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เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561                                              1 

เรียน ผู้อํานวยการกลุ่มประสานราชการ 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมแสนหวี 
หอประชุมนานาชาติ 40 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
  วาระที่ 6 เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความ 
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) 

สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐ 
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามท่ีสํานักงานการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   สตง. เสนอว่า  
   1. สตง. เป็นส่วนราชการท่ีเป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล ตาม
มาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561   
    2. โดยที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน และมีฐานะเป็น
กรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจที่ต้ังขึ้นโดยพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกา 
และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่พระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติน้ี  
ซึ่ง สตง. เป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคลและใช้อํานาจใน 
การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 ยังไม่ได้ 
ถูกกําหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังน้ัน เพ่ือให้ สตง. เป็นหน่วยงานของรัฐตาม
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ อันจะทําให้หน้าที่ของ สตง. ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายดังกล่าว  จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มาเพ่ือดําเนินการ  
   สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  กําหนดให้ สตง. เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
พ.ศ. 2539 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของ สตง. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

 

ด้าน... 
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ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
  วาระที่ 10 เรือ่ง ขออนุมัติดําเนนิโครงการอ่างเก็บน้ําลําสะพงุ  อันเนือ่งมาจากพระราชดําริ  
จังหวัดชัยภูมิ 

สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังน้ี  
1. อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทาน ดําเนินโครงการอ่างเก็บนํ้า 

ลําสะพุง  อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  จังหวัดชัยถูมิ  มีกําหนดแผนงานโครงการ 6 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
- 2567) กรอบวงเงินงบประมาณโครงการทั้งสิ้น  3,100 ล้านบาท 

2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ดําเนินการตามแผนอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ 
กรมชลประทานเสนออย่างเคร่งครัด  

3. มอบหมายให้สํานักงบประมาณพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน 
ของโครงการต่อไป 
  สาระสําคัญ 
  โครงการอ่างเก็บนํ้าลําสะพุง  อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดชัยภูมิ  จะช่วยบรรเทาปัญหา 
การขาดแคลนนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 ตําบลของอําเภอบัวแดง ได้แก่ ตําบล 
หนองแวง  ตําบลหนองบัวแดง  และตําบลนางแดด  ซึ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560-2579) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า (ปี พ .ศ . 2558-2569) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความมั่นคงของนํ้าภาคการผลิต 
(เกษตรและอุตสาหกรรม)  
  ด้านการแต่งตั้ง 

วาระที่ 15 เรือ่ง แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการ 
สถาบนัวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ัง 
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จํานวน 7 คน  
ดังน้ี  

1. นางมิ่งขวัญ  วิชยารังสฤษด์ิ        เป็นประธานกรรมการ  
                  2. นายชวลิต  ชูขจร                    เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร  
                     3. นายดนุชา  สินธวานนท์            เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาสังคม  
                     4. นางสาวลดาวัลย์  คําภา            เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์และ
       ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  
                     5. นางสาววิบูลย์ลักษณ์  ร่วมรักษ์     เป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจและ 
                                                                                        การตลาด  
                     6. คุณจันทนี  ธนรักษ์                 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการ  
                     7. นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา      เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร  
                                                                         งบประมาณ  
                     ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

ทั้งน้ี... 

 





วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 6 ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….
(สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

เศรษฐกิจ-สังคม 10 ขออนุมัติดําเนินโครงการอ่างเก็บน้ําลําสะพุง  อันเนื่องมาจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พระราชดําริ จังหวัดชัยภูมิ

แต่งตั้ง 15 แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2561

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



 

 

 ม ัน่คง  ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื  
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http://www.thaigov.go.thg                                                                               เมื่อวันอังคารที่  30  ตุลาคม  2561 
 
  วันน้ี (30 ตุลาคม 2561)  เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมประชุมแสนหวี  หอประชุมนานาชาติ  
40 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 8/2561  
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
ฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี    สรุปสาระสําคัญ
ดังน้ี 
 

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
    (การแลกเปลี่ยนข้อมูลตามคําขอระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยน  
    ข้อมูลอัตโนมัติระหว่างประเทศ)  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ. .... 
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  4.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล   
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  5. เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตาม  
    มาตรฐาน  จํานวน 2 ฉบับ  
  6.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความ 
    รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (สํานักงาน 
    การตรวจเงินแผ่นดิน) 
  7.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
    (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ….  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 

