
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน - วันพุธที ่๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย

แล้วเสร็จ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๒๐ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๑)  

ส านักงานฯ เร่งรัดการด าเนินการพิจารณาร่างกฎหมาย 
และให้ค าปรึกษาทางกฎหมายแก่หน่วยงาน เพ่ือให้
การจัดท ากฎหมายแล้วเสร็จ และมีผลใช้บังคับให้ทัน
ต่อสถานการณ์ เพ่ือคุ้มครองสิทธิของประชาชน 

๒ การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ พิ จารณาให้ค าปรึกษา 

ทางกฎหมายแก่หน่วยงานภาครัฐ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๖๐ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ ามันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ ามัน พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ 

การวินิจฉัยปัญหาโดยที่ประชุมใหญ่และท่ีประชุมแผนกคดีของศาลชั้นอุทธรณ์และศาลฎีกา) 
๓ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

บริหารศาลยุติธรรมเพ่ือออกระเบียบก าหนดเบี้ยประชุมส าหรับข้าราชการตุลาการซึ่งเข้าร่วมการประชุมใหญ่ในศาลชั้น
อุทธรณ์หรือศาลฎีกา) 

๔ ร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๕ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณที่ดินป่าขุนวัง แปลงที่หนึ่ง ป่าแม่งาวฝั่งซ้าย ป่าแม่โป่ง ป่าแม่แจ้ฟ้า ป่าแม่ต าและป่าแม่มาย 

ป่าแม่งาวฝั่งขาว ป่าแม่ยาง และป่าแม่อาง ป่าแม่ทรายค า และป่าแม่เมาะ ในท้องที่ต าบลวังทอง อ าเภอวังเหนือ ต าบลบ้านร้อง 
ต าบลปงเตา ต าบลนาแก ต าบลบ้านอ้อน ต าบลบ้านโป่ง ต าบลบ้านหวด อ าเภองาว ต าบลทุ่งผึ้ง ต าบลปงตอน ต าบลแจ้ห่ม 
ต าบลเมืองมาย ต าบลบ้านสา อ าเภอแจ้ห่ม ต าบลบ้านดง อ าเภอแม่เมาะ และต าบลบ้านแลง ต าบลบุญนาคพัฒนา ต าบลนิคม
พัฒนา ต าบลบ้านเสด็จ อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (อุทยานแห่งชาติถ้ าผาไท) 

๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณที่ดินป่าเกาะพะงัน ในท้องที่ต าบลเกาะพะงัน ต าบลบ้านใต้ อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ - หมู่เกาะพะงัน) 

๗ ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอ านาจศาลแรงงานกลาง พ.ศ. .... 
๘ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดจ านวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดท าการของศาลแรงงานภาค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๙ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๑๐ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. .... 
๑๑ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  (มาตรการสร้าง

ความเป็นกลางทางภาษีกรณีผลตอบแทนจากการฝากเงินตามหลักการของศาสนาอิสลาม) 
๑๒ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็น

ตลาดแบบตรง พ.ศ. .... 
๑๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 

พ.ศ. .... 
๑๔ ร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการท างานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๕ ร่างกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๖ ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๗ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานในเขตโครงการชลประทานยโสธร เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บ 

ค่าชลประทาน พ.ศ. ....  
๑๘ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม

สมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๕๖) 
๑๙ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตใช้เรือและการประกันภัยเรือ

ส าหรับโดยสาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒๐ ร่างกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. .... 

 
   

 

 

 

 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ การกีฬาแห่งประเทศไทย ขอหารือกรณีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
๒ การกีฬาแห่งประเทศไทย ขอความเห็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ่ายเงินรางวัลและเงิน

สวัสดิการฯ ให้กับนักกีฬาที่ได้รับการปรับเหรียญรางวัล 
๓ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอหารือกรณีอุทธรณ์หนังสือรับรองเพ่ือประกันตัวข้าราชการหรือลูกจ้างรวมบุคคลอ่ืน 

ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในคดีหมายเลขด าที่ อท.๑๓๙/๒๕๕๙ 
๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีขอใช้ที่ราชพัสดุ 
๕ ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอหารืออ านาจการก ากับดูแลดาวเทียมสื่อสารภายใน 

ประเทศ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๖ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขอความอนุเคราะห์พิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วน

ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและศรีลังกา 
๗ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขอความเห็นร่างพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ ๑๐ ภายใต้กรอบความตกลง

ว่าด้วยบริการของอาเซียน 
๘ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม หารือการให้เจ้าหน้าที่ทหารมีอ านาจในการคุ้มครองพยานที่เป็นพลเรือนในคดีความผิด

เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร 
๙ กรมป่าไม้ ขอหารือกรณีการเรียกเงินคืนจากพนักงานราชการที่ใช้วุฒิการศึกษาปลอม 

๑๐ กรมท่ีดิน หารือการตรวจสอบโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๑๐๒๒ และ ๕๑๐๒๓ ต าบลสาคู อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
๑๑ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา หารือในปัญหาข้อกฎหมายกรณีการจัดท าระเบียบคุรุสภา ว่าด้วยกองทุนพัฒนาและผดุงเกียรติ

วิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๒ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอหารือเกี่ยวกับความซ้ าซ้อนในการจัดท าแผนงาน โครงการ  

ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตามมาตรา ๓๔/๔ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ กับการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๓ ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ขอหารือการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานส านักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

๑๔ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอหารือการด ารงต าแหน่งกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค ตามพระราชบัญญัติการประกอบ
โรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอให้พิจารณาสถานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๑๖ กลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดิน ขอให้ตีความการละเมิดพรบ. คณะสงฆ์ ๒๕๐๕ ม.๓๐ ของศาลและเจ้าหน้าที่ต ารวจกองปราบปราม 
๑๗ ส านักงานเทศบาลต าบลจรเข้สามพัน ขอหารือแนวทางปฏิบัติการพิจารณาให้ความเห็นตามพระราชบัญญัติการประกอบ

กิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๘ 
๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพ่ือการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล พ.ศ. .... 
๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... 
๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบล

สันติสุข อ าเภอดอยหล่อ และต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. .... 
๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบล 

ไชยมนตรี ต าบลปากนคร ต าบลท่าเรือ ต าบลท่าไร่ ต าบลบางจาก อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช และต าบลนาสาร ต าบลนาพรุ 
ต าบลช้างซ้าย อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. .... 

 

     เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 
๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา

และยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การปรับปรุงมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ  
ในส่วนค่าสิทธิที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือ) 

๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์รับค าขออนุญาต พ.ศ. .... 
๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา 

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียน

ราษฎรและก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดตราเครื่องหมายการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... 
๒๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๓๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง 

จังหวัดชลบุรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง 
จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕) 

๓๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๓๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. .... 

๓๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสรรพยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. .... 
๓๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก าหนดจ านวน

คนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจ าปี พ.ศ. .... 
๓๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การแก้ไขพิกัดอัตราศุลกากรของสินค้าที่มี

มาตรการน าเข้า ส่งออก และน าผ่าน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ให้เป็นไปตามพระราชก าหนดพิกัดศุลกากร (ฉบับที่ ๖) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. .... 

๓๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบว่าด้วยการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... 

๓๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๓๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่าง
ประเทศ (Memorandum of Understanding (MOU) between the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 
and the International Renewable Energy Agency (IRENA)) 

๓๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ว่าด้วย
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางบริหารในเรื่องทางศุลกากร 

๔๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างตราสารต่ออายุความตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และ
วิชาการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกา 

๔๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นเกี่ยวกับการน าความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท
กรณีการออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งศาสตราจารย์และต าแหน่งเชี่ยวชาญพิเศษ 

๔๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการขอขายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
และจังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๓ รวม ๒ ฉบับ ออกไปอีก ๒ ปี 

 



ล าดับที่ เรื่อง 
๔๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ บริเวณถนนสุขุมวิท ต าบลบางพระและต าบลทุ่งสุขลา 

อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
๔๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการก าหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทราย

ขั้นต้น ฤดูการผลิต ปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑ 
๔๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นหนังสือแลกเปลี่ยนเพ่ือการยกเว้นภาษีและค่าธรรมเนียมการโอนที่เกี่ยวข้อง

ในการซื้อที่ดิน อาคารและห้องชุด เพ่ือใช้เป็นที่พ านักและที่ท าการของสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลในดินแดน
ของแต่ละฝ่ายระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจอร์แดน 

๔๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นสัญญาความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตรา (Bilateral Swap 
Arrangement) ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังญี่ปุ่น 

๔๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดท าหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปเพ่ือแก้ไขความ
ตกลงในการสนับสนุนทางการเงินภายใต้โครงการการใช้ป่าพรุที่ยั่งยืนและการบรรเทาหมอกควันในอาเซียน 

๔๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยอมตะ (Amata University) จัดการศึกษาหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันในประเทศไทย 

๔๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเพ่ือการพัฒนาปาเลสไตน์ ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓ 

๕๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติผู้แทนรัฐบาลไทยลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการซื้อขายยานเกราะล้อ
ยาง ๘ × ๘ แบบ VN1, กระสุนปืนใหญ่ ขนาด ๓๐ × ๑๖๕ มิลลิเมตร ชนิดเจาะเกราะทิ้งเปลือก - ส่องวิถี พร้อมข้อต่อ
สายกระสุน, กระสุนปืนกล ขนาด ๗.๖๒ × ๕๔ มิลลิเมตร ชนิดธรรมดาพร้อมข้อต่อสายกระสุน, รถกู้ซ่อม, รถเครื่องมือ
ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ทางกล, รถเครื่องมือซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องช่วยฝึก รวม ๗ รายการ 

๕๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติลงนามและให้สัตยาบันสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาว่าด้วยการโอนตัวผู้กระท าความผิดและความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไป
ตามค าพิพากษาในคดีอาญา (สนธิสัญญาโอนตัวนักโทษ) 

