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วันนี้ (30 ตุลาคม 2561)  เวลา 10.30 น. ณ หองประชุมประชุมแสนหวี  หอประชุมนานาชาติ  
40 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตําบลบานดู อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พลเอก ประยุทธ  จันทร
โอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานท่ี ครั้งท่ี 8/2561  
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมนายพุทธิพงษ ปุณณกันต รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
ฝายการเมือง ปฏิบัติหนาท่ีโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ไดแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญ
ดังนี ้
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
    (การแลกเปลี่ยนขอมูลตามคําขอระหวางประเทศและการแลกเปลี่ยน  
    ขอมูลอัตโนมัติระหวางประเทศ)  
  2.  เรื่อง  รางพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน พ.ศ. .... 
  3.  เรื่อง  รางพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  4.  เรื่อง  รางพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล   
    (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  5. เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกากําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตองเปนไปตาม  
    มาตรฐาน  จํานวน 2 ฉบับ  
  6.  เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความ 
    รับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. (สํานักงาน 
    การตรวจเงินแผนดิน) 
  7.  เรื่อง  รางกฎกระทรวงกําหนดกรณีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    (ฉบับท่ี ..)  พ.ศ. ….  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
8.  เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําโครงการอาคารเชาสําหรับผูมีรายไดนอย ป 2560   

   (โครงการอาคารเชาสําหรับผูมีรายไดนอย จังหวัดลําปาง)  
9.   เรื่อง   ขออนุมัติโครงการศูนยซอมบํารุงอากาศยานอูตะเภา  โครงการพัฒนา  

   สนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก โครงการพัฒนาทาเรือ 
   แหลมฉบัง  ระยะท่ี 3 และโครงการพัฒนาทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด   
   ระยะท่ี 3 

  10.  เรื่อง   ขออนุมัติดําเนินโครงการอางเก็บน้ําลําสะพุง  อันเนื่องมาจาก พระราชดําริ  
    จังหวัดชัยภูมิ  
  11.  เรื่อง  การกําหนดสินคาควบคุมเพ่ิมเติมตามพระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคา 
    และบริการ พ.ศ. 2542 
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แตงตั้ง 
  12.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  
    ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)  
  13.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการตางประเทศ)  

 14.  เรื่อง  การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง   
    (กระทรวงวัฒนธรรม) 
                   15.  เรื่อง  แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ  
    สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง  
 