  8.  เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําโครงการอาคารเช่าสําหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2560   
    (โครงการอาคารเช่าสําหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดลําปาง)  

9.   เรื่อง   ขออนุมัติโครงการศูนย์ซ่อมบํารุงอากาศยานอู่ตะเภา  โครงการพัฒนา  
   สนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก โครงการพัฒนาท่าเรือ 
   แหลมฉบัง  ระยะที่ 3 และโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด   
   ระยะที่ 3 

  10.  เรื่อง   ขออนุมัติดําเนินโครงการอ่างเก็บนํ้าลําสะพุง  อันเน่ืองมาจาก พระราชดําริ  
    จังหวัดชัยภูมิ  
  11.  เรื่อง  การกําหนดสินค้าควบคุมเพ่ิมเติมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้า 
    และบริการ พ.ศ. 2542  



 

 

 ม ัน่คง  ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื  
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แต่งต้ัง 
  12.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ  
    ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)  
  13.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  

 14.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง   
    (กระทรวงวัฒนธรรม) 
                   15.  เรื่อง  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ  
    สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง  
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การแลกเปลี่ยนข้อมูลตามคําขอ
ระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติระหว่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี  
   1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ . ....                
(การแลกเปลี่ยนข้อมูลตามคําขอระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติระหว่างประเทศ) ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและสํานักงานศาลยุติธรรมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
   3. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานศาลยุติธรรมและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
   สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
   1. ให้อํานาจอธิบดีกรมสรรพากรในการสั่งให้บุคคลมีหน้าที่รวบรวมและนําส่งข้อมูลทางภาษีและ
ข้อมูลอ่ืน ๆ ตามที่ได้ร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจหรือตามสัญญาที่รัฐบาลไทยได้ทําไว้กับต่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศหรือตามสัญญาที่สํานักงานการค้าและเศรษฐกิจได้ทําไว้กับหน่วยงานของต่างประเทศ  โดยบุคคล
ดังกล่าวต้องรวบรวมและนําส่งข้อมูลตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ที่กําหนดในกฎกระทรวง  
   2. ให้อธิบดีกรมสรรพากรมีอํานาจเปิดเผยและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้รับตามสัญญาที่รัฐบาลไทยได้
ทําไว้กับรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ หรือตามสัญญาที่สํานักงานการค้าและเศรษฐกิจได้ทําไว้กับ
หน่วยงานของต่างประเทศ  
  3. กําหนดกรณีที่ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลเนื่องจากการแลกเปลี่ยนข้อสนเทศระหว่างประเทศ ห้ามมิให้นํา
ออกแจ้งแก่ผู้ใดหรือยังให้ทราบกันไปโดยวิธีใด เว้นแต่เป็นการเปิดเผย หรือแลกเปลี่ยนข้อสนเทศตามสัญญาที่รัฐบาล
ไทยได้ทําไว้กับรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศตามสัญญาที่สํานักงานการค้าและเศรษฐกิจได้ทําไว้
กับหน่วยงานของต่างประเทศ หรือเป็นการเปิดเผยตามอํานาจและหน้าที่ที่กฎหมายกําหนด  
   4. กําหนดบทลงโทษในกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจใน
การรวบรวมและนําส่งข้อมูล โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจพิจารณามีคําสั่งลงโทษทางปกครองไม่เกิน 100,000 บาท
และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง  
   5. กําหนดบทลงโทษในกรณีที่ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความเท็จในการรวบรวมและนําส่ง
ข้อมูล ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่ 3 เดือนถึง 7 ปี หรือปรับต้ังแต่ 2,000 บาทถึง 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
   6. กําหนดบทลงโทษในกรณีที่ผู้ล่วงรู้ข้อมูลที่ต้องรายงานหรือข้อมูลที่ได้รับมาจากต่างประเทศ แล้ว
นําไปเปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนแก่บุคคลอ่ืน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ  
 
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ. .... 
   คณะรัฐมนตรีมติอนุมัติและรับทราบ ดังน้ี  
   1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน  พ.ศ. .... ตามท่ี
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ



 

 

