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วันนี้ (30 ตุลาคม 2561) เวลา 10.30 น. ณ หองประชุมประชุมแสนหวี หอประชุมนานาชาติ
40 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตําบลบานดู อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 8/2561
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมนายพุทธิพงษ ปุณณกันต รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ฝายการเมือง ปฏิบัติหนาที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ไดแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญ
ดังนี้
กฎหมาย
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รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การแลกเปลี่ยนขอมูลตามคําขอระหวางประเทศและการแลกเปลี่ยน
ขอมูลอัตโนมัติระหวางประเทศ)
รางพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน พ.ศ. ....
รางพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รางพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รางพระราชกฤษฎีกากําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตองเปนไปตาม
มาตรฐาน จํานวน 2 ฉบับ
รางพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความ
รับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (สํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน)
รางกฎกระทรวงกําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจางพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
เศรษฐกิจ- สังคม
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ขออนุมัติการจัดทําโครงการอาคารเชาสําหรับผูมีรายไดนอย ป 2560
(โครงการอาคารเชาสําหรับผูมีรายไดนอย จังหวัดลําปาง)
ขออนุมัติโครงการศูนยซอมบํารุงอากาศยานอูตะเภา โครงการพัฒนา
สนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก โครงการพัฒนาทาเรือ
แหลมฉบัง ระยะที่ 3 และโครงการพัฒนาทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
ระยะที่ 3
ขออนุมัติดําเนินโครงการอางเก็บน้ําลําสะพุง อันเนื่องมาจาก พระราชดําริ
จังหวัดชัยภูมิ
การกําหนดสินคาควบคุมเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคา
และบริการ พ.ศ. 2542
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แตงตั้ง
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการตางประเทศ)
การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงวัฒนธรรม)
แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

*******************
สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การแลกเปลี่ยนขอมูลตามคําขอ
ระหวางประเทศและการแลกเปลี่ยนขอมูลอัตโนมัติระหวางประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
1. อนุ มั ติ ห ลั ก การร า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลรั ษ ฎากร (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
(การแลกเปลี่ ย นข อ มู ล ตามคํ า ขอระหว า งประเทศและการแลกเปลี่ ย นข อ มูล อั ตโนมั ติร ะหวา งประเทศ) ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและสํานักงานศาลยุติธรรมไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
2. รั บ ทราบแผนในการจั ด ทํ า กฎหมายลํ า ดั บ รอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสํ า คั ญ ของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
3. ให กระทรวงการคลั งรั บ ความเห็ น ของสํา นัก งานศาลยุ ติธ รรมและสํานั ก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
1. ใหอํานาจอธิบดีกรมสรรพากรในการสั่งใหบุคคลมีหนาที่รวบรวมและนําสงขอมูลทางภาษีและ
ขอมูลอื่น ๆ ตามที่ไดรองขอจากเจาหนาที่ผูมีอํานาจหรือตามสัญญาที่รัฐบาลไทยไดทําไวกับตางประเทศหรือองคการ
ระหวางประเทศหรือตามสัญญาที่สํานักงานการคาและเศรษฐกิจไดทําไวกับหนวยงานของตางประเทศ โดยบุคคล
ดังกลาวตองรวบรวมและนําสงขอมูลตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กําหนดในกฎกระทรวง
2. ใหอธิบดีกรมสรรพากรมีอํานาจเปดเผยและแลกเปลี่ยนขอมูลที่ไดรับตามสัญญาที่รัฐบาลไทยได
ทําไวกับรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ หรือตามสัญญาที่สํานักงานการคาและเศรษฐกิจไดทําไวกับ
หนวยงานของตางประเทศ
3. กําหนดกรณีที่ผูใดลวงรูขอมูลเนื่องจากการแลกเปลี่ยนขอสนเทศระหวางประเทศ หามมิใหนํา
ออกแจงแกผูใดหรือยังใหทราบกันไปโดยวิธีใด เวนแตเปนการเปดเผย หรือแลกเปลี่ยนขอสนเทศตามสัญญาที่รัฐบาล
ไทยไดทําไวกับรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศตามสัญญาที่สํานักงานการคาและเศรษฐกิจไดทําไว
กับหนวยงานของตางประเทศ หรือเปนการเปดเผยตามอํานาจและหนาที่ที่กฎหมายกําหนด
