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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
 
 เรื่อง ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 และการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
 ราชการ พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎ	 ก.พ.	 ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนา
ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ	 พ.ศ.	 ....	 ตามที่สำนักงาน	 ก.พ.	 เสนอ	
และให้ดำเนินการต่อไปได้	โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้
	 (๑)	ได้กำหนดบทนิยาม	คำว่า	“ส่วนราชการ”	หมายความว่า	กรม	หรือ	ส่วนราชการที่เรียกชื่อ	
อย่างอื่นและมีฐานะไม่ต่ำกว่ากรม	และให้หมายความรวมถึงสำนักงานรัฐมนตรีด้วย
 (๒)	 ได้กำหนดระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ	 โดยให้ส่วนราชการกำหนดระยะเวลาทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่น้อยกว่า	๖	เดือน	แต่ไม่เกิน	๑	ปี	และสามารถขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้อีกแต่ไม่เกิน	๒	ครั้ง	ครั้งละไม่เกิน	๓	 เดือน	 โดยรวมระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน	 ๑	 ปี	 โดยในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการก็ให้มีการพัฒนา
ข้าราชการท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการน้ัน	 ๆ	 เพ่ือท่ีจะได้เรียนรู้ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการและเป็นข้าราชการท่ีดีตามแนวทางท่ีสำนักงาน	 ก.พ.	 กำหนด	 โดยผู้บังคับบัญชาต้องจัดทำแบบ
มอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษรและชี้แจงให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเข้าใจอย่างชัดเจน
	 (๓)		กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ได้รับมอบหมาย	 เป็นผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ	
ทำหน้าที่สอนงาน	 ให้คำปรึกษาแนะนำ	 ติดตามและประเมินผล	 และจัดทำบันทึกผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในทุก	๒	เดือน	เพื่อประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของ
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ																					
	 (๔)		กำหนดให้การนับระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ	 กรณีที่มีการย้าย	 โอนข้าราชการ
หรือออกจากราชการไปรับราชการทหารและได้รับการบรรจุกลับเข้ารับราชการ	 ในขณะที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
	 (๕)		กำหนดให้มีคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ	 ประกอบด้วย	
ประธานกรรมการ	 และกรรมการอีก	 ๒	 คน	 ซึ่งต้องเป็นข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับงานที่ผู้ทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้รับมอบหมาย
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	 (๖)	 กำหนดให้ดำเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยแบ่งออกเป็น	๒	 ส่วน	
ได้แก่	ผลสัมฤทธ์ิของการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ	และพฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
โดยกำหนดสัดส่วนการประเมินเท่ากัน	 และกำหนดเกณฑ์ผ่านการประเมินแต่ละส่วนต้องได้คะแนน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๖๐	แต่ในกรณีที่ไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ	ก็ให้ส่วนราชการส่งสำเนา
คำสั่งให้ออกจากราชการไปยังสำนักงาน	ก.พ.	ภายใน	๕	วันทำการ	นับแต่วันที่มีคำสั่ง	

 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
 ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	พ.ศ.	 ....	 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ	 และให้ส่ง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	 แล้วดำเนินการต่อไปได้	 โดยมีสาระสำคัญ	 คือ
ได้กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากข้าราชการประเภทบริหาร	
ประเภทอำนวยการ	 (ระดับสูง)	 ประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญหรือเทียบเท่าข้ึนไป	 ให้เป็นไปตามแบบ	
สช.	 ๑๑	 กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากข้าราชการนอกจาก