 ม ัน่คง  ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื  

4 

สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน สมาคมธนาคารไทย และสํานักงานอัยการสูงสุด ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
   2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
   สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. บทนิยาม  
    1.1 กําหนดบทนิยาม “การประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน” หมายความว่า การ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับค่าบริการหรือค่าตอบแทนอย่างอ่ืน ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดความชัดเจนและ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ  
    1.2 กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  
   2. หมวด 1 คณะกรรมการกํากับดูแลและส่งเสริมวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน  
   2.1 กําหนดให้มีคณะกรรมการกํากับดูแลและส่งเสริมวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้การประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินมีมาตรฐาน และอยู่ภายใต้ระบบควบคุมจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพเดียวกัน จํานวน 15 คน โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ ทําหน้าที่กําหนดนโยบาย 
แผนงาน และมาตรการในการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ให้คําแนะนําหรือเสนอ
ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการกําหนด ปรับปรุง และพัฒนามาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการจดทะเบียนของนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการ
ให้บริการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เป็นต้น  
    2.2 ให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับดูแลและส่งเสริมวิชาชีพประเมินมูลค่า
ทรัพย์สิน เป็นกรรมการและเลขานุการ  
  3. หมวด 2 สํานักงานคณะกรรมการกํากับดูแลและส่งเสริมวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน  
   กําหนดให้มีการจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการกํากับดูแลและส่งเสริมวิชาชีพประเมินมูลค่า
ทรัพย์สิน เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในกํากับของ กค. 
เพ่ือทําหน้าที่ดําเนินการเก่ียวกับการจดทะเบียนและออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี และรับผิดชอบงานธุรการ
ของคณะกรรมการกํากับดูแลและส่งเสริมวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยมีผู้อํานวยการที่มาจากการแต่งต้ังของ
คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างและรับผิดชอบในการดําเนิน
กิจการทั้งปวงของสํานักงาน และให้มีอํานาจในการวางระเบียบการปฏิบัติงานของสํานักงานและเจ้าหน้าที่ของ
สํานักงาน  
  4. หมวด 3 การประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน  
   กําหนดให้ผู้อํานวยการเป็นนายทะเบียน มีอํานาจหน้าที่ในการออกใบอนุญาตรับขึ้น
ทะเบียน รักษาทะเบียนผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินรับอนุญาต และทะเบียนนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการให้บริการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และมีอํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติน้ี และกําหนดให้รัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการจัดให้มีมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพ่ือเป็นหลักในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินรับอนุญาต โดยออกเป็นกฎกระทรวง  
   5. หมวด 4 จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน  
   5.1 กําหนดให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ จัดให้มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยออกเป็นกฎกระทรวง โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อกําหนดในเรื่องดังต่อไปน้ี  
     5.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน  
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    5.1.2 ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ  
    5.1.3 ความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใส ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม   
     5.1.4 ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการและการรักษาความลับ  
    5.1.5 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  
    5.1.6 หลักปฏิบัติต่อผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอ่ืน และสมาคมวิชาชีพประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน   
    5.1.7 ข้อควรปฏิบัติที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าจําเป็นต่อการประกอบ
วิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน  
   5.2 กําหนดให้นายทะเบียนมีอํานาจในการวินิจฉัยช้ีขาดการประพฤติผิดจรรยาบรรณ โดย
ทําเป็นคําสั่ง และให้มีการอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่า            
ทรัพย์สินได้   
   6. หมวด 5 การตรวจสอบและการบัญชี  
   กําหนดให้สํานักงานวางและรักษาไว้ซึ่งบัญชีที่เป็นไปตามหลักสากลและสอดคล้องกับระบบ
การบัญชีที่ กค. วางไว้ และให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของสํานักงาน    
  7. หมวด 6 บทเบ็ดเตล็ด   
    กําหนดให้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้นายทะเบียนพนักงานเจ้าหน้าที่          
มีอํานาจเข้าไปในที่ดิน อสังหาริมทรัพย์หรือสถานที่อ่ืนใด ซึ่งมีปัญหาเก่ียวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน หรือเข้าไป
ในสถานที่ประกอบการของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินรับอนุญาตหรือนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการให้บริการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน หรือเรียกบุคคลท่ีเก่ียวข้องมาให้ถ้อยคําหรือช้ีแจงข้อเท็จจริงหรือทําคําช้ีแจงเป็นหนังสือ หรือส่ง
เอกสารหรือหลักฐานใด เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบมาตรฐานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กฎหมายกําหนด โดยให้กรรมการ อนุกรรมการ นายทะเบียน และพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา  
   8. หมวด 7 บทกําหนดโทษ   
    มีบทกําหนดโทษทางอาญาสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่ได้รับ
อนุญาต ใบอนุญาตขาดอายุ นิติบุคคลใดประกอบกิจการให้บริการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยไม่ได้รับจดทะเบียน 
รวมทั้งกําหนดให้มีการเปรียบเทียบความผิด โดยเมื่อผู้ต้องหาได้ชําระค่าปรับตามคําเปรียบเทียบแล้วให้คดีน้ันเป็นอัน
เลิกกัน  
  9. บทเฉพาะกาล  
   กําหนดให้ในระยะเริ่มแรกที่ยังไม่มีคณะกรรมการกํากับดูแลและส่งเสริมวิชาชีพประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับดูแลและส่งเสริมวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ให้กรมธนารักษ์
จัดให้มีสํานักงานและมีอํานาจสั่งให้ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของกรมธนารักษ์เข้าร่วมปฏิบัติงานใน
สํานักงานได้เป็นการช่ัวคราว แต่ต้องไม่เกินหน่ึงปี  
 
