําหนด ทั้งน้ี ในกรณีที่เคยได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงาน
เป็นพนักงานราชการหรือลูกจ้างช่ัวคราวมาก่อน  จะต้องเป็นการจ้างต่อเน่ืองกันทุกช่วงเวลา  และในการปฏิบัติงาน
เป็นลูกจ้างช่ัวคราวจะต้องเป็นการปฏิบัติงานเต็มเวลาอย่างต่อเน่ืองเสมือนพนักงานประจําเป็นเวลา 1 ปีขึ้นไป 
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                    2. การได้รับเงินเดือน 
   2.1 กรณีพนักงาน สธ. ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ             
ให้ได้รับการปรับเงินเดือนเป็นอัตราใหม่ต้ังแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 

    (1) กรณีพนักงาน สธ. ที่ได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับ
ปริญญาและได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการให้ได้รับเงินเดือนโดยนําอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ. 
กําหนด  เป็นอัตราเงินเดือนเริ่มต้นแล้วบวกกับ 1) ผลรวมของจํานวนเงินที่ได้เลื่อนขณะเป็นพนักงาน สธ. 2) ผลรวม
ของจํานวนเงินเดือนที่ได้เลื่อนเงินเดือนขณะเป็นข้าราชการ และ 3) จํานวนเงินค่าตอบแทนพิเศษที่คํานวณได้ในวันที่ 
1 ตุลาคม 2559 (ถ้ามี) 
    (2) กรณีพนักงาน สธ.  ที่ได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ใช้คุณวุฒิตํ่ากว่า
ปริญญาและได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทท่ัวไป ให้ได้รับเงินเดือนโดยนําอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ. 
กําหนด เป็นอัตราเงินเดือนเร่ิมต้นแล้วบวกกับ 1) ผลรวมของจํานวนเงินที่ได้เลื่อนขณะเป็นพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข  2) ผลรวมของจํานวนเงินเดือนที่ได้เลื่อนเงินเดือนขณะเป็นข้าราชการ และ 3) จํานวนเงินค่าตอบแทน
พิเศษที่คํานวณได้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 (ถ้ามี) 
                                         (3) กรณีพนักงาน สธ. ตามข้อ (1) หรือข้อ (2) ข้างต้น ได้รับการบรรจุเข้ารับ
ราชการก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2557 เมื่อคํานวณอัตราเงินเดือนตามท่ีกําหนดในข้อ (1) หรือ ข้อ (2) แล้วแต่กรณีแล้ว 
ให้นําจํานวนเงินเดือนที่ได้รับเพ่ิมขึ้น ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 มาบวกรวมเพ่ิมเติมด้วย 
                                        ทั้งน้ี  หากอัตราเงินเดือนที่คํานวณได้ตํ่ากว่าอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม  
ให้ได้รับเงินเดือนในอัตราเดิมต่อไป 
                              2.2 กรณีพนักงาน สธ. ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการต้ังแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ               
เป็นต้นไป ให้ได้รับเงินเดือนในวันที่บรรจุเข้ารับราชการ ดังน้ี 
                                       (1) กรณีพนักงาน สธ. ที่ได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับ
ปริญญาและได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการให้ได้รับเงินเดือนโดยนําอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ. 
กําหนดไว้ ณ วันที่ผู้น้ันบรรจุเข้ารับราชการเป็นอัตราเงินเดือนเริ่มต้น แล้วบวกกับผลรวมของจํานวนเงินที่ได้เลื่อน