……………………………… 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การแลกเปล่ียนขอมูลตามคํา
ขอระหวางประเทศและการแลกเปล่ียนขอมูลอัตโนมัติระหวางประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้  
   1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....                
(การแลกเปลี่ยนขอมูลตามคําขอระหวางประเทศและการแลกเปลี่ยนขอมูลอัตโนมัติระหวางประเทศ) ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและสํานักงานศาลยุติธรรมไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป  
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองท่ีออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
   3. ใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานศาลยุติธรรมและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย  
   สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ  
   1. ใหอํานาจอธิบดีกรมสรรพากรในการสั่งใหบุคคลมีหนาท่ีรวบรวมและนําสงขอมูลทางภาษีและ
ขอมูลอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรองขอจากเจาหนาท่ีผูมีอํานาจหรือตามสัญญาท่ีรัฐบาลไทยไดทําไวกับตางประเทศหรือ
องคการระหวางประเทศหรือตามสัญญาท่ีสํานักงานการคาและเศรษฐกิจไดทําไวกับหนวยงานของตางประเทศ  
โดยบุคคลดังกลาวตองรวบรวมและนําสงขอมูลตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
   2. ใหอธิบดีกรมสรรพากรมีอํานาจเปดเผยและแลกเปลี่ยนขอมูลท่ีไดรับตามสัญญาท่ีรัฐบาลไทย
ไดทําไวกับรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ หรือตามสัญญาท่ีสํานักงานการคาและเศรษฐกิจไดทํา
ไวกับหนวยงานของตางประเทศ  
  3. กําหนดกรณีท่ีผูใดลวงรูขอมูลเนื่องจากการแลกเปลี่ยนขอสนเทศระหวางประเทศ หามมิใหนํา
ออกแจงแกผูใดหรือยังใหทราบกันไปโดยวิธีใด เวนแตเปนการเปดเผย หรือแลกเปลี่ยนขอสนเทศตามสัญญาท่ี
รัฐบาลไทยไดทําไวกับรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศตามสัญญาท่ีสํานักงานการคาและเศรษฐกิจ
ไดทําไวกับหนวยงานของตางประเทศ หรือเปนการเปดเผยตามอํานาจและหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนด  
   4. กําหนดบทลงโทษในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีรายงานผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาหนาท่ีผูมีอํานาจใน
การรวบรวมและนําสงขอมูล โดยใหเจาหนาท่ีผูมีอํานาจพิจารณามีคําสั่งลงโทษทางปกครองไมเกิน 100,000 บาท
และปรับอีกไมเกินวันละ 10,000 บาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝนอยูหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง  
   5. กําหนดบทลงโทษในกรณีท่ีผูใดรูอยูแลวหรือโดยจงใจแจงขอความเท็จในการรวบรวมและ
นําสงขอมูล ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 3 เดือนถึง 7 ป หรือปรับตั้งแต 2,000 บาทถึง 200,000 บาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ  
   6. กําหนดบทลงโทษในกรณีท่ีผูลวงรูขอมูลท่ีตองรายงานหรือขอมูลท่ีไดรับมาจากตางประเทศ 
แลวนําไปเปดเผยหรือแลกเปลี่ยนแกบุคคลอ่ืน ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ  
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2. เรื่อง รางพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้  
   1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน  พ.ศ. .... 
ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็น
ของสํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ธนาคารแหงประเทศไทย 
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน สมาคมธนาคารไทย และสํานักงานอัยการสูงสุด ไปประกอบการพิจารณาดวย แลว
สงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป  
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองท่ีออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาวตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
   สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ  
  1. บทนิยาม  
    1.1 กําหนดบทนิยาม “การประกอบวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน” หมายความวา 
การประเมินมูลคาทรัพยสิน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรับคาบริการหรือคาตอบแทนอยางอ่ืน ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดความ
ชัดเจนและสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติ  
    1.2 กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
   2. หมวด 1 คณะกรรมการกํากับดูแลและสงเสริมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน  
   2.1 กําหนดใหมีคณะกรรมการกํากับดูแลและสงเสริมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการประกอบวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสินมีมาตรฐาน และอยูภายใตระบบควบคุม
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพเดียวกัน จํานวน 15 คน โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเปนประธานกรรมการ ทําหนาท่ี
กําหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการในการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน ใหคําแนะนํา
หรือเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการกําหนด ปรับปรุง และพัฒนามาตรฐานการประเมินมูลคาทรัพยสินและ