4. กําหนดบทลงโทษในกรณีที่ผูมีหนาที่รายงานผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาหนาที่ผูมีอํานาจใน
การรวบรวมและนําสงขอมูล โดยใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจพิจารณามีคําสั่งลงโทษทางปกครองไมเกิน 100,000 บาทและ
ปรับอีกไมเกินวันละ 10,000 บาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยูหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง
5. กําหนดบทลงโทษในกรณีที่ผูใดรูอยูแลวหรือโดยจงใจแจงขอความเท็จในการรวบรวมและนําสง
ขอมูล ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 3 เดือนถึง 7 ป หรือปรับตั้งแต 2,000 บาทถึง 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
6. กําหนดบทลงโทษในกรณีที่ผูลวงรูขอมูลที่ตองรายงานหรือขอมูลที่ไดรับมาจากตางประเทศ แลว
นําไปเปดเผยหรือแลกเปลี่ยนแกบุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
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2. เรื่อง รางพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของ
สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงาน
การตรวจเงิน แผ นดิ น สมาคมธนาคารไทย และสํานักงานอัยการสูงสุด ไปประกอบการพิจ ารณาดว ย แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
2. รั บ ทราบแผนในการจั ดทํ ากฎหมายลํ าดับ รอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคั ญ ของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาวตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
1. บทนิยาม
1.1 กําหนดบทนิยาม “การประกอบวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน” หมายความวา การ
ประเมินมูลคาทรัพยสิน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรับคาบริการหรือคาตอบแทนอยางอื่น ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความชัดเจนและ
สอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติ
1.2 กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
2. หมวด 1 คณะกรรมการกํากับดูแลและสงเสริมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน
2.1 กําหนดใหมีคณะกรรมการกํากับดูแลและสงเสริมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหการประกอบวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสินมีมาตรฐาน และอยูภายใตระบบควบคุมจรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพเดียวกัน จํานวน 15 คน โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเปนประธานกรรมการ ทําหนาที่กําหนดนโยบาย
แผนงาน และมาตรการในการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็น
ตอรัฐมนตรีในการกําหนด ปรับปรุง และพัฒนามาตรฐานการประเมินมูลคาทรัพยสินและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
ประเมินมูลค า ทรั พยสิน กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการเกี่ยวกับ การจดทะเบีย นของนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจ การ
ใหบริการประเมินมูลคาทรัพยสิน เปนตน
2.2 ใหผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับดูแลและสงเสริมวิชาชีพประเมินมูลคา
ทรัพยสิน เปนกรรมการและเลขานุการ
3. หมวด 2 สํานักงานคณะกรรมการกํากับดูแลและสงเสริมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน
กําหนดใหมีการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการกํากับดูแลและสงเสริมวิชาชีพประเมินมูลคา
ทรัพยสิน เปนหนวยงานของรัฐที่ไมเปนสวนราชการและไมเปนรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเปนนิติบุคคลอยูในกํากับของ กค.
เพื่อทําหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนและออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ และรับผิดชอบงานธุรการ
ของคณะกรรมการกํากับดูแลและสงเสริมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน โดยมีผูอํานวยการที่มาจากการแตงตั้งของ
คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางและรับผิดชอบในการดําเนิน
กิจการทั้งปวงของสํานักงาน และใหมีอํานาจในการวางระเบียบการปฏิ บัติงานของสํานั ก งานและเจาหนา ที่ ของ
สํานักงาน
4. หมวด 3 การประกอบวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน
กํ า หนดให ผู อํ า นวยการเป น นายทะเบี ย น มี อํ า นาจหน าที่ ใ นการออกใบอนุ ญาตรั บ ขึ้ น
ทะเบียน รักษาทะเบียนผูประเมินมูลคาทรัพยสินรับอนุญาต และทะเบียนนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการใหบริการ
ประเมิ น มู ล ค า ทรั พย สิ น และมี อํา นาจหน า ที่ อื่น ตามที่ กํ าหนดในพระราชบั ญ ญั ตินี้ และกําหนดใหรัฐ มนตรี โ ดย