ข้าราชการประเภทบริหาร	 ประเภทอำนวยการ	 (ระดับสูง)	 ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป	ให้เป็นไปตามแบบ	สช.	๑๐	ท้ายกฎกระทรวง	โดยได้กำหนดให้บัตรประจำตัวพนักงาน
เจ้าหน้าที่ดังกล่าวใช้ได้	 ๖	 ปีนับแต่วันออกบัตร	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ก่อนครบ	๖	ปี	

 เรือ่ง รา่งพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้สำนกังานสง่เสรมิอตุสาหกรรม
 ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ	(องค์การมหาชน)	(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	....	ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เสนอ	และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	แล้วดำเนินการต่อไปได้		โดยมีสาระ
สำคัญคือ	 ได้แก้ไขคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยตัดลักษณะต้องห้ามในการเป็นอนุกรรมการออก	 เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารสามารถได้รับแต่งต้ัง
เป็นอนุกรรมการได้	
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๓
 เรื่อง ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
 ออกจากราชการกรณีทางราชการเลิกหรือยุบหน่วยงานหรือ
 ตำแหน่ง พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติร่างกฎ	 ก.พ.	 ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ
กรณีทางราชการเลิกหรือยุบหน่วยงานหรือตำแหน่ง	 พ.ศ.	 ....	 ตามที่สำนักงาน	 ก.พ.	 เสนอ	
และให้ดำเนินการต่อไปได	้ โดยมีสาระสำคัญคือ	 กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจ	ุ แจ้งให้
ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งที่ทางราชการเลิกหรือยุบหน่วยงานหรือตำแหน่งทราบ	หากข้าราชการผู้นั้น
ไม่ประสงค์จะรับราชการต่อไปก็ให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอำนาจส่ังบรรจุส่ังให้ผู้น้ันออกจากราชการเพ่ือรับ
บำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนได้ตั้งแต่วันที่หน่วยงานหรือตำแหน่งนั้นเลิกหรือถูกยุบและในกรณี
ข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะรับราชการต่อไป	 ให้แสดงความจำนงขอย้ายหรือโอนไปรับราชการ
ในตำแหน่งใดหรือที่หน่วยงานใดหรือส่วนราชการใด	แต่สำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างที่ต้องชดใช้ทุน
ก็ให้ย้ายหรือโอนข้าราชการผู้นั้นไปรับราชการ	โดยไม่ต้องแสดงความประสงค์จะรับราชการต่อไป	
 ท้ังน้ี	 ให้ผู้บังคับบัญชาระดับต้นของข้าราชการผู้ท่ีขอย้ายหรือผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอำนาจส่ังบรรจุ
ของข้าราชการที่ขอโอนนั้นให้ข้อมูลและความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ
ในตำแหน่งที่ขอย้ายหรือขอโอนแล้วแต่กรณี	 ซึ่งให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน	๓๐	วัน	นับแต่วันที่
หน่วยงานหรือตำแหน่งนั้นเลิกหรือถูกยุบ	 เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดเวลาไว้เป็นอย่างอื่น	 แต่หาก
ไม่ต้องดำเนินการย้ายหรือโอน	 ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุให้ผู้นั้นออกจากราชการตั้งแต่
วนัทีห่นว่ยงานหรอืตำแหนง่นัน้เลกิหรอืถกูยบุ	แตใ่นกรณทีีไ่มอ่าจดำเนนิการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
ที่กำหนดในกฎ	ก.พ.	นี้	การดำเนินการต่อไปให้เป็นไปตามที่	ก.พ.	กำหนด	

 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
 เกี่ยวกับการขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้
 ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓
 พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
ขออนุญาตผลิต	 นำเข้า	 ส่งออก	 จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท	๓	พ.ศ.	....	ทีส่ำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแลว้	ตามทีก่ระทรวงสาธารณสขุ	
เสนอ	โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้
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	 (๑)	ให้ยกเลิกกฎกระทรวง	ฉบับที่	๓	(พ.ศ.	๒๕๒๒)	ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ	พ.ศ.	๒๕๒๒