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการจดทะเบียนของนิติ
บุคคลซ่ึงประกอบกิจการใหบริการประเมินมูลคาทรัพยสิน เปนตน  
    2.2 ใหผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับดูแลและสงเสริมวิชาชีพประเมินมูลคา
ทรัพยสิน เปนกรรมการและเลขานุการ  
  3. หมวด 2 สํานักงานคณะกรรมการกํากับดูแลและสงเสริมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน  
   กําหนดใหมีการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการกํากับดูแลและสงเสริมวิชาชีพประเมิน
มูลคาทรัพยสิน เปนหนวยงานของรัฐท่ีไมเปนสวนราชการและไมเปนรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเปนนิติบุคคลอยูในกํากับ
ของ กค. เพ่ือทําหนาท่ีดําเนินการเก่ียวกับการจดทะเบียนและออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ และรับผิดชอบ
งานธุรการของคณะกรรมการกํากับดูแลและสงเสริมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน โดยมีผูอํานวยการท่ีมาจากการ
แตงตั้งของคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางและรับผิดชอบใน
การดําเนินกิจการท้ังปวงของสํานักงาน และใหมีอํานาจในการวางระเบียบการปฏิบัติงานของสํานักงานและ
เจาหนาท่ีของสํานักงาน  
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  4. หมวด 3 การประกอบวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน  
   กําหนดใหผูอํานวยการเปนนายทะเบียน มีอํานาจหนาท่ีในการออกใบอนุญาตรับข้ึน
ทะเบียน รักษาทะเบียนผูประเมินมูลคาทรัพยสินรับอนุญาต และทะเบียนนิติบุคคลซ่ึงประกอบกิจการใหบริการ
ประเมินมูลคาทรัพยสิน และมีอํานาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดใหรัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการจัดใหมีมาตรฐานการประเมินมูลคาทรัพยสินเพ่ือเปนหลักในการประเมินมูลคา
ทรัพยสินของผูประเมินมูลคาทรัพยสินรับอนุญาต โดยออกเปนกฎกระทรวง  
   5. หมวด 4 จรรยาบรรณแหงวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน  
   5.1 กําหนดใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ จัดใหมีจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสินโดยออกเปนกฎกระทรวง โดยอยางนอยตองประกอบดวยขอกําหนดในเรื่อง
ดังตอไปนี้  
     5.1.1 การปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรฐานการประเมินมูลคาทรัพยสิน  
    5.1.2 ความรูความสามารถทางวิชาชีพ  
    5.1.3 ความซ่ือสัตยสุจริต ความโปรงใส ความเปนอิสระและความเท่ียงธรรม   
     5.1.4 ความรับผิดชอบตอผูรับบริการและการรักษาความลับ  
    5.1.5 ความขัดแยงทางผลประโยชนในการปฏิบัติงาน  
    5.1.6 หลักปฏิบัติตอผูประเมินมูลคาทรัพยสินอ่ืน และสมาคมวิชาชีพประเมิน
มูลคาทรัพยสิน   
    5.1.7 ขอควรปฏิบัติท่ีคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาจําเปนตอการประกอบ
วิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน  
   5.2 กําหนดใหนายทะเบียนมีอํานาจในการวินิจฉัยชี้ขาดการประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
โดยทําเปนคําสั่ง และใหมีการอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพประเมินมูลคา            
ทรัพยสินได   
   6. หมวด 5 การตรวจสอบและการบัญชี  
   กําหนดใหสํานักงานวางและรักษาไวซ่ึงบัญชีท่ีเปนไปตามหลักสากลและสอดคลองกับ
ระบบการบัญชีท่ี กค. วางไว และใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) เปนผูสอบบัญชีของสํานักงาน    
  7. หมวด 6 บทเบ็ดเตล็ด   
    กําหนดใหในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนพนักงานเจาหนาท่ี          
มีอํานาจเขาไปในท่ีดิน อสังหาริมทรัพยหรือสถานท่ีอ่ืนใด ซ่ึงมีปญหาเก่ียวกับการประเมินมูลคาทรัพยสิน หรือเขา
ไปในสถานท่ีประกอบการของผูประเมินมูลคาทรัพยสินรับอนุญาตหรือนิติบุคคลซ่ึงประกอบกิจการใหบริการ
ประเมินมูลคาทรัพยสิน หรือเรียกบุคคลท่ีเก่ียวของมาใหถอยคําหรือชี้แจงขอเท็จจริงหรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือ 
หรือสงเอกสารหรือหลักฐานใด เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบมาตรฐานการประเมินมูลคาทรัพยสิน ตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด โดยใหกรรมการ อนุกรรมการ นายทะเบียน และพนักงานเจาหนาท่ี เปน
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  
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   8. หมวด 7 บทกําหนดโทษ   
    มีบทกําหนดโทษทางอาญาสําหรับผูประกอบวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสินท่ีไมไดรับ
อนุญาต ใบอนุญาตขาดอายุ นิติบุคคลใดประกอบกิจการใหบริการประเมินมูลคาทรัพยสินโดยไมไดรับจดทะเบียน 
รวมท้ังกําหนดใหมีการเปรียบเทียบความผิด โดยเม่ือผูตองหาไดชําระคาปรับตามคําเปรียบเทียบแลวใหคดีนั้นเปน
อันเลิกกัน  
  9. บทเฉพาะกาล  
   กําหนดใหในระยะเริ่มแรกท่ียังไมมีคณะกรรมการกํากับดูแลและสงเสริมวิชาชีพประเมิน
มูลคาทรัพยสิน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับดูแลและสงเสริมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน ใหกรมธนารักษ
จัดใหมีสํานักงานและมีอํานาจสั่งใหขาราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจางของกรมธนารักษเขารวมปฏิบัติงานใน
สํานักงานไดเปนการชั่วคราว แตตองไมเกินหนึ่งป  
 