คําแนะนําของคณะกรรมการจัดใหมีมาตรฐานการประเมินมูลคาทรัพยสินเพื่อเปนหลักในการประเมินมูลคาทรัพยสิน
ของผูประเมินมูลคาทรัพยสินรับอนุญาต โดยออกเปนกฎกระทรวง
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5. หมวด 4 จรรยาบรรณแหงวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน
5.1 กําหนดใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ จัดใหมีจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
ประเมินมูลคาทรัพยสินโดยออกเปนกฎกระทรวง โดยอยางนอยตองประกอบดวยขอกําหนดในเรื่องดังตอไปนี้
5.1.1 การปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานการประเมินมูลคาทรัพยสิน
5.1.2 ความรูความสามารถทางวิชาชีพ
5.1.3 ความซื่อสัตยสุจริต ความโปรงใส ความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม
5.1.4 ความรับผิดชอบตอผูรับบริการและการรักษาความลับ
5.1.5 ความขัดแยงทางผลประโยชนในการปฏิบัติงาน
5.1.6 หลักปฏิบัติตอผูป ระเมิน มูล คาทรั พยสิ น อื่น และสมาคมวิช าชี พประเมิ น
มูลคาทรัพยสิน
5.1.7 ขอควรปฏิบัติที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาจําเปนตอการประกอบ
วิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน
5.2 กําหนดใหนายทะเบียนมีอํานาจในการวินิจฉัยชี้ขาดการประพฤติผิดจรรยาบรรณ โดย
ทํ า เป น คํ า สั่ ง และให มี ก ารอุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ดั ง กล า วต อ คณะกรรมการควบคุ ม การประกอบวิ ช าชีพ ประเมิ น มู ล ค า
ทรัพยสินได
6. หมวด 5 การตรวจสอบและการบัญชี
กําหนดใหสํานักงานวางและรักษาไวซึ่งบัญชีที่เปนไปตามหลักสากลและสอดคลองกับระบบ
การบัญชีที่ กค. วางไว และใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) เปนผูสอบบัญชีของสํานักงาน
7. หมวด 6 บทเบ็ดเตล็ด
กําหนดใหในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนพนักงานเจาหนาที่
มีอํานาจเขาไปในที่ดิน อสังหาริมทรัพยหรือสถานที่อ่ืนใด ซึ่งมีปญหาเกี่ยวกับการประเมินมูลคาทรัพยสิน หรือเขาไป
ในสถานที่ประกอบการของผูประเมินมูลคาทรัพยสินรับอนุญาตหรือนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการใหบริการประเมิน
มูลคาทรัพยสิน หรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคําหรือชี้แจงขอเท็จจริงหรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือสง
เอกสารหรือหลักฐานใด เพื่อประโยชนในการตรวจสอบมาตรฐานการประเมินมูลคาทรัพยสิน ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กฎหมายกําหนด โดยใหกรรมการ อนุกรรมการ นายทะเบียน และพนักงานเจาหนาที่ เปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา
8. หมวด 7 บทกําหนดโทษ
มี บ ทกํ า หนดโทษทางอาญาสําหรับผูประกอบวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน ที่ไมไดรับ
อนุญาต ใบอนุญาตขาดอายุ นิติบุคคลใดประกอบกิจการใหบริการประเมินมูลคาทรัพยสินโดยไมไดรับจดทะเบียน
รวมทั้งกําหนดใหมีการเปรียบเทียบความผิด โดยเมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตามคําเปรียบเทียบแลวใหคดีนั้นเปนอัน
เลิกกัน
9. บทเฉพาะกาล
กําหนดใหในระยะเริ่มแรกที่ยังไมมีคณะกรรมการกํากับดูแลและสงเสริมวิชาชีพประเมิน
มูลคาทรัพยสิน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับดูแลและสงเสริมวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพยสิน ใหกรมธนารักษ
จัดใหมีสํานักงานและมีอํานาจสั่งใหขาราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจางของกรมธนารักษเขารวมปฏิบัติงานใน
สํานักงานไดเปนการชั่วคราว แตตองไมเกินหนึ่งป
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3. เรื่อง รางพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติส ถานประกอบการเพื่ อสุขภาพ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการดําเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเรงดวนเสนอ
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติ
บัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
ใหยกเลิกความใน (2) ของ ข. ของมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
พ.ศ. 2559 ซึ่งกําหนดใหผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูใหบริการ ตองไมมีลักษณะตองหามเปนผูเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุด
วาเปนผูกระทําผิดในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือความผิดเกี่ยวกับทรัพยตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตาม
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด หรือความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี เวนแตได
พนโทษมาแลวไมนอยกวา 1 ปกอนวันยื่นคําขอขึ้นทะเบียน