 (๒)	กำหนดให้ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาต	ผลิต	นำเข้า	ส่งออก	จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง
เพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท	 ๓	 ยื่นขอรับใบอนุญาตต่ออายุใบอนุญาตหรือขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตพร้อมด้วยหลักฐาน	และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วให้บุคคลดังกล่าวจัดทำป้ายและบัญชี
รับจ่ายยาเสพติดให้โทษด้วย
	 (๓)			กำหนดแบบคำขอรบัใบอนญุาต	คำขอตอ่อายใุบอนญุาต	คำขอรบัใบแทนใบอนญุาต	และใบแทน	
ใบอนุญาต	โดยให้ยื่นคำขอดังกล่าว	ณ	กองควบคุมวัตถุเสพติด	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
กระทรวงสาธารณสุข	เว้นแต่การขออนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือจำหน่ายท่ีขอในจังหวัดอ่ืน
นอกจากกรุงเทพมหานครให้ยื่น	ณ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่งจังหวัดนั้น	
	 ทั้งนี้	 กำหนดให้คำขออนุญาตที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ	 และยังอยู่ในระหว่าง
การพิจารณาของผู้อนุญาต	 ให้ถือว่าเป็นคำขออนุญาตตามกฎกระทรวงนี้	 โดยอนุโลม	 แต่ในกรณี
ที่คำขออนุญาตดังกล่าวมีข้อแตกต่างไปจากคำขอให้ผู้อนุญาตมีอำนาจสั่งแก้ไขเพิ่มเติมได้ตามความ
จำเป็นและให้ใบอนุญาตที่ออกให้ตามกฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๓	 (พ.ศ.	 ๒๕๒๒)	 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ	พ.ศ.	๒๕๒๒	ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้นจะสิ้นอายุ	

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๓
 เร่ือง ร่างกฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามชนิด
 ประเภทและขนาดของรถ พ.ศ. .... (ออกตามความในมาตรา ๗
 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕)
	 คณะรฐัมนตรอีนมุตัหิลกัการรา่งกฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงนิเอาประกนัภยัตามชนดิ	ประเภท	
และขนาดของรถ	พ.ศ.	....	(ออกตามความในมาตรา	๗	แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
พ.ศ.	๒๕๓๕)	ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ	และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วดำเนินการต่อไปได	้ โดยมีสาระสำคัญคือ	 ได้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัย
ตามชนิดประเภท	 และขนาดของรถ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗	 โดยให้เพ่ิมจำนวนเงินเอาประกันสำหรับความ
เสียหายที่เกิดขึ้นต่อรายกรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรจาก	 ๑๐๐,๐๐๐	 บาท	 เป็น
๒๐๐,๐๐๐	บาท	และเพิม่จำนวนเงนิเอาประกนัภยัสำหรบัความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ตอ่รายในกรณเีสยีชวีติ
จาก	๑๐๐,๐๐๐	บาท	 เป็น	 ๒๐๐,๐๐๐	บาท	 ตลอดจนได้เพิ่มความคุ้มครองเงินชดเชยรายวัน	 กรณี
พักรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่นอกเหนือจากค่าอนามัย	 จำนวนเงินวันละ
๒๐๐	บาท	สูงสุดไม่เกิน	๒๐	วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
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 เ ร่ือง ร่างกฎกระทรวงกำหนดระบบงานเพ่ือสนับสนุน
 การดำเนินงานและการบังคับให้เป็นไปตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑
 และมาตรา ๑๒ พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดระบบงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและ
การบังคับให้เป็นไปตามมาตรา	๑๐	มาตรา	๑๑	และมาตรา	๑๒	พ.ศ.	....	ตามที่คณะรัฐมนตรีชุดก่อน
ได้มีมติอนุมัติหลักการและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว	 ตามที่
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยเ์สนอ	และใหด้ำเนนิการตอ่ไปได้	โดยมสีาระสำคญั
คือ	 ได้กำหนดให้สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	 เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการ
ดำเนินงานและบังคับให้เป็นไปตามมาตรา	 ๑๐	 มาตรา	 ๑๑	 และมาตรา	 ๑๒	 และกำหนดอำนาจ
หนา้ทีข่องสำนกังาน		โดยใหก้รมพฒันาสงัคมและสวสัดกิารทำหนา้ทีเ่ปน็ศนูยป์ฏบิตักิารในความผดิฐาน
กระทำความรุนแรงในครอบครัว	 โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการแจ้งข้อเท็จจริง	 มูลเหตุที่ก่อให้เกิดการ