3. เรื่อง รางพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการดําเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเรงดวนเสนอ 
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภา
นิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป  
 
   สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ  
  ใหยกเลิกความใน (2) ของ ข. ของมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
พ.ศ. 2559 ซ่ึงกําหนดใหผูขอข้ึนทะเบียนเปนผูใหบริการ ตองไมมีลักษณะตองหามเปนผูเคยตองคําพิพากษาถึง
ท่ีสุดวาเปนผูกระทําผิดในความผิดเก่ียวกับเพศหรือความผิดเก่ียวกับทรัพยตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิด
ตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด หรือความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี เวน
แตไดพนโทษมาแลวไมนอยกวา 1 ปกอนวันยื่นคําขอข้ึนทะเบียน  
 
4. เรื่อง รางพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาท่ี
ระหวางศาล (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติตอไป  
   สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ  
  1. แกไขเพ่ิมเติมกรอบระยะเวลาของกระบวนการโตแยงเขตอํานาจศาล โดยใหคูความฝายท่ีถูก
ฟอง ใหยื่นคํารองโตแยงเขตอํานาจศาลภายในกําหนดระยะเวลายื่นคําใหการหรือกอนพนระยะเวลาท่ีศาลอนุญาต
ใหยื่นคําใหการเปนอยางชาและในระหวางเขาสูกระบวนการวินิจฉัยชี้ขาดเขตอํานาจศาลใหศาลท่ีรับฟองมีดุลพินิจ
ในการพิจารณาคดีตอไปไดเพ่ือปองกันการประวิงคดี  
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   2. แกไขเพ่ิมเติมระยะเวลาการพิจารณาคํารอง ใหคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด กรณีคํา
พิพากษาหรือคําสั่งท่ีถึงท่ีสุดระหวางศาลขัดแยงกัน โดยกําหนดใหคณะกรรมการพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 60 
วัน นับแตวันท่ีคณะกรรมการมีมติรับเรื่อง แตถามีเหตุจําเปนใหคณะกรรมการลงมติขยายเวลาออกไปไดไมเกิน 90 
วัน โดยใหบันทึกเหตุแหงความจําเปนนั้นไวดวย  
  3. ใหมีผูชวยเลขานุการคณะกรรมการไดไมเกิน 2 คน เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงานของ
เลขานุการคณะกรรมการ  
  4. ใหผูชวยเลขานุการคณะกรรมการไดรับประโยชนตอบแทนตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา  
 
5. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกากําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตองเปนไปตามมาตรฐานจํานวน 2 ฉบับ  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระจก
เทมเปอรตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... และรางพระราชกฤษฎีกากําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระจก
นิรภัยหลายชั้นตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได  
   สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา  
  1. รางพระราชกฤษฎีกากําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระจกเทมเปอรตองเปนไปตาม
มาตรฐาน พ.ศ. ....  เปนการกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระจกเทมเปอรตองเปนไปตามมาตรฐานเลขท่ี 
มอก. 965 – 2560 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับ ท่ี  5005 (พ.ศ.  2560) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระจก
สําหรับอาคาร : กระจกนิรภัยเทมเปอร และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระจกเทมเปอร ลงวันท่ี 5 
ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยใหมีผลใชบังคับเม่ือพนกําหนด 365 วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  
   2. รางพระราชกฤษฎีกากําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระจกนิรภัยหลายช้ันตองเปนไป
ตามมาตรฐาน พ.ศ. .... เปนการกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระจกนิรภัยหลายชั้นตองเปนไปตามมาตรฐาน
เลขท่ี มอก. 1222 – 2560 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 5006 (พ.ศ. 2560) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระจก
สําหรับอาคาร : กระจกนิรภัยหลายชั้น และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระจกนิรภัยหลายชั้น ลงวันท่ี 
5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยใหมีผลใชบังคับเม่ือพนกําหนด 365 วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไป  
 
6. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. (สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน) 
  คณะรัฐมนตรี มีมติอนุ มัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานของรัฐตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. ตามท่ีสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน (สตง.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได  
   สตง. เสนอวา  
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   1. สตง. เปนสวนราชการท่ีเปนหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ โดยมีฐานะเปนนิติบุคคล ตาม
มาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2561   
    2. โดยท่ีพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 บัญญัติใหหนวยงาน
ของรัฐ หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน และมีฐานะเปนกรม ราชการสวน
ภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจท่ีตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกา และใหหมายความ
รวมถึงหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ ซ่ึง สตง. เปน
สวนราชการท่ีเปนหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ โดยมีฐานะเปนนิติบุคคลและใชอํานาจในการปฏิบัติหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2561 ยังไมไดถูกกําหนดใหเปนหนวยงาน
ของรัฐตามพระราชบัญญัติดังกลาว ดังนั้น เพ่ือให สตง. เปนหนวยงานของรัฐตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาท่ี อันจะทําใหหนาท่ีของ สตง. ท่ีปฏิบัติหนาท่ีโดยสุจริตไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
ดังกลาว 
จึงไดเสนอรางพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 
พ.ศ. 2539 (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. มาเพ่ือดําเนินการ  
   สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา  
  กําหนดให สตง. เปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี  
พ.ศ. 2539 เพ่ือใหเจาหนาท่ีของ สตง. ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีโดยสุจริตไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติดังกลาว  
 
7. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดกรณีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดกรณีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แลวดําเนินการตอไปได  
   สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง  
  กําหนดใหการจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีเก่ียวกับการจัดประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมท่ี
เก่ียวของ ในชวงท่ีไทยดํารงตําแหนงประธานอาเซียน ป 2562 เปนไปดวยความเรียบรอย และเหมาะสมกับการ
เปนเจาภาพจัดการประชุม สามารถใชวิธีเฉพาะเจาะจงเพ่ิมเติมได  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
8. เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําโครงการอาคารเชาสําหรับผูมีรายไดนอย ป 2560 (โครงการอาคารเชาสําหรับผูมี
รายไดนอย จังหวัดลําปาง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังนี้  
  1. อนุมัติการดําเนินโครงการอาคารเชาสําหรับผูมีรายไดนอย ป 2560 จํานวน  1 โครงการ ไดแก 
โครงการอาคารเชาจังหวัดลําปาง รวม 229 หนวย วงเงินลงทุนรวมท้ังสิ้น 111,652,000 บาท ตามท่ีกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยเสนอ โดยแหลงท่ีมาของวงเงินลงทุน ประกอบดวย เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
จํานวน 99,615,000 บาท และเงินรายไดของการเคหะแหงชาติ จํานวน 12,037,000 บาท สําหรับการดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอใหการเคหะแหงชาติใชจายจากเงินรายไดของการเคหะแหงชาติเปนลําดับแรก 
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หากไมเพียงพอใหปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
หรือเงินงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติใหกันเงินไวเบิกเหลื่อมปไปดําเนินการ โดยควบคุมตนทุนคากอสรางใหเปนไป
อยางประหยัดและอยูในเกณฑท่ีเหมาะสม สวนท่ีเหลือใหการเคหะแหงชาติจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใชจายงบประมาณ เพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามความจําเปนและ
เหมาะสมตามข้ันตอนตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
                    ท้ังนี้ ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (การเคหะแหงชาติ) ดําเนินโครงการ
ไดตอเม่ือรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว  
   2. ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (การเคหะแหงชาติ) รับความเห็นของ
กระทรวงการคลัง (หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0907/7264 ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2561 และหนังสือ
กระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0818.2/16813 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2561) และคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (หนังสือสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนท่ีสุด ท่ี 
นร 1101/1695 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2561) ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย  
   สาระสําคัญของเรื่อง  
  โครงการอาคารเชาสําหรับผูมีรายไดนอย ป 2560 เปนการดําเนินการตามแผนการพัฒนาท่ีอยู
อาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย ซ่ึงอยูภายใตแผนแมบทการพัฒนาท่ีอยูอาศัย ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ท่ีการ
เคหะแหงชาติจัดทําเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม สรางความม่ันคงดานท่ี
อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยท่ีเปนประชากรสวนใหญของประเทศ อันจะเปนการแกไขปญหาและขยายโอกาสใน
การเขาถึงท่ีอยูอาศัยใหกับผูมีรายไดนอย โดยโครงการฯ ดังกลาวจะจัดสรางลักษณะอาคารพักอาศัยรวมสูง 3 – 5 
ชั้น หองอเนกประสงคขนาด 28 ตารางเมตร โดยหองพักอาศัยชั้นลางของอาคารออกแบบตามแนวอารยสถาปตย 
(Universal Design) กลาวคือเปนการออกแบบเพ่ือคนทุกกลุม เพ่ือรองรับการอยูอาศัยของครัวเรือนท่ีมีผูสูงอายุ
และผูพิการ (จํานวนรอยละ 10 ของหนวยรวมในโครงการฯ) และออกแบบอาคารและโครงการ โดยยึดหลักการ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (ECO – Friendly Housing)  
   ท้ังนี้ โครงการอาคารเชาฯ จังหวัดลําปาง จํานวน 229 หนวย สรางบนพ้ืนท่ีท่ีดินของการเคหะ
แหงชาติ ขนาด 5.46 ไร ซ่ึงตั้งอยูบนถนนลําปาง – แมทะ ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ประเภท
อาคาร เปนอาคารชุดพักอาศัยรวม 4 ชั้น  อัตราคาเชา 692 บาท/เดือน โดยยังไมรวมคาดูแลชุมชน คาภาษี
โรงเรือน คาประกัน และคาซอมใหญ ถารวมแลวคาเชาจะอยูท่ีประมาณ 1,700 บาท/เดือน  
 