4. เรื่อง รางพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวาง
ศาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
1. แกไขเพิ่มเติมกรอบระยะเวลาของกระบวนการโตแยงเขตอํานาจศาล โดยใหคูความฝายที่ถูกฟอง
ใหยื่นคํารองโตแยงเขตอํานาจศาลภายในกําหนดระยะเวลายื่นคําใหการหรือกอนพนระยะเวลาที่ศาลอนุญาตใหยื่น
คําใหการเปนอยางชาและในระหวางเขาสูกระบวนการวินิจฉัยชี้ขาดเขตอํานาจศาลใหศาลที่รับฟองมีดุลพินิจในการ
พิจารณาคดีตอไปไดเพื่อปองกันการประวิงคดี
2. แกไขเพิ่มเติมระยะเวลาการพิจารณาคํารอง ใหคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด กรณีคํา
พิพากษาหรือคําสั่งที่ถึงที่สุดระหวางศาลขัดแยงกัน โดยกําหนดใหคณะกรรมการพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน
นับแตวันที่คณะกรรมการมีมติรับเรื่อง แตถามีเหตุจําเปนใหคณะกรรมการลงมติขยายเวลาออกไปไดไมเกิน 90 วัน
โดยใหบันทึกเหตุแหงความจําเปนนั้นไวดวย
3. ใหมีผูชวยเลขานุการคณะกรรมการไดไมเกิน 2 คน เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานของเลขานุการ
คณะกรรมการ
4. ใหผูชวยเลขานุการคณะกรรมการไดรับประโยชนตอบแทนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
5. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกากําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตองเปนไปตามมาตรฐานจํานวน 2 ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระจกเทม
เปอรตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... และรางพระราชกฤษฎีกากําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระจกนิ รภัย
หลายชั้นตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
1. ร า งพระราชกฤษฎี กากํ า หนดใหผ ลิต ภั ณ ฑ อุต สาหกรรมกระจกเทมเปอร ต องเป น ไปตาม
มาตรฐาน พ.ศ. .... เปนการกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระจกเทมเปอรตองเปนไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก.
965 – 2560 ตามประกาศกระทรวงอุ ตสาหกรรม ฉบับ ที่ 5005 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ
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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระจกสําหรับอาคาร :
กระจกนิรภัยเทมเปอร และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระจกเทมเปอร ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560
โดยใหมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนด 365 วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
2. รางพระราชกฤษฎีกากําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระจกนิรภัยหลายชั้นตองเปนไปตาม
มาตรฐาน พ.ศ. .... เปนการกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระจกนิรภัยหลายชั้นตองเปนไปตามมาตรฐานเลขที่
มอก. 1222 – 2560 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5006 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระจกสําหรับอาคาร :
กระจกนิรภัยหลายชั้น และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระจกนิรภัยหลายชั้น ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.
2560 โดยใหมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนด 365 วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
6. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.)
เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
สตง. เสนอวา
1. สตง. เปนสวนราชการที่เ ปน หนว ยงานอิ สระตามรั ฐธรรมนูญ โดยมีฐานะเปน นิติ บุคคล ตาม
มาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2561
2. โดยที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 บัญญัติใหหนวยงานของ
รัฐ หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น และมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค
ราชการสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกา และใหหมายความรวมถึง
หนวยงานอื่นของรัฐที่พระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่ง สตง. เปนสวน
ราชการที่เ ป น หน ว ยงานอิ ส ระตามรั ฐ ธรรมนู ญ โดยมีฐ านะเปน นิติบุคคลและใชอํานาจในการปฏิบัติห นา ที่ ต าม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2561 ยังไมไดถูกกําหนดใหเปนหนวยงานของ
รัฐตามพระราชบัญญัติดังกลาว ดังนั้น เพื่อให สตง. เปนหนวยงานของรัฐตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ อันจะทําใหหนาที่ของ สตง. ที่ปฏิบัติหนาที่โดยสุจริตไดรับความคุมครองตามกฎหมายดังกลาว
จึงไดเสนอรางพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มาเพื่อดําเนินการ
สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา
กําหนดให สตง. เปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ. 2539 เพื่อใหเจาหนาที่ของ สตง. ซึ่งปฏิบัติหนาที่โดยสุจริตไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติดังกลาว
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7. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจางพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การร า งกฎกระทรวงกํ า หนดกรณี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ า งพั ส ดุ โ ดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แลวดําเนินการตอไปได
สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง
กําหนดใหการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่เกี่ยวกับการจัดประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวของ
ในชวงที่ไทยดํารงตําแหนงประธานอาเซียน ป 2562 เปนไปดวยความเรียบรอย และเหมาะสมกับการเปนเจาภาพ
จัดการประชุม สามารถใชวิธีเฉพาะเจาะจงเพิ่มเติมได
เศรษฐกิจ- สังคม
8. เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําโครงการอาคารเชาสําหรับผูมีรายไดนอย ป 2560 (โครงการอาคารเชาสําหรับผูมี
รายไดนอย จังหวัดลําปาง)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังนี้
1. อนุมัติการดําเนินโครงการอาคารเชาสําหรับผูมีรายไดนอย ป 2560 จํานวน 1 โครงการ ไดแก
โครงการอาคารเชาจังหวัดลําปาง รวม 229 หนวย วงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 111,652,000 บาท ตามที่กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเสนอ โดยแหลงที่มาของวงเงินลงทุน ประกอบดวย เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จํานวน 99,615,000 บาท และเงินรายไดของการเคหะแหงชาติ จํานวน 12,037,000 บาท สําหรับการดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอใหการเคหะแหงชาติใชจายจากเงินรายไดของการเคหะแหงชาติเปนลําดับแรก หากไม
เพียงพอใหปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหรือเงิน
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหกันเงินไวเบิกเหลื่อมปไปดําเนินการ โดยควบคุมตนทุนคากอสรางใหเปนไปอยางประหยัด
และอยูในเกณฑที่เหมาะสม สวนที่เหลือใหการเคหะแหงชาติจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามความจําเปนและเหมาะสมตามขั้นตอน
ตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
ทั้งนี้ ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (การเคหะแหงชาติ) ดําเนินโครงการได
ตอเมื่อรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว
2. ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (การเคหะแหงชาติ) รับความเห็นของ
กระทรวงการคลั ง (หนั ง สื อ กระทรวงการคลั ง ที่ กค 0907/7264 ลงวั น ที่ 7 พฤษภาคม 2561 และหนั ง สื อ
กระทรวงการคลั ง ด ว นที่ สุ ด ที่ กค 0818.2/16813 ลงวั น ที่ 19 ตุ ล าคม 2561) และคณะกรรมการพัฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (หนังสือสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ นร
1101/1695 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561) ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
สาระสําคัญของเรื่อง
โครงการอาคารเชาสําหรับผูมีรายไดนอย ป 2560 เปนการดําเนินการตามแผนการพัฒนาที่อยูอาศัย
สําหรับผูมีรายไดนอย ซึ่งอยูภายใตแผนแมบทการพัฒนาที่อยูอาศัย ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ที่การเคหะ
แหงชาติจัดทําเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม สรางความมั่นคงดานที่อยูอาศัย
สําหรับผูมีรายไดนอยที่เปนประชากรสวนใหญของประเทศ อันจะเปนการแกไขปญหาและขยายโอกาสในการเขาถึงที่
อยู อ าศั ย ให กั บ ผู มี ร ายได น อ ย โดยโครงการฯ ดั ง กล า วจะจั ด สร า งลั ก ษณะอาคารพั ก อาศั ย รวมสู ง 3 – 5 ชั้ น
ห องอเนกประสงค ขนาด 28 ตารางเมตร โดยหองพักอาศัย ชั้น ลางของอาคารออกแบบตามแนวอารยสถาปตย
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(Universal Design) กลาวคือเปนการออกแบบเพื่อคนทุกกลุม เพื่อรองรับการอยูอาศัยของครัวเรือนที่มีผูสูงอายุและ
ผูพิการ (จํานวนรอยละ 10 ของหนวยรวมในโครงการฯ) และออกแบบอาคารและโครงการ โดยยึดหลักการเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม (ECO – Friendly Housing)
ทั้งนี้ โครงการอาคารเชาฯ จังหวัดลําปาง จํานวน 229 หนวย สรางบนพื้นที่ที่ดินของการเคหะ
แหงชาติ ขนาด 5.46 ไร ซึ่งตั้งอยูบนถนนลําปาง – แมทะ ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ประเภทอาคาร
เป น อาคารชุ ด พั กอาศั ย รวม 4 ชั้ น อั ตราค า เชา 692 บาท/เดือน โดยยังไมร วมคาดูแลชุมชน คาภาษีโ รงเรือน