กระทำความรนุแรงในครอบครวัหรอืขอ้เทจ็จรงิอืน่ใดทีเ่ปน็ประโยชน์	รวมทัง้เสนอมาตรการหรอืวธิกีาร
เพื่อบรรเทาทุกข์เพื่อประกอบการพิจารณาออกคำสั่งตามมาตรา	๑๐	หรือมาตรา	๑๑
 ท้ังน้ี	 ยังได้กำหนดวิธีดำเนินการในกรณีท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือศาลมีคำส่ังกำหนดมาตรการ
หรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่บุคคลผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวเป็นการชั่วคราว	
และกรณียอมความ	 การถอนคำร้องทุกข์หรือถอนฟ้อง	 ตลอดจนกำหนดให้มีการอบรมพนักงาน
เจ้าหน้าที่	 พนักงานสอบสวน	 และผู้ประนีประนอมซึ่งทำหน้าที่ให้คำปรึกษาหรือไกล่เกลี่ยเพื่อให้
การคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว	

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓
 เร่ือง ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการแสดง
 ภาพลักษณ์ เพ่ือประกอบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เคร่ืองด่ืม
 แอลกอฮอล์ พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแสดงภาพลักษณ์
เพื่อประกอบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	....	ที่สำนักงานคณะกรรมการ	
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ	 และให้ดำเนินการต่อไปได้	 โดยมี	
สาระสำคัญคือ	 ได้กำหนดคำนิยามคำว่า	 “ภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”	 และ
“ภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”	 ลักษณะการแสดงภาพสัญลักษณ์	 ลักษณะ	
ภาพสัญลักษณ์	 ตลอดจนหลักเกณฑ์การแสดงภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
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ภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายใต้สื่อทางกิจการโทรทัศน์	 สื่อสิ่งพิมพ์	
และสื่ออื่นใด	โดยต้องมีการแสดงข้อความคำเตือนทุกครั้งตลอดเวลาที่มีการแสดงภาพ

 เรื่อง ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
 ออกจากราชการกรณสีมคัรไปปฏบิตังิานใด ๆ  ตามความประสงค์
 ของทางราชการ พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติร่างกฎ	 ก.พ.	 ว่าด้วยการส่ังให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ
กรณีสมัครไปปฏิบัติงานใด	ๆ	ตามความประสงค์ของทางราชการ	พ.ศ.	....	ตามที่สำนักงาน	ก.พ.	เสนอ	
โดยมีสาระสำคัญคือ	 ได้กำหนดให้หน่วยงานที่จะสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปปฏิบัติงานใด	 ๆ
ตามความประสงค์ของทางราชการต้องเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งใหม่เป็นเวลาไม่เกิน	๕	ปี	และหน่วยงาน
ดังกล่าวต้องเป็นหน่วยงานลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
	 (๑)	 รัฐวิสาหกิจ	
	 (๒)	 องค์การมหาชน	
	 (๓)	 หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ	
	 (๔)	 หน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ
	 (๕)	 หน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี	หรือ
	 (๖)	 หน่วยงานอื่นตามที่	ก.พ.กำหนด
	 โดยให้การไปปฏิบัติงานตามความประสงค์ของทางราชการตามกฎ	 ก.พ.	 นี้	 หมายถึง	 การไป
ปฏิบัติงานตามความประสงค์ร่วมกันของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานตามข้อ	 (๑)	 -	 (๖)	 และต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการ	 โดยอาจเป็นไปเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานต้นสังกัด	หน่วยงาน
ตาม	ข้อ	(๑)	-	(๖)	หรือเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของทางราชการโดยรวมก็ได้		ท้ังน้ี	ยังได้กำหนดให้ข้าราชการ
พลเรือนสามัญซ่ึงถูกส่ังให้ออกไปปฏิบัติงานใด	ๆ	 จะต้องแสดงความสมัครใจเป็นลายลักษณ์อักษร	 และ
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม	 ดังนี้	 คือ	 มีอายุน้อยกว่า	 ๕๐	 ปี	 มีอายุราชการไม่น้อยกว่า
๕	 ปี	 และไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินการทางวินัยหรืออยู่ระหว่างชดใช้ทุน	 และหากในกรณีท่ีมีเหตุผล
ความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ	 ก.พ.	 จะพิจารณายกเว้นคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ให้เป็นการเฉพาะรายก็ได้

 เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
 พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
พ.ศ.	 ....	 ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ	 และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให้รับความเห็นของสำนักงาน	 ก.พ.ร.	 และสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 ไปประกอบการพิจารณาด้วย	แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา	ก่อนเสนอ
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สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	 โดยมีสาระสำคัญ	 คือ	 ให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ขึ้น	 มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ	 หรือรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ	 รวมทั้งได้กำหนดวัตถุประสงค์ของกองทุนและให้กองทุน
มอีำนาจจา่ยเงนิจากกองทนุเปน็คา่ใชจ้่ายตามทีก่ำหนด	โดยใหก้องทุนมคีณะกรรมการกองทนุพฒันา
สือ่ปลอดภยัและสรา้งสรรค	์กำหนดองคป์ระกอบ	คณุสมบตั	ิวาระการดำรงตำแหนง่	การพน้จากตำแหนง่	
อำนาจหน้าท่ีตลอดจนองค์ประชุมคณะกรรมการดังกล่าว	 และให้มีคณะกรรมการประเมินผล
การดำเนินงานของกองทุน	 อำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ	 ตลอดจนให้มีผู้จัดการกองทุน	 คุณสมบัติ
ของผู้จัดการ	วาระการดำรงตำแหน่ง	การพ้นจากตำแหน่ง	และอำนาจหน้าท่ีของผู้จัดการกองทุนไว้ด้วย
	 ทั้งนี้	 ได้กำหนดให้กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สินที่เป็นทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้	
เงนิอดุหนนุของรฐับาล	หรอืทีไ่ดร้บัจากงบประมาณรายจา่ยประจำปแีละเงนิรายไดท้ี่	กสทช.	จดัสรรให้	
ประจำทุกปี	 โดยรายได้ของกองทุนนั้นไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน	 และยังได้กำหนดให้กิจการ
ของกองทนุไมอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัแหง่กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน	กฎหมายวา่ดว้ยแรงงานสมัพนัธ	์
กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	 กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม	 และกฎหมายว่าด้วย	
เงินทดแทน

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓
 เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษา
 แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต	ิ
(องค์การมหาชน)	(ฉบับท่ี	..)	พ.ศ.	....	ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ	และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา	แล้วดำเนินการต่อไปได้	 โดยมีสาระสำคัญ	คือ	 ได้แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ	 โดยให้สถาบันมีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการทดสอบ
ทางการศึกษา	 ประเมินผลการศึกษาระดับชาติ	 ร่วมมือและสนับสนุนการทดสอบของหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องทุกสังกัด	 ดำเนินการเก่ียวกับการทดสอบทางการศึกษา	บริการสอบวัดความรู้ความสามารถ
การสอบวัดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ	 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้นำไปใช้พัฒนาและ
ส่งเสริมวิชาการ	 พัฒนาบุคลากร	 ติดตามและประเมินผลคุณภาพบัณฑิต	 ตลอดจนได้แก้ไขเพ่ิมเติม
เร่ืองคุณสมบัติของผู้อำนวยการสถาบัน	โดยกำหนดให้ผู้อำนวยการสถาบันมีอายุไม่ต่ำกว่า	๓๕	ปี	บริบูรณ์	
และไม่เกิน	๗๐	ปีบริบูรณ์	
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการ
 สาธารณสุข พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติหลักประกัน
 สุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข
พ.ศ.	 ....	 และร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ที่สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ	
 ๑. รา่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูเ้สยีหายจากการรบับรกิารสาธารณสขุ พ.ศ. ....	มสีาระสำคญั	
ดังนี้
	 		 (๑)		ได้กำหนดบทนิยามคำว่า	 “ผู้เสียหาย”	 “สถานพยาบาล”	 “บริการสาธารณสุข”	
“กองทุน”	และ	“คณะกรรมการ”	เป็นต้น	