ขณะเป็นพนักงาน สธ. ในตําแหน่งน้ัน  
    (2) กรณีพนักงาน สธ. ที่ได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ใช้คุณวุฒิตํ่ากว่า
ปริญญาและได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทท่ัวไปให้ได้รับเงินเดือนโดยนําอัตราเงินเดือนตามวุฒิที่ ก.พ. กําหนด
ไว้ ณ วันที่ผู้น้ันบรรจุเข้ารับราชการเป็นอัตราเงินเดือนเร่ิมต้น แล้วบวกกับผลรวมของจํานวนเงินที่ได้เลื่อนขณะเป็น
พนักงาน สธ. ในตําแหน่งน้ัน 
                                        ทั้งน้ี เงินเดือนที่ได้รับในวันที่บรรจุเข้ารับราชการจะต้องไม่เกินเงินเดือนขั้นสูงของ
ตําแหน่งที่ได้รับแต่งต้ัง 
                    3. กรณีอ่ืนนอกเหนือจากที่ได้กําหนดไว้ กรณีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการน้ี หรือกรณีอ่ืนนอกเหนือจากที่ได้กําหนดไว้ ให้นําเสนอ ก.พ.พิจารณา 
                    4. เงื่อนไข 
                               (1) ผู้ที่ได้รับการพิจารณาสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการข้างต้น จะต้องปฏิบัติ
ราชการในส่วนราชการน้ันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยห้ามโอนไปส่วนราชการอ่ืนเว้นแต่กรณีลาออก 
                                (2) กรณีที่ส่วนราชการได้รับอนุมัติจัดสรรอัตรากําลังเพ่ิม และได้บรรจุพนักงาน 
สธ. ในตําแหน่งที่ได้รับจัดสรรตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขน้ีแล้วให้ยุบเลิกตําแหน่งของพนักงาน สธ.  ที่ได้รับ
การบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ทั้งน้ี เพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหาเจ้าหน้าที่กลุ่มดังกล่าว
เรียกร้องขอให้บรรจุแต่งต้ังเป็นข้าราชการในภายหลัง 
                                (3) สธ. ต้องประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่บุคลากรใน สธ. 
เก่ียวกับข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน
สามัญ พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้เกิดการยอมรับในเง่ือนไขสภาพการจ้างต้ังแต่           
เริ่มปฏิบัติงานใน สธ. 
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10. เรื่อง ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็น
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  คณะรัฐมนตรีพิจารณาข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (8) แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอ และ          
มีมติ ดังน้ี 
            1. ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติและดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการเรื่องกําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 อย่างเคร่งครัด 
         2. ให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาดําเนินการ ดังน้ี 
   2.1 สร้างการรับรู้และความเข้าใจกับหน่วยงานของรัฐถึงความจําเป็นในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ รวมท้ังกําหนดกลไกและช่องทางในการให้คําปรึกษา คําแนะนําสําหรับหน่วยงานภาครัฐในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเพ่ิมเติมด้วย 