คาประกัน และคาซอมใหญ ถารวมแลวคาเชาจะอยูที่ประมาณ 1,700 บาท/เดือน
9. เรื่อง ขออนุมัติโครงการศูนยซอมบํารุงอากาศยานอูตะเภา โครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการ
บิ น ภาคตะวั น ออก โครงการพั ฒ นาท า เรื อ แหลมฉบั ง ระยะที่ 3 และโครงการพั ฒ นาท า เรื อ อุ ต สาหกรรม
มาบตาพุด ระยะที่ 3
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(สกพอ.) เสนอ ดังนี้
1. อนุมัติหลักการโครงการจํานวน 4 โครงการ ไดแก โครงการศูนยซอมบํารุงอากาศยานอูตะเภา
โครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 และ
โครงการพั ฒ นาท า เรื อ อุ ต สาหกรรมมาบตาพุ ด ระยะที่ 3 ตามที่ ค ณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาค
ตะวันออกไดมีมติเห็นชอบ และมอบหมายใหนวยงานที่เกี่ยวของเรงดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของใหเปนไปตาม
กรอบระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ ใหดําเนินการดวยความถูกตอง โปรงใส เปนไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของอยางเครงครัดดวย
2. อนุมัติกรอบวงเงินคาใชจายของโครงการซอมบํารุงอากาศยานอูตะเภา โครงการพัฒนา
สนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 และใหการทาเรือแหง
ประเทศไทยร ว มลงทุ น กั บ เอกชนและกู เ งิ น เพื่ อ ดํ า เนิ น โครงการพั ฒ นาท า เรื อ แหลมฉบั ง ระยะที่ 3 ตามที่
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไดมีมติเห็นชอบ
3. สําหรับโครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ในสวนของขอบเขต
งานที่ตองมีการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (EHIA) ใหกองทัพเรือดําเนินการให
เปนไปตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
ทั้ งนี้ ใหเ ร งดํ าเนิ นการจั ดทํ า รายงานฯ ให แล ว เสร็จโดยเร็ว เพื่อใหสามารถลงนามในสัญ ญารวมลงทุน ได ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด และใหกองทัพเรือประสานการรถไฟแหงประเทศไทยและหนวยงานที่เกี่ยวของอยางใกลชิด
เพื่อใหเกิดการบูรณาการและทําใหการดําเนินโครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกและ
โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน มีความสอดคลอง เชื่อมโยง และเปนไปในทิศทางเดียวกันตอไป
4. ในการดําเนินโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ใหการทาเรือแหงประเทศไทย
ประสานการรถไฟแหงประเทศไทยเพื่อเตรียมความพรอมเกี่ยวกับระบบการขนสงทางรางเพื่อรองรับการพัฒนาทาเรือ
แหลมฉบัง เชน การจัดหาหัวรถจักร จัดเตรียมบุคลากรใหเพียงพอ เปนตน เพื่อใหการดําเนินโครงการฯ บรรลุตาม
วัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ และรองรับการขนสงตูสินคาผานทางรถไฟที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นในอนาคต
5. ในสวนของการขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดใหครอบคลุมพื้นที่โครงการพัฒนาทาเรือ
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ใหการนิคมอุตสาหกรรมจัดทํารายละเอียดการดําเนินการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาใหความเห็นชอบตามมาตรา 66 แหงพระราชบัญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522
กอนที่จะดําเนินโครงการทาเรือมาบตาพุดฯ ตอไป
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10. เรื่อง ขออนุมัติดําเนินโครงการอางเก็บน้ําลําสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดชัยภูมิ
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ ดังนี้
1. อนุมัติใหกระทรวงเกษตรและสหกรณโดยกรมชลประทาน ดําเนินโครงการอางเก็บน้ํา
ลําสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดชัยถูมิ มีกําหนดแผนงานโครงการ 6 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 –
2567) กรอบวงเงินงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 3,100 ลานบาท
2. มอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการตามแผนอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมที่
กรมชลประทานเสนออยางเครงครัด
3. มอบหมายใหสํานักงบประมาณพิจารณาสนับสนุนงบประมาณใหเปนไปตามแผนงาน
ของโครงการตอไป
สาระสําคัญ
โครงการอางเก็บน้ําลําสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังวัดชัยภูมิ จะชวยบรรเทาปญหาการ
ขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตําบลของอําเภอบัวแดง ไดแก ตําบลหนอง
แวง ตําบลนองบัวแดง และตําบลนางแดด ซึ่งสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579)
ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
(ป พ.ศ. 2558-2569) ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิต (เกษตรและอุตสากรรม) โดยมี