3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... ตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการดําเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนเสนอ 
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
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   สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  ให้ยกเลิกความใน (2) ของ ข. ของมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
พ.ศ. 2559 ซึ่งกําหนดให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นผู้เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุด
ว่าเป็นผู้กระทําผิดในความผิดเก่ียวกับเพศหรือความผิดเก่ียวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตาม
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เว้นแต่ได้
พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนวันย่ืนคําขอขึ้นทะเบียน  
 
4. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน้าที่ระหว่าง
ศาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป  
   สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. แก้ไขเพ่ิมเติมกรอบระยะเวลาของกระบวนการโต้แย้งเขตอํานาจศาล โดยให้คู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้อง 
ให้ย่ืนคําร้องโต้แย้งเขตอํานาจศาลภายในกําหนดระยะเวลาย่ืนคําให้การหรือก่อนพ้นระยะเวลาที่ศาลอนุญาตให้ย่ืน
คําให้การเป็นอย่างช้าและในระหว่างเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยช้ีขาดเขตอํานาจศาลให้ศาลที่รับฟ้องมีดุลพินิจในการ
พิจารณาคดีต่อไปได้เพ่ือป้องกันการประวิงคดี  
   2. แก้ไขเพ่ิมเติมระยะเวลาการพิจารณาคําร้อง ให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาด กรณีคํา
พิพากษาหรือคําสั่งที่ถึงที่สุดระหว่างศาลขัดแย้งกัน โดยกําหนดให้คณะกรรมการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 
นับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติรับเรื่อง แต่ถ้ามีเหตุจําเป็นให้คณะกรรมการลงมติขยายเวลาออกไปได้ไม่เกิน 90 วัน 
โดยให้บันทึกเหตุแห่งความจําเป็นน้ันไว้ด้วย  
  3. ให้มีผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการได้ไม่เกิน 2 คน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ
เลขานุการคณะกรรมการ  
  4. ให้ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการได้รับประโยชน์ตอบแทนตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา  
 
5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐานจํานวน 2 ฉบับ  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกเทม
เปอร์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกนิรภัย
หลายช้ันต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกเทมเปอร์ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน พ.ศ. ....  เป็นการกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกเทมเปอร์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 
965 – 2560 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5005 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกสําหรับอาคาร : 
กระจกนิรภัยเทมเปอร์ และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกเทมเปอร์ ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด 365 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
   2. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกนิรภัยหลายชั้นต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน พ.ศ. .... เป็นการกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกนิรภัยหลายช้ันต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ 
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มอก. 1222 – 2560 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5006 (พ.ศ. 2560) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจก
สําหรับอาคาร : กระจกนิรภัยหลายช้ัน และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกนิรภัยหลายช้ัน ลงวันที่ 5 
ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด 365 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
 
6. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   สตง. เสนอว่า  
   1. สตง. เป็นส่วนราชการท่ีเป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล ตาม
มาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561   
    2. โดยที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 บัญญัติให้หน่วยงานของ
รัฐ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วน
ภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจที่ต้ังขึ้นโดยพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกา และให้หมายความ
รวมถึงหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่พระราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติน้ี ซึ่ง สตง. เป็นส่วน
ราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคลและใช้อํานาจในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 ยังไม่ได้ถูกกําหนดให้เป็นหน่วยงานของ
รัฐตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังน้ัน เพ่ือให้ สตง. เป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ อันจะทําให้หน้าที่ของ สตง. ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายดังกล่าว 
จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มาเพ่ือดําเนินการ  
   สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  กําหนดให้ สตง. เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
พ.ศ. 2539 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของ สตง. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  
 
7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดกรณีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  กําหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เก่ียวกับการจัดประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เก่ียวข้อง 
ในช่วงที่ไทยดํารงตําแหน่งประธานอาเซียน ปี 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเหมาะสมกับการเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุม สามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจงเพ่ิมเติมได้  
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เศรษฐกิจ- สังคม 

 
8. เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําโครงการอาคารเช่าสําหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2560 (โครงการอาคารเช่าสําหรับผู้มี
รายได้น้อย จังหวัดลําปาง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังน้ี  
  1. อนุมัติการดําเนินโครงการอาคารเช่าสําหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2560 จํานวน  1 โครงการ ได้แก่ 
โครงการอาคารเช่าจังหวัดลําปาง รวม 229 หน่วย วงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 111,652,000 บาท ตามท่ีกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ โดยแหล่งที่มาของวงเงินลงทุน ประกอบด้วย เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
จํานวน 99,615,000 บาท และเงินรายได้ของการเคหะแห่งชาติ จํานวน 12,037,000 บาท สําหรับการดําเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอให้การเคหะแห่งชาติใช้จ่ายจากเงินรายได้ของการเคหะแห่งชาติเป็นลําดับแรก หากไม่
เพียงพอให้ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหรือเงิน
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีไปดําเนินการ โดยควบคุมต้นทุนค่าก่อสร้างให้เป็นไปอย่างประหยัด
และอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ส่วนที่เหลือให้การเคหะแห่งชาติจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
เพ่ือเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามความจําเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอน
ต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
                    ทั้งน้ี ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (การเคหะแห่งชาติ) ดําเนินโครงการได้
ต่อเมื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว  
   2. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (การเคหะแห่งชาติ) รับความเห็นของ
กระทรวงการคลัง (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0907/7264 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 และหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0818.2/16813 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561) และคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (หนังสือสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร 
1101/1695 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561) ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
   สาระสาํคญัของเร่ือง  
  โครงการอาคารเช่าสําหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2560 เป็นการดําเนินการตามแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัย
สําหรับผู้มีรายได้น้อย ซึ่งอยู่ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ที่การเคหะ
แห่งชาติจัดทําเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหล่ือมล้ําทางสังคม สร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย
สําหรับผู้มีรายได้น้อยที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาและขยายโอกาสในการเข้าถึงที่
อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย โดยโครงการฯ ดังกล่าวจะจัดสร้างลักษณะอาคารพักอาศัยรวมสูง 3 – 5 ช้ัน             
ห้องอเนกประสงค์ขนาด 28 ตารางเมตร โดยห้องพักอาศัยช้ันล่างของอาคารออกแบบตามแนวอารยสถาปัตย์ 
(Universal Design) กล่าวคือเป็นการออกแบบเพ่ือคนทุกกลุ่ม เพ่ือรองรับการอยู่อาศัยของครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุและ
ผู้พิการ (จํานวนร้อยละ 10 ของหน่วยรวมในโครงการฯ) และออกแบบอาคารและโครงการ โดยยึดหลักการเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม (ECO – Friendly Housing)  
   ทั้งน้ี โครงการอาคารเช่าฯ จังหวัดลําปาง จํานวน 229 หน่วย สร้างบนพ้ืนที่ที่ดินของการเคหะ
แห่งชาติ ขนาด 5.46 ไร่ ซึ่งต้ังอยู่บนถนนลําปาง – แม่ทะ ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ประเภทอาคาร 
เป็นอาคารชุดพักอาศัยรวม 4 ช้ัน  อัตราคา่เช่า 692 บาท/เดือน โดยยังไม่รวมค่าดูแลชุมชน ค่าภาษีโรงเรือน ค่า
ประกัน และคา่ซ่อมใหญ่ ถ้ารวมแล้วค่าเช่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,700 บาท/เดือน  
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9.  เรื่อง  ขออนุมัติโครงการศูนย์ซ่อมบํารุงอากาศยานอู่ตะเภา  โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการ
บินภาคตะวันออก โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง  ระยะที่ 3 และโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรม            
มาบตาพุด  ระยะที่ 3 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
(สกพอ.) เสนอ ดังน้ี  

1. อนุมัติหลักการโครงการจํานวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการศูนย์ซ่อมบํารุงอากาศยานอู่ตะเภา   
โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง  ระยะที่ 3  และ
โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด  ระยะที่ 3 ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกได้มีมติเห็นชอบ   และมอบหมายให้น่วยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องให้เป็นไปตาม
กรอบระยะเวลาที่กําหนด  ทั้งน้ี  ให้ดําเนินการด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย  ระเบียบ  
และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย  

2. อนุมัติกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายของโครงการซ่อมบํารุงอากาศยานอู่ตะเภา โครงการพัฒนา 
สนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง  ระยะที่ 3 และให้การท่าเรือแห่ง
ประเทศไทยร่วมลงทุนกับเอกชนและกู้เงินเพ่ือดําเนินโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3  ตามที่
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้มีมติเห็นชอบ   

3. สําหรับโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ในส่วนของขอบเขต 
งานที่ต้องมีการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)  ให้กองทัพเรือดําเนินการให้
เป็นไปตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
ทั้งน้ี ให้เร่งดําเนินการจัดทํารายงานฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพ่ือให้สามารถลงนามในสัญญาร่วมลงทุนได้ ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด  และให้กองทัพเรือประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่างใกล้ชิด
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการและทําให้การดําเนินโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกและ
โครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน มีความสอดคล้อง เช่ือมโยง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป 

4. ในการดําเนินโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
ประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยเพ่ือเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับระบบการขนส่งทางรางเพ่ือรองรับการพัฒนาท่าเรือ
แหลมฉบัง เช่น การจัดหาหัวรถจักร จัดเตรียมบุคลากรให้เพียงพอ เป็นต้น เพ่ือให้การดําเนินโครงการฯ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และรองรับการขนส่งตู้สินค้าผ่านทางรถไฟที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในอนาคต 

5. ในส่วนของการขยายพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดให้ครอบคลุมพ้ืนที่โครงการพัฒนาท่าเรือ 
อุตสาหกรรมมาบตาพุด  ระยะที่ 3 ให้การนิคมอุตสาหกรรมจัดทํารายละเอียดการดําเนินการเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2522 
ก่อนที่จะดําเนินโครงการท่าเรือมาบตาพุดฯ ต่อไป 
 
10. เรื่อง  ขออนุมัติดําเนินโครงการอ่างเก็บน้ําลําสะพุง  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  จังหวัดชัยภูมิ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังน้ี  

1. อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทาน ดําเนินโครงการอ่างเก็บนํ้า 
ลําสะพุง  อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  จังหวัดชัยถูมิ  มีกําหนดแผนงานโครงการ 6 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 
2567) กรอบวงเงินงบประมาณโครงการทั้งสิ้น  3,100 ล้านบาท 

2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ดําเนินการตามแผนอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ 
กรมชลประทานเสนออย่างเคร่งครัด  
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3. มอบหมายให้สํานักงบประมาณพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน 
ของโครงการต่อไป 
  สาระสําคัญ 
  โครงการอ่างเก็บนํ้าลําสะพุง  อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังวัดชัยภูมิ  จะช่วยบรรเทาปัญหาการ
ขาดแคลนนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 ตําบลของอําเภอบัวแดง ได้แก่ ตําบลหนอง
แวง  ตําบลนองบัวแดง  และตําบลนางแดด  ซึ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
(ปี พ.ศ. 2558-2569) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความมั่นคงของนํ้าภาคการผลิต  (เกษตรและอุตสากรรม) โดยมี
รายละเอียดสรุปได้ ดังน้ี  