๕๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการประชุมคณะท างานร่วมไทย - เมียนมา ในการเตรียมการส่งผู้หนีภัยการสู้รบ
จากเมียนมากลับประเทศ ครั้งที่ ๑ 

๕๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม Focal Points Network on Women, 
Peace and Security ณ กรุงเบอร์ลิน ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ 

๕๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นท่าทีไทยส าหรับการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมตามบันทึกความเข้าใจ
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคง ด้านอาหาร 
การค้า และการลงทุนในผลิตภัณฑ์และโภคภัณฑ์การเกษตร โดยเฉพาะอาหารฮาลาล ครั้งที่ ๑ 

๕๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการแจ้งความประสงค์ด าเนินกระบวนการพิจารณาข้อพิพาทหมายเลขด าที่  
๑/๒๕๕๐ ระหว่างบริษัท ไอทีวี จ ากัด (มหาชน) กับส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

๕๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการพิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินโครงการลงทุนก่อสร้าง บริหาร และ
ประกอบการท่าเทียบเรือสินค้ากอง เอ ๕ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

๕๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการพิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินโครงการบริหารและประกอบการท่าเทียบ
เรือตู้สินค้า บี ๔ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

๕๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการพิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินโครงการบริหารและประกอบการท่าเทียบ
เรือตู้สินค้า บี ๓ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

๕๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการพิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินโครงการบริหารและประกอบการท่าเทียบ
เรือตู้สินค้า บี ๒ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

๖๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๓๐ กรณีการจัดให้เช่า 
ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กจ.๑๙๔ (แปลงโรงงานกระดาษ) ต าบลบ้านใต้ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี 



 
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 

ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน - วันพุธที ่๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ ามันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ ามัน พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ก าหนดองค์ประกอบและหน้าทีข่องคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามันแห่งชาติ 
๒. ให้มีกองทุนปาล์มน้ ามันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ ามันโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือและส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนปาล์ม และบริหาร

จัดการคุณภาพและความเสี่ยงในการผลิต 
๓. ก าหนดที่มาของรายได้และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ 
๔. ให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกทดแทนหรือด าเนินการอ่ืนที่เกี่ยวกับปาล์มน้ ามัน 
๕. ก ากับคุณภาพและการซื้อขายปาล์มน้ ามัน  
๖. ก าหนดหน้าที่และอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบและด าเนินคดีผู้ประกอบการรับซื้อผลหรือน้ ามันปาล์มที่กระท าผิด 
๗. ก าหนดโทษปรับทางปกครองส าหรับผู้ประกอบการรับซื้อผลปาล์มน้ ามันที่กระท าความผิด หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

นี้ 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัตินี้มีสาระส าคัญเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรและอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ ามัน 
ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมีการจัดตั้งกองทุนปาล์มน้ ามันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ ามันเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับการเกษตรและ
อุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ ามัน สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ ามันเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ในการท าสวนปาล์มน้ ามันและการตลาด และสงเคราะห์เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ ามันในกรณีท่ีจ าเป็น รวมทั้งให้มีการก ากับกิจการรับซื้อผลปาล์ม
น้ ามันเท่าที่จ าเป็นเพ่ือคุ้มครองเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ ามันให้ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและพัฒนาคุณภาพของปาล์มน้ ามันอันเป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับการเกษตรและอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ ามันของประเทศ 

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์  
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๖๒๙ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 

ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน - วันพุธที ่๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม  
๒. การแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม และการพ้นจากต าแหน่ง รวมทั้งการแต่งตั้งแทนต าแหน่งว่างให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย โดยจะ

ทรงปรึกษาหารือกับสมเด็จพระสังฆราชก่อนก็ได้  
๓. การแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าคณะใหญ่และเจ้าคณะภาคเป็นไปตามพระราชด าริของพระมหากษัตริย์ การปกครองคณะสงฆ์ต าแหน่งอ่ืน

ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ เว้นแต่พระมหากษัตริย์จะมีพระราชด าริเป็นประการอ่ืน 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีหลักการส าคัญเกี่ยวกับการแก้ไขที่มาและองค์ประกอบของมหาเถรสมาคม เพ่ือให้ 
ได้พระภิกษุผู้มีพรรษาอันสมควรและมีจริยวัตรในพระธรรมวินัยที่งดงามเหมาะสมแก่การปกครองคณะสงฆ์มาเป็นกรรมการในมหาเถรสมาคม  
รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค และต าแหน่งการปกครองคณะสงฆ์ต าแหน่งอ่ืน เพ่ือให้
สอดคล้องกับโบราณราชประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งจะเป็นผลท าให้การปกครองคณะสงฆ์ในสังฆมณฑลเป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย เจริญมั่นคง และเกิดความเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนต่อคณะสงฆ์ อันจะน ามาซึ่งความร่มเย็นผาสุกแก่ประชาชนและ 
เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป  

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์  
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๖๒๙ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 
 