  2.2 กําหนดกลไกในการติดตามการดําเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติมจากแนวปฏิบัติที่ใช้ใน
ปัจจุบัน โดยให้รวมถึงการกําหนดให้มีกลไกการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของการเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานของรัฐให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วนําเสนอคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการพิจารณาเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานของรัฐต่อไป 

  2.3 พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะ ติดตาม และตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเพ่ิมขึ้น 
            สาระสําคัญของเร่ือง 
            สปน. รายงานว่า คณะกรรมการฯ ได้มีประกาศเรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐาน
ความโปร่งใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมและเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และเป็น
เครื่องมือของคณะกรรมการฯ ในการติดตามและประเมินผลความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ โดยประกาศดังกล่าว
มีหลักเกณฑ์และเง่ือนไขให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูล สรุปได้ ดังน้ี 
                    1. หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับการจัดหา
พัสดุ เช่น แผนการจัดหาพัสดุ ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ หรือรายการอ่ืนที่เก่ียวข้องตาม
ประกาศกําหนด 
                    2. หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการให้
บริหารประชาชน เช่น หลักเกณฑ์และข้ันตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงาน เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน รวมท้ังระเบียบที่เก่ียวข้องและรายงานผลการ
ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งรายงานเชิงสถิติที่เก่ียวข้องตามประกาศกําหนด 
            3. ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริหารงานของหน่วยงาน ได้แก่ โครงสร้างและอํานาจหน้าที่ วิสัยทัศน์
และพันธกิจ แผนปฏิบัติงานประจําปี รวมทั้งงบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินงาน ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน คู่มือเก่ียวกับการปฏิบัติงาน และ
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
            4. ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน ได้แก่ แผนงาน โครงการ และ
งบประมาณประจําปีของหน่วยงาน หลักเกณฑ์และตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณ รายงานการวิเคราะห์ หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีในภาพรวมของ
หน่วยงาน และรายงานผลการตรวจสอยการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
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            5. ข้อมูลเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ได้แก่ หลักเกณฑ์เก่ียวกับการคัดเลือกหรือ
สรรหาบุคลากร รายงานผลการดําเนินการคัดเลือกบุคลากรมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของ
บุคลากรในหน่วยงานและผลการประเมินมาตรฐานในแต่ละรอบปีงบประมาณ หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการพิจารณา
ให้คุณหรือให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของบุคลากรใน
หน่วยงาน และรายงานการประเมินผลเก่ียวกับการดําเนินการตามหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษต่อบุคลากรและ
รายงานการประเมินผลเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของบุคลากรในหน่วยงาน 
            6. ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ได้แก่ 
หลักเกณฑ์และตัวช้ีวัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน 
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี และรายงานหรือผลการตรวจสอบ
ของ สตง. หรือหน่วยงานภายนอกอ่ืนที่มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผล 
            7. ทั้งน้ี การดําเนินการตามข้อ 1 – 6 ให้จัดให้มีข้อมูลข่าวสารและดรรชนีสําหรับการสืบค้น ทั้งใน
รูปแบบหนังสือ เอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ ณ สถานที่ที่หน่วยงานของรัฐจัด
ให้ตามประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดู ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 (หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีสถานที่สําหรับให้ประชาชนสามารถ
ใช้ในการค้นหาและศึกษาข้อมูลข่าวสารของราชการตามสมควรตามกําลังบุคลากรและงบประมาณท่ีมี หรือจะจัด
ข้อมูลข่าวสารไว้ที่ห้องสมุดของหน่วยงานอ่ืน หรือของเอกชนที่ต้ังอยู่บริเวณใกล้เคียงก็ได้) และมีช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละหน่วยงานตามความเหมาะสม โดยให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่
วันที่มีประกาศฉบับดังกล่าว 
 
11. เรื่อง  การแก้ไขรายละเอียดมาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการขอปรับแก้ไขรายละเอียดของโครงการส่งเสริมความรู้ให้กับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ภายใต้มาตรการเพ่ิมขีด
ความสามารถและส่งเสริมความรู้ให้กับ SMEs ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ที่กระทรวง
อุตสาหกรรม  (อก . )  เสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี                 
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 เน่ืองจากมีรายละเอียดเน้ือหาบางส่วนที่อาจก่อให้เกิดความสับสนและความเข้าใจผิด            
ในการตีความได้ โดย อก. ได้ขอปรับปรุงรายละเอียด ดังน้ี  
 

รายละเอียดของโครงการเดิม 
(ตามหนังสือ อก. ด่วนที่สุด ที ่อก 0415/4922 

ลงวันที่ 26 กันยายน 2560) 

รายละเอียดของโครงการท่ีขอปรับแก้ไขในคร้ังนี ้

ข้อ 4.3.3 การทําธุรกรรมซ้ือเงินตราต่างประเทศ FX 
Options  
 ผู้ประกอบการ SMEs สามารถใช้คูปองเพ่ือการ
ซ้ือเงินตราต่างประเทศ FX Options เท่านั้น (ห้ามใช้
เพื่อการขายเงินตราต่างประเทศ FX Options) โดย
สามารถซ้ือได้เฉพาะเงินตราต่างประเทศ FX Options 
ขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเป็นการซ้ือขาย Options แบบธรรมดา
ที่ไม่มีความซับซ้อน (Plain Vanilla Option) และ
สามารถใ ช้สิท ธ์ิ เมื่ อ ใดก็ ไ ด้ ใน ช่วง เวลาที่ กํ าหนด 
(American Options)  

ข้อ 4.3.3 การทําธุรกรรม FX Options  
 
 ผู้ประกอบ SMEs  สามารถใช้คูปองเพ่ือการซ้ือ 
FX  Options ซ่ึงเป็นการซ้ือสิทธิ์ที่จะซ้ือหรือขาย
เงินตราต่างประเทศ   (ห้ามใช้ เพื่ อการขาย  FX  
Options)  โดยสามารถซ้ือได้เฉพาะ  FX Options ขั้น
พื้นฐาน ซึ่ งเป็นธุรกรรมที่ ไม่มีความซับซ้อน (Plain 
Vanilla Options)  และสามารถใช้สิทธ์ิเมื่อใดก็ได้ใน
ช่วงเวลาที่กําหนด (American Options)  
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ต่างประเทศ 
 