1. วัตถุประสงค์โครงการ  
1.1 เพ่ือเป็นแหล่งนํ้าต้นทุนสําหรับการอุปโภค-บริโภค ของราษฎรโดยเฉพาะเทศบาล 

หนองบัวแดง อําเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  และพ้ืนที่ใกล้เคียง   
1.2 เพ่ือกักเก็บนํ้าหลากส่วนเกินในช่วงฤดูฝนไว้ใช้เพ่ือการเพาะปลูกในช่วงเวลาฝนทิ้งช่วง 

และฤดูแล้ง  ใน 3 ตําบลของอําเภอหนองบัวแดง  ได้แก่ ตําบลหนองแวง  ตําบลหนองบัวแดง  และตําบลนางแดด  
1.3 พัฒนาเป็นสถานที่พักผ่อนย่อนใจของประชาชน 

2. ที่ต้ังโครงการ 
หัวงานโครงการต้ังอยู่บริเวณเหนือหมู่บ้านนาเจริญ ตําบลหนองแวง  อําเภอหนองบัวแดง  

จังหวัดชัยภูมิ  ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 ตําบล  ได้แก่ ตําบลหนองแวง  ตําบลหนองบัวแดง และตําบลนางแดด   
3. ลักษณะโครงการ ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก  ๆ ดังนี้  

   3.1 เขื่อนดินสูง 36.50 เมตร ยาว 2,270 เมตร สันเขื่อนกว้าง 9.00 เมตร  ความจุที่ 
ระดับเก็กกับ 46.90 ล้านลูกบาศก์เมตร 

3.2 อาคารประกอบ  ประกอบด้วย 1) อาคารระบายนํ้าล้น  ระบายนํ้าได้สูงสุด 2,100  
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  2) อาคารท่อส่งนํ้าลงลํานํ้าเดิม  อัตราการระบายนํ้า 38 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  
และ 3) อาคารท่อส่งนํ้า อัตราการระบายนํ้า 6.65 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 
   3.3 ระบบส่งนํ้า ความยาว 31.00 กิโลเมตร 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 6 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2567) 
 
11. เรื่อง การกําหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสนิคา้และบริการ พ.ศ. 2542  
                   คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบการกําหนดสินค้าควบคุมปี 2561 เพ่ิมเติม จํานวน 1 รายการ คือ 
มะพร้าวผลแก่และผลิตภัณฑ์ ตามมติคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ  

แต่งต้ัง 
 
12. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ัง นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์            
รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า (นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมธนารักษ ์กระทรวงการคลัง ต้ังแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  
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13. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
                   คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ัง นายวราวุธ ภู่อภิญญา ผู้ช่วย
ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ใหดํ้ารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่
ว่าง ทั้งน้ี การแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําต่างประเทศดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ  
  
14. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงวัฒนธรรม) 
                   คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ  
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 6 ราย ดังน้ี  
                   1. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง  
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
                   2. นายเกรียงศักด์ิ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมการศาสนา ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง  
                   3. นายประทีป เพ็งตะโก รองอธิบดีกรมศิลปากร ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง  
สํานักงานปลัดกระทรวง  
                   4. นายสมเกียรติ พันธรรม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง  
                   5. นางสาวศริิพรรณ ทองเจิม รองผู้อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง   
                   6. นายประดิษฐ์ โปซิว รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง  
                   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง 
และทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ  
  
15. เรื่อง แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพฒันาพืน้ทีสู่ง  
                   คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง จาํนวน 7 คน ดังน้ี  
                   1. นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษด์ิ        เป็นประธานกรรมการ  
                   2. นายชวลิต ชูขจร                    เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร  
                   3. นายดนุชา สินธวานนท์            เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาสังคม  
                   4. นางสาวลดาวัลย์ คําภา            เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์และ  
      ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  
                   5. นางสาววิบูลย์ลักษณ ์ร่วมรักษ์  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจและ  
      การตลาด  
                   6. คุณจันทนี ธนรักษ์                 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการ  
                   7. นายนนทกิร กาญจนะจติรา      เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงบประมาณ  
                   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป  

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