9.  เรื่อง  ขออนุมัติโครงการศูนยซอมบํารุงอากาศยานอูตะเภา  โครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการ
บินภาคตะวันออก โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง  ระยะท่ี 3 และโครงการพัฒนาทาเรืออุตสาหกรรม            
มาบตาพุด  ระยะท่ี 3 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
(สกพอ.) เสนอ ดังนี้  

1. อนุมัติหลักการโครงการจํานวน 4 โครงการ ไดแก โครงการศูนยซอมบํารุงอากาศยานอู 
ตะเภา โครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง  ระยะท่ี 
3  และโครงการพัฒนาทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด  ระยะท่ี 3 ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
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ภาคตะวันออกไดมีมติเห็นชอบ และมอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของใหเปนไป
ตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด  ท้ังนี้  ใหดําเนินการดวยความถูกตอง โปรงใส เปนไปตามข้ันตอนของกฎหมาย  
ระเบียบ  และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดดวย  

2. อนุมัติกรอบวงเงินคาใชจายของโครงการซอมบํารุงอากาศยานอูตะเภา โครงการพัฒนา 
สนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง  ระยะท่ี 3 และใหการทาเรือ
แหงประเทศไทยรวมลงทุนกับเอกชนและกูเงินเพ่ือดําเนินโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะท่ี 3  ตามท่ี
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไดมีมติเห็นชอบ   

3. สําหรับโครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ในสวนของขอบเขต 
งานท่ีตองมีการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (EHIA)  ใหกองทัพเรือดําเนินการให
เปนไปตามข้ันตอนของพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม  ท้ังนี้ ใหเรงดําเนินการจัดทํารายงานฯ ใหแลวเสร็จโดยเร็วเพ่ือใหสามารถลงนามในสัญญารวมลงทุนได 
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  และใหกองทัพเรือประสานการรถไฟแหงประเทศไทยและหนวยงานท่ีเก่ียวของอยาง
ใกลชิดเพ่ือใหเกิดการบูรณาการและทําใหการดําเนินโครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาค
ตะวันออกและโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน มีความสอดคลอง เชื่อมโยง และเปนไปในทิศทาง
เดียวกันตอไป 

4. ในการดําเนินโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะท่ี 3 ใหการทาเรือแหงประเทศไทย 
ประสานการรถไฟแหงประเทศไทยเพ่ือเตรียมความพรอมเก่ียวกับระบบการขนสงทางรางเพ่ือรองรับการพัฒนา
ทาเรือแหลมฉบัง เชน การจัดหาหัวรถจักร จัดเตรียมบุคลากรใหเพียงพอ เปนตน เพ่ือใหการดําเนินโครงการฯ 
บรรลุตามวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ  และรองรับการขนสงตูสินคาผานทางรถไฟท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนใน
อนาคต 

5. ในสวนของการขยายพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดใหครอบคลุมพ้ืนท่ีโครงการพัฒนา
ทาเรือ 

อุตสาหกรรมมาบตาพุด  ระยะท่ี 3 ใหการนิคมอุตสาหกรรมจัดทํารายละเอียดการดําเนินการเพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบตามมาตรา 66 แหงพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
พ.ศ. 2522 กอนท่ีจะดําเนินโครงการทาเรือมาบตาพุดฯ ตอไป 
 
10. เรื่อง  ขออนุมัติดําเนินโครงการอางเก็บน้ําลําสะพุง  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  จังหวัดชัยภูมิ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ ดังนี้  

1. อนุมัติใหกระทรวงเกษตรและสหกรณโดยกรมชลประทาน ดําเนินโครงการอางเก็บน้ํา 
ลําสะพุง  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  จังหวัดชัยถูมิ  มีกําหนดแผนงานโครงการ 6 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
– 2567) กรอบวงเงินงบประมาณโครงการท้ังสิ้น  3,100 ลานบาท 

2. มอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดําเนินการตามแผนอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมท่ี 
กรมชลประทานเสนออยางเครงครัด  

3. มอบหมายใหสํานักงบประมาณพิจารณาสนับสนุนงบประมาณใหเปนไปตามแผนงาน 
ของโครงการตอไป 



มตคิณะรฐัมนตร ี: ฉบบัเต็ม 

 

ขอ้มลูจาก : รฐับาลไทย                                                                            วนัที ่30 ตลุาคม 2561 

จดัทาํโดย : ฝ่ายเศรษฐกจิและศูนยข์อ้มลู  (TCCIC)                     11 

  สาระสําคัญ 
  โครงการอางเก็บน้ําลําสะพุง  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังวัดชัยภูมิ  จะชวยบรรเทาปญหา
การขาดแคลนน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม ครอบคลุมพ้ืนท่ี 3 ตําบลของอําเภอบัวแดง ไดแก ตําบล
หนองแวง  ตําบลนองบัวแดง  และตําบลนางแดด  ซ่ึงสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-
2579) ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา (ป พ.ศ. 2558-2569) ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความม่ันคงของน้ําภาคการผลิต  (เกษตรและอุตสา
กรรม) โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังนี้  

1. วัตถุประสงคโครงการ  
1.1 เพ่ือเปนแหลงน้ําตนทุนสําหรับการอุปโภค-บริโภค ของราษฎรโดยเฉพาะเทศบาล 

หนองบัวแดง อําเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  และพ้ืนท่ีใกลเคียง   
1.2 เพ่ือกักเก็บน้ําหลากสวนเกินในชวงฤดูฝนไวใชเพ่ือการเพาะปลูกในชวงเวลาฝนท้ิง 
1.3 ชวงและฤดูแลง  ใน 3 ตําบลของอําเภอหนองบัวแดง  ไดแก ตําบลหนองแวง  ตําบล 

หนองบัวแดง  และตําบลนางแดด  
1.4 พัฒนาเปนสถานท่ีพักผอนยอนใจของประชาชน 

2. ท่ีตั้งโครงการ 
หัวงานโครงการตั้งอยูบริเวณเหนือหมูบานนาเจริญ ตําบลหนองแวง  อําเภอหนองบัวแดง  