12. เรื่อง ขออนุมัติลงนามและการให้สัตยาบันอนุสัญญา BIMSTEC ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน
ในเรื่องทางอาญา (BIMSTEC Convention on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานสภาความั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอ ดังน้ี 
  1. อนุมัติร่างอนุสัญญา BIMSTEC ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเร่ืองทางอาญา 
(BIMSTEC Convention on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) 
  2. อนุมัติการลงนามและให้สัตยาบันในร่างอนุสัญญาฯ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยลงนามในร่างอนุสัญญาฯ ฉบับน้ีและมอบหมายให้ สมช. สามารถดําเนินการ
ปรับแก้ในส่วนที่ไม่กระทบต่อสาระสําคัญของเนื้อหา โดยไม่จําเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก  
  สาระสําคัญของร่างอนุสัญญาฯ ฉบับน้ี ได้กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับขอบเขตของการให้ความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเร่ืองทางอาญา เช่น การสืบหาและระบุตัวบุคคลและวัตถุ การส่งเอกสาร การจัดหาให้ซึ่ง
ข้อสนเทศ เอกสารและบันทึก เป็นต้น แต่ไม่บังคับใช้ในเรื่องการจับกุมหรือคุมขังบุคคลใด ๆ เพ่ือส่งบุคคลน้ันเป็น
ผู้ร้ายข้ามแดน การโอนตัวบุคคลซึ่งอยู่ในการควบคุมตามกฎหมายเพ่ือไปรับโทษหรือความผิดภายใต้กฎหมายทหารซึ่ง
มิได้เป็นความผิดภายใต้กฎหมายอาญาทั่วไป รวมทั้งอาจปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือได้ในกรณีที่เห็นว่าเป็นการ
ดําเนินการที่กระทบต่ออํานาจอธิปไตยความมั่นคงแห่งชาติ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือเป็นการ
ดําเนินการเพ่ือดําเนินคดีต่อบุคคลใดเนื่องจากสาเหตุทางเช้ือชาติ ศาสนา เพศ สัญชาติ ชาติกําเนิด หรือความเห็นทาง
การเมือง ซึ่งอนุสัญญาฯ ฉบับน้ีไม่กระทบต่อสิทธิและพันธกรณีของภาคีแต่ละฝ่ายที่เกิดขึ้นจากอนุสัญญา/สนธิสัญญา
อ่ืน ๆ ที่ตนเป็นภาคี รวมทั้งจะต้องมีการให้สัตยาบันด้วย 
 