	 		 (๒)	 กำหนดให้ผู้เสียหายมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นและเงินชดเชยจากกองทุน	
โดยไม่ต้องพิสูจน์ความผิด	 เว้นแต่ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตามปกติธรรมดาของโรคน้ัน	 หรือซ่ึงหลีกเล่ียง
มิได้เกิดจากการให้บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานวิชาชีพ	 หรือเมื่อสิ้นสุดกระบวนการให้บริการ
สาธารณสุขแล้วไม่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตตามปกติ	
	 		 (๓)	 กำหนดให้มีคณะกรรมการสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระบบบริการสาธารณสุข	
องค์ประกอบคณะกรรมการ	อำนาจหน้าที่	วาระการดำรงตำแหน่ง	การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ
ผู้แทนองค์กรและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	องค์ประชุม	โดยมีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นสำนักงาน
เลขานุการ	 และมีคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติ
ตามที่กำหนด	อำนาจหน้าที่	และวาระการดำรงตำแหน่ง	
	 		 (๔)	 กำหนดให้จัดตั้งกองทุนสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระบบบริการสาธารณสุข
โดยให้กองทุนส่วนหนึ่งประกอบด้วยเงินที่โอนมาจากเงินหลักประกันสุขภาพตามมาตรา	 ๔๑	 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 เงินที่สถานพยาบาลจ่ายสมทบ	 และ	
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	
  (๕)		ได้กำหนดข้ันตอนและวิธีการการจ่ายเงินช่วยเหลือเบ้ืองต้นและเงินชดเชย	การพิจารณา
ใหเ้งนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้และเงนิชดเชย	หลกัเกณฑ	์และวธิกีารการอทุธรณค์ำขอเงนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้	
และจำนวนเงินชดเชย	
	 	 (๖)		กำหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการจ่ายเงินชดเชยในกรณีผู้เสียหายหรือทายาทยินยอมรับเงิน
ชดเชย	 หรือผู้เสียหายหรือทายาทไม่ยินยอมรับเงินชดเชยและรายได้ฟ้องคดีต่อศาล	 หรือในกรณีที่มี
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การฟ้องคดีและขอรับค่าเสียหายตามพระราชบัญญัตินี้	ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	การขอรับ	
เงินชดเชยในกรณีความเสียหายปรากฏขึ้นภายหลังการทำสัญญาประนีประนอมยอมความ					
   (๗)		กำหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการไกล่เกล่ียและการสร้างเสริมความสัมพันธ์ท่ีดีในระบบบริการ
สาธารณสุข	 การวิเคราะห์สาเหตุแห่งความเสียหายเพ่ือให้มีการพัฒนาระบบความปลอดภัยและป้องกัน
ความเสียหายของผู้รับบริการสาธารณสุข	
	 		 (๘)		กำหนดให้ศาลสามารถนำข้อเท็จจริงต่าง	 ๆ	 ของผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ถูกฟ้อง
เปน็จำเลยในคดอีาญาเกีย่วกบัประวตั	ิพฤตกิารณแ์หง่คด	ีมาตรฐานทางวชิาชพีการบรรเทาผลรา้ยแหง่คด	ี
การรู้สำนึกในความผิด	 การชดใช้เยียวยาความเสียหาย	 และการท่ีผู้เสียหายไม่ติดใจให้จำเลยได้รับโทษ
ตลอดจนเหตุผลอื่นอันสมควรมาพิจารณาลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น
หรือจะไม่ลงโทษเลยก็ได้		
 ๒. ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....	มีสาระสำคัญ	คือ
ได้ยกเลิกอำนาจของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการกำหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	และ
เงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น	 ในกรณีที่ผู้รับบริการสาธารณสุขได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากการรักษาพยาบาลโดยหาผู้กระทำผิดมิได้	 หรือหาผู้กระทำผิดได้แต่ผู้รับบริการสาธารณสุขไม่ได้
รับค่าเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควร	 และยังได้ยกเลิกอำนาจของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น	 ในกรณีที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
การรกัษาพยาบาลโดยหาผูก้ระทำผดิมไิด	้หรอืหาผูก้ระทำผดิไดแ้ตผู่ร้บับรกิารไมไ่ดร้บัคา่เสยีหายภายใน
ระยะเวลาอันสมควร	 รวมทั้งได้ยกเลิกหลักการในการกันเงินช่วยเหลือเบื้องต้นและภารกิจในการจ่าย	
เงินช่วยเหลือเบ้ืองต้นให้แก่ผู้รับบริการท่ีได้รับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลของหน่วย
บริการ  




