
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน - วันพุธที่ ๗ กนัยายน ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๙ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๑) 
 

ส านักงานฯ เร่งรัดการด าเนินการพิจารณา 
ร่างกฎหมาย และให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย
แก่หน่วยงาน เพ่ือให้การจัดท ากฎหมาย
แล้วเสร็จ และมีผลใช้บั งคับให้ทันต่อ
สถานการณ์ เพ่ือคุ้มครองสิทธิของประชาชน 

๒ การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย

แก่หน่วยงานภาครัฐ จ านวน ๓๕ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับ
ที ่

เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การเพ่ิมต าแหน่งผู้ช่วยตุลาการศาล

ปกครองชั้นต้น) 
๓ ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  (การก าหนดให้มีคณะกรรมการ

บริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) และแก้ไขปรับปรุงอ านาจของคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (ก.ขป.) และ
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.)) 

๔ ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติการเปิดท าการ
ศาลปกครองในภูมิภาค) 

๕ ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ . .) พ.ศ. ....   (แก้ไขปรับปรุงอ านาจของ
คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (ก.ขป.) และคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.)) 

๖ ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (วาระการด ารงต าแหน่งประธานศาล
ปกครองสูงสุด และวินัยตุลาการศาลปกครอง) 

๗ ร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าแม่แคม ป่าแม่ก๋อน และป่าแม่สาย และป่าล าน้ าน่านฝั่งขวา ป่าจริม และป่า
น้ าปาด บางส่วน ในท้องที่ต าบลช่อแฮ อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และต าบลน้ าหมัน ต าบลจริม อ าเภอท่าปลา จังหวัด
อุตรดิตถ์ พ.ศ. .... 

๘ ร่างกฎกระทรวงแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบาง
ประเภท จ านวน ๑๔๗ ฉบับ พ.ศ. .... 

๙ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ กระทรวงพลังงาน ขอส่งรายงานการประชุมและขอความเห็นประกอบการพิจารณาปรับโครงสร้างของกระทรวงพลังงาน 
๒ ส านักงานเลขานุการ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย ขอความอนุเคราะห์ก าหนดแนวทางในการ

ออกค าสั่งเกี่ยวกับของกลางในคดี 
๓ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หารือการด าเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูล

ความผิด 
๔ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ขอหารือแนวทางการด าเนินการ 
๕ กรมสรรพากร หารืออ านาจหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากร 
๖ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลฝายหลวง ขอค าปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ  
๘ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอหารือการปฏิบัติตามระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดที่ดินในหมู่บ้านสหกรณ์โครงการ 

หุบกะพง พ.ศ. ๒๕๒๔ 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... 

๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรั บสาขาวิชา 

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (ฉบับที่..)  พ.ศ. .... 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา

ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การ

มหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ

มหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเพ่ิมเติม พ.ศ. .... 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงการขอขึ้นทะเบียน การออกใบส าคัญการขึ้นทะเบียน และ

การเพิกถอนการขึ้นทะเบียนที่ดินที่เป็นถิ่นก าเนิดของสมุนไพรหรือที่จะใช้ปลูกสมุนไพร พ.ศ. .... 
๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบ

เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ 
๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน 

และด่านศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ด่านศุลกากรหนองคาย) 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจ าต าแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร  

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานขั้นต่ า

ของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ 
๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้ข้าวเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติ

ตามมาตรการน าผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
 

    เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 

๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับองค์การการท่องเที่ยว
โลกว่าด้วยการจัดงานวันท่องเที่ยวโลกปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย
กับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหรัฐเม็กซิโกว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ 

๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษ
ปล่อยตัว ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการเยือนเวียดนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
๒๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาไทย - กัมพูชา 

(ฉบับแก้ไข) 
๓๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติการจัดท าและลงนามแผนว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว

ระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ปี ค.ศ. ๒๐๑๖ - ๒๐๑๘ 

๓๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติร่างแถลงการณ์ร่วมต่อสื่อมวลชน (Joint Press Statement) ของ
การประชุมประจ าปีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ครั้งที่ ๖ 

๓๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมหนานหนิงในการประชุมระดับรัฐมนตรี China - 
ASEAN Ministerial Meeting on Quality Supervision, Inspection and Quarantine (SPS Cooperation) ครั้งที่ ๕ 

๓๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบส่งคืนพ้ืนที่สวนป่าสมเด็จ เนื้อที่ ๙๐๐ ไร่ ให้กรมป่าไม้ เพ่ือน าพ้ืนที่เข้าสู่
กระบวนการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 

๓๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารท่าทีไทยส าหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ 
ครั้งที่ ๗๑ 

๓๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารสุดท้ายของการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
ครั้งที่ ๑๗ และร่างปฏิญญาเกาะมาร์การิตา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน - วันพุธที่ ๗ กนัยายน ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของรา่งพระราชบัญญัติ 

๑. แก้ไขเพ่ิมเติมประเภทหุ้นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถซื้อหรือมีไว้ได้  ต้องเป็นหุ้นที่ได้จากการลงทุนในสินทรัพย์
ต่างประเทศท่ีออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ธปท. ก าหนด 

๒. การขยายขอบเขตการลงทุนให้รวมถึงตราสารทุนต่างประเทศที่ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศ  
๓. แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจของคณะกรรมการ ธปท.  

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ปัจจุบันการบริหารเงินส ารองทางการจ ากัดอยู่เฉพาะในส่วนของตราสารหนี้ ประกอบกับความเสี่ยงของการบริหารเงินส ารอง
ทางการอยู่ที่เงินตราต่างประเทศเป็นหลัก การก าหนดเพ่ิมใหก้ารบริหารจัดการสินทรัพย์ของ ธปท. ในส่วนของการลงทุนในสินทรัพย์
ต่างประเทศให้สามารถลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศที่ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ธปท. 
ก าหนด จึงเป็นการเพ่ิมช่องทางการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศของ ธปท. ให้มีความหลากหลาย ถือเป็นการช่วยกระจายการ
ลงทุนซึ่งอาจมีผลท าให้เป็นการลดความเสี่ยงของการลงทุน 

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์ 
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๔๓๘ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 

 
 
 
 
 
 