13. เรื่อง ร่างแถลงการณ์ของการประชุมระดับสูงคณะกรรมการบริหาร OECD Development Centre              
ครั้งที่ 4 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการณ์ของการประชุมOECD DevelopmentCentre High 
Level Meeting ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ และมอบหมายให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
(นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับรองร่างแถลงการณ์ดังกล่าว ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้อง
แก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารข้างต้น โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสําคัญ หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย  
ให้ กต. สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
  ร่างแถลงการณ์ของการประชุม HLM ครั้งที่ 4 มีสาระสําคัญสรุปได้ ดังนี้  
  1. สมาชิก DEV ได้กําหนดยุทธศาสตร์สําหรับ DEV ในประเด็นเก่ียวกับ (1) การพัฒนาช่วงเปลี่ยน
ผ่าน (2) การย้ายถิ่นฐานและการพัฒนา (3) ความเท่าเทียมทางเพศ โดยเน้นยํ้าถึงบทบาทของ DEV ในฐานะเวที
สําหรับวิเคราะห์และหารือเชิงนโยบายบนพ้ืนฐานแห่งความเท่าเทียมของประเทศที่มีการพัฒนาที่แตกต่างกัน 
  2. ด้านการพัฒนาในช่วงเปลี่ยนผ่าน มีการวิเคราะห์ถึงความท้าทายหลัก ที่ต้องเผชิญระหว่างการ
ก้าวข้ามระดับของรายได้ และเห็นว่า การวัดมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยใช้รายได้พ้ืนฐานยังขาดความครอบคลุมและ
จําเป็นต้องมีตัวช้ีวัดความกินดีอยู่ดีที่สามารถประเมินพัฒนาการและความต้องการของประเทศได้ 
  3. ด้านการย้ายถิ่นฐานและการพัฒนา ยํ้าความสําคัญของความเก่ียวข้องระหว่างการย้ายถิ่นฐานกับ
นโยบายสาธารณะอ่ืน ๆ รวมทั้งเห็นชอบถึงความจําเป็นที่จะต้องส่งสริมความเช่ือมโยงภายใน DEV และสนับสนุนการ
ใช้ตัวช้ีวัดที่จัดทําขึ้นนรูปแบบของ Dashboard สําหรับใช้วัดความเช่ือมโยงระหว่างยโยบายและ DEV ในเรื่องการ
ย้ายถิ่นฐานและการพัฒนา 
  4. ด้านความเท่าเทียมทางเพศ ยํ้าให้มีการแลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ
และการส่งเสริมให้ผู้หญิงมีอํานาจทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการแบ่งแยกทางเพศในบรรทัดฐาน
ทางสังคมและสถาบันในสังคม ซึ่งส่งผลกระทบทางลบในเชิงเศรษฐกิจและการกินดีอยู่ดี เพ่ือขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุ
เป้าหมาย SDGs รวมทั้งใช้คุณสมบัติที่โดดเด่นของตัวช้ีวัด Social Institution and Gender Index (SIGI) ในการ
ดําเนินการในเรื่องน้ี 
 



 

 

14 

แต่งต้ัง 
 
14. เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งต้ัง นายมงคลชัย สมอุดร 
ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ดํารงตําแหน่ง             
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์                
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
15. เรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์มานุษยวิทยา            
สิรินธร 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร รวม 9 คน ดังน้ี  
  1. นายโชค บูลกุล     ประธานกรรมการ   
  2. ศาสตราจารย์ศิราพร ณ ถลาง    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
  4. รองศาสตราจารย์สุเนตร ชุตินธรานนท์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  5. รองศาสตราจารย์สุรพล นาถะพินธุ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  6. รองศาสตราจารย์ปานใจ ธารทัศนวงศ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ           
  7. นางสาวบุษบา จิราธิวัฒน์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
  8. ศาสตราจารย์สุวรรณา สถาอานันท์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
  9. รองศาสตราจารย์ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป  
 
16. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานกังบประมาณ (นักบริหารสงู) ทดแทน
ตําแหน่งที่ว่าง (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ                   
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 4 ราย ดังน้ี  
  1. นายประยงค์ ต้ังเจรญิ ทีป่รึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ)                   
สํานักงบประมาณ ดํารงตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  
   2. นางเยาวลกัษณ์ จําปีรัตน์ ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) 
สํานักงบประมาณ ดํารงตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  
  3. นายภูมิรักษ์ ชมแสง ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ)                 
สํานักงบประมาณ ดํารงตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  
  4. นางวิยดา โชติรัตนะศิร ิทีป่รึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ)          
สํานักงบประมาณ ดํารงตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนผู้เกษียณ 
อายุราชการ  
 
17. เรื่อง ขอรบัโอนข้าราชการเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาพเิศษประจําสาํนักนายกรัฐมนตรี (สาํนัก
นายกรัฐมนตร)ี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน นายชลธศิ สุรสัวดี อธิบดีกรม           
ป่าไม้ (นักบริหารระดับสูง) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษ
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ตามข้อ 1 
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วรรคหน่ึง ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 เรือ่ง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่
ระหว่างการถูกตรวจสอบและการกําหนดกรอบอัตรากําลังช่ัวคราว ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 ต้ังแต่
วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป โดยผู้มีอํานาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมใน
การโอนแล้ว  
 
18. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการการกีฬาแหง่ประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมมีติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งต้ัง นายปกรณ์ นลิประพนัธ์ 
(เป็นบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ) ผู้ทรงคณุวุฒิด้านกฎหมาย เป็นกรรมการในคณะกรรมการการกีฬา
แห่งประเทศไทย แทนตําแหน่งที่ว่าง ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป  
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