รายละเอียดสรุปได ดังนี้
1. วัตถุประสงคโครงการ
1.1 เพื่อเปนแหลงน้ําตนทุนสําหรับการอุปโภค-บริโภค ของราษฎรโดยเฉพาะเทศบาล
หนองบัวแดง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ และพื้นที่ใกลเคียง
1.2 เพื่อกักเก็บน้ําหลากสวนเกินในชวงฤดูฝนไวใชเพื่อการเพาะปลูกในชวงเวลาฝนทิ้งชวง
และฤดูแลง ใน 3 ตําบลของอําเภอหนองบัวแดง ไดแก ตําบลหนองแวง ตําบลหนองบัวแดง และตําบลนางแดด
1.3 พัฒนาเปนสถานที่พักผอนยอนใจของประชาชน
2. ที่ตั้งโครงการ
หัวงานโครงการตั้งอยูบริเวณเหนือหมูบานนาเจริญ ตําบลหนองแวง อําเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตําบล ไดแก ตําบลหนองแวง ตําบลหนองบัวแดง และตําบลนางแดด
3. ลักษณะโครงการ ประกอบดวยกิจกรรมหลัก ๆ ดังนี้
3.1 เขื่อนดินสูง 36.50 เมตร ยาว 2,270 เมตร สันเขื่อนกวาง 9.00 เมตร ความจุที่
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 การกําหนดสินคาควบคุมเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ. 2542
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการกําหนดสินคาควบคุมป 2561 เพิ่มเติม จํานวน 1 รายการ คือ
มะพราวผลแกและผลิตภัณฑ ตามมติคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ
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แตงตั้ง
12. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(กระทรวงการคลัง)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแตงตั้ง นายพงศธร พากเพียรทรัพย
รองอธิบดีกรมธนารักษ ใหดํารงตําแหนง ที่ปรึกษาดานการบริหารเหรียญกษาปณและทรัพยสินมีคา (นักวิเคราะห
นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง ตั้งแตวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเปนวันที่มี
คุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป
13. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการตางประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอแตงตั้ง นายวราวุธ ภูอภิญญา ผูชวย
ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ใหดํารงตําแหนง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพื่อทดแทนตําแหนงที่
วาง ทั้งนี้ การแตงตั้งเอกอัครราชทูตประจําตางประเทศดังกลาว ไดรับความเห็นชอบจากประเทศผูรับ
14. เรื่อง การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงวัฒนธรรม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 6 ราย ดังนี้
1. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ผูชวยปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
2. นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมการศาสนา ดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการกระทรวง
สํานักงานปลัดกระทรวง
3. นายประทีป เพ็งตะโก รองอธิบดีกรมศิลปากร ดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการกระทรวง
สํานักงานปลัดกระทรวง
4. นายสมเกียรติ พันธรรม รองอธิบดีกรมสงเสริมวัฒนธรรม ดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการกระทรวง
สํานักงานปลัดกระทรวง
5. นางสาวศิริพรรณ ทองเจิม รองผูอํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย ดํารงตําแหนง
ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง
6. นายประดิษฐ โปซิว รองอธิบดีกรมสงเสริมวัฒนธรรม ดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการกระทรวง
สํานักงานปลัดกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนตนไป เพื่อทดแทนตําแหนงที่วาง
และทดแทนผูเกษียณอายุราชการ
15. เรื่อง แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอแตงตั้งประธานกรรมการและ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จํานวน 7 คน ดังนี้
1. นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์
เปนประธานกรรมการ
2. นายชวลิต ชูขจร
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการเกษตร
3. นายดนุชา สินธวานนท
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนาสังคม
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4. นางสาวลดาวัลย คําภา

เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการอนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
5. นางสาววิบูลยลักษณ รวมรักษ เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐกิจและ
การตลาด
6. คุณจันทนี ธนรักษ
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานบริหารจัดการ
7. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงบประมาณ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เปนตนไป
.......................
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