จังหวัดชัยภูมิ  ครอบคลุมพ้ืนท่ี 3 ตําบล  ไดแก ตําบลหนองแวง  ตําบลหนองบัวแดง และตําบลนางแดด   
3. ลักษณะโครงการ ประกอบดวยกิจกรรมหลัก  ๆ ดังนี้  

   3.1 เข่ือนดินสูง 36.50 เมตร ยาว 2,270 เมตร สันเข่ือนกวาง 9.00 เมตร  ความจุท่ี 
ระดับเก็กกับ 46.90 ลานลูกบาศกเมตร 

3.2 อาคารประกอบ  ประกอบดวย 1) อาคารระบายน้ําลน  ระบายน้ําไดสูงสุด 2,100  
ลูกบาศกเมตรตอวินาที  2) อาคารทอสงน้ําลงลําน้ําเดิม  อัตราการระบายน้ํา 38 ลูกบาศกเมตรตอวินาที  
และ 3) อาคารทอสงน้ํา อัตราการระบายน้ํา 6.65 ลูกบาศกเมตรตอวินาที 
   3.3 ระบบสงน้ํา ความยาว 31.00 กิโลเมตร 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 6 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2567) 
 
11. เรื่อง การกําหนดสินคาควบคุมเพ่ิมเติมตามพระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ. 2542  
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการกําหนดสินคาควบคุมป 2561 เพ่ิมเติม จํานวน 1 รายการ คือ 
มะพราวผลแกและผลิตภัณฑ ตามมติคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ ครั้งท่ี 2/2561 เม่ือวัน
พฤหัสบดีท่ี 25 ตุลาคม 2561 ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ  
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แตงตั้ง 
12. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแตงตั้ง นายพงศธร พากเพียรทรัพย            
รองอธิบดีกรมธนารักษ ใหดํารงตําแหนง ท่ีปรึกษาดานการบริหารเหรียญกษาปณและทรัพยสินมีคา (นักวิเคราะห
นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง ตั้งแตวันท่ี 23 กรกฎาคม 2561 ซ่ึงเปนวันท่ีมี
คุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป  
 
13. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการตางประเทศ)  
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอแตงตั้ง นายวราวุธ ภูอภิญญา 
ผูชวยปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ใหดํารงตําแหนง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบู
ดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพ่ือทดแทน
ตําแหนงท่ีวาง ท้ังนี้ การแตงตั้งเอกอัครราชทูตประจําตางประเทศดังกลาว ไดรับความเห็นชอบจากประเทศผูรับ  
  
14. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงวัฒนธรรม) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ  
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 6 ราย ดังนี้  
                   1. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ผูชวยปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง  
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
                   2. นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมการศาสนา ดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
                   3. นายประทีป เพ็งตะโก รองอธิบดีกรมศิลปากร ดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการกระทรวง  
สํานักงานปลัดกระทรวง  
                   4. นายสมเกียรติ พันธรรม รองอธิบดีกรมสงเสริมวัฒนธรรม ดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
                   5. นางสาวศิริพรรณ ทองเจิม รองผูอํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย ดํารงตําแหนง 
ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง   
                   6. นายประดิษฐ โปซิว รองอธิบดีกรมสงเสริมวัฒนธรรม ดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง  
                   ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพ่ือทดแทนตําแหนงท่ี
วาง และทดแทนผูเกษียณอายุราชการ  
  
15. เรื่อง แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง  
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอแตงตั้งประธานกรรมการและ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง จํานวน 7 คน ดังนี้  
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                   1. นางม่ิงขวัญ วิชยารังสฤษดิ์        เปนประธานกรรมการ  
                   2. นายชวลิต ชูขจร                    เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการเกษตร  
                   3. นายดนุชา สินธวานนท            เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนาสังคม  
                   4. นางสาวลดาวัลย คําภา            เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการอนุรักษและ  
      ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  
                   5. นางสาววิบลูยลักษณ รวมรักษ  เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐกิจและ  
      การตลาด  
                   6. คุณจันทนี ธนรักษ                 เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานบริหารจัดการ  
                   7. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา      เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงบประมาณ  
                   ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 30 ตุลาคม 2561 เปนตนไป  

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


