
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม - วันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๑๖ 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 ๔๕ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเงินประจ าต าแหน่งและเงินตอบแทนอ่ืนของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่มาจากการแต่งตั้ง 

และประธานสภากรุงเทพมหานครและรองประธานสภากรุงเทพมหานครที่มาจากการเลือกของสภากรุงเทพมหานคร  
ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานครดังกล่าว พ.ศ. …. 

๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ขยายระยะเวลา
ของมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในประเทศ) 

๔ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ . .... (แก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๐๔) พ.ศ. ๒๕๕๙) 

๕ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการ  
ภาษีเพ่ือจูงใจผู้มีความสามารถสูงระดับโลกให้มาท างานในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก) 

๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๗ ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ า

ต าแหน่งของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. .... 
๘ ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ า

ต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๙ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอ่ืนในส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
๑๐ ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการท าไม้หวงห้าม 
๑๑ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพัก พ.ศ. .... 
๑๒ ร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภทและชนิดของสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... 
๑๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดสิ่งมีชีวิตอ่ืนเป็นสัตว์ พ.ศ. .... 
๑๔ ร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตใช้หรือผลิตสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... 
๑๕ ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการใช้และผลิตสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... 
๑๖ ร่างค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ../๒๕๖๐ เรื่อง ให้หน่วยงานของรัฐจัดเก็บและเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ ส านักนายกรัฐมนตรี ขอหารือแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
๒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอหารือการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
๓ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร หารือการพิจารณาขอบข่ายงานตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอหารือเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในคณะกรรมการของสภา 

ภายหลังจากท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ 
๕ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ขอหารือกรณีการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 
๖ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอหารือการก าหนดสถานะผลิตภัณฑ์ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๗ นายสมชาย พ่วงทรัพย์ ขอให้ท่านอธิบายเจตนารมณ์ของการแยกศาลยุติธรรมจากกระทรวงยุติธรรม ปี ๒๕๔๓ 
๘ กรมควบคุมมลพิษ ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงผู้ควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสียและผู้รับจ้างให้บริการบ าบัดน้ าเสีย พ.ศ. .... 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ. .... 

๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชก าหนดเรือไทย พ.ศ. .... และร่างพระราชก าหนดการเดินเรือไทย 

พ.ศ. .... 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดิน ในท้องที่ต าบลนามะเขือ ต าบลกุตาไก้ 

ต าบลปลาปาก และต าบลโคกสูง อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  

ส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต าบลด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย พ.ศ. .... 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. .... 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกัน พ.ศ. .... 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนคลองแม่ลาย จังหวัดก าแพงเพชร 

พ.ศ. .... 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน 

และด่านศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ด่านศุลกากรเชียงของ) 
๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร

บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. .... 
๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภทการใช้น้ าบาดาล และการขอใบอนุญาตและ 

การออกใบอนุญาตเก่ียวกับการประกอบกิจการน้ าบาดาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดชนิดและจ านวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์

หรือยานพาหนะที่จ าเป็นประจ าสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการ

ของสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดวิชาชีพและจ านวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) 
๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแห่งประเทศ

ญี่ปุ่นและกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การสื่อสาร และดิจิทัล 

    เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 
๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างบันทึกแสดงเจตจ านงระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับกระทรวงเศรษฐกิจ

การค้าและอุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่น 
๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการจัดสถานะประเทศไทย ตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา ๓๐๑ พิเศษ 

ประจ าปี ๒๕๖๐ 
๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นแผนแม่บทระบบสมรรถนะแรงงานตามความต้องการของประเทศ 
๒๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
๒๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคาร

ที่ดิน 
๓๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการ 
๓๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและเปลี่ยนประเภท

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
๓๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติการลงนามในแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกัน 

ยับยั้ง และขจัด การท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
แห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงแห่งประเทศญี่ปุ่น 

๓๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการสมัครเข้ารับต าแหน่งสมาชิกประจ าในคณะประศาสน์การ (Governing 
Body : GB) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ วาระระหว่างปี ๒๕๖๐ ถึงปี ๒๕๖๓ 

๓๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการแต่งตั้งผู้มีอ านาจ (Designated Authority) ส าหรับกองทุน Green 
Climate Fund ของประเทศไทย 

๓๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบในการจัดท าบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มผู้ใช้เครื่องบิน Gripen ฉบับใหม ่
๓๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย 

(Thailand Future Fund) ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
๓๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติปรับโครงสร้างทางการเงินของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
๓๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการบริหารจัดการยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามโครงการพิเศษ 

โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
๓๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดท าความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับทบวงการพลังงาน

ปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency : IAEA) เกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมของทบวงการฯ 
ในราชอาณาจักรไทย (Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and IAEA concerning 
the Hosting of IAEA Activities in the Kingdom of Thailand) 

๔๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นท่าทีไทยและการลงนามในการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint 
Trade Committee : JTC) ระหว่างไทย - บังกลาเทศ ครั้งที่ ๔ 

๔๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู 
ช่วงแคราย - มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - ส าโรง ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

๔๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นท่าทีไทยในการประชุม United Nations Conference to Support the Implementation 
of Sustainable Development Goal ๑๔ 

๔๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือด้านระบบราง ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักร
ไทย และกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพ้ืนฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น 

๔๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติการจัดท าและลงนามร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กับ กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น  
เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสถานีรับสัญญาณต่อเนื่องถาวรแบบบูรณาการ 

๔๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดท าสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับยูเครนว่าด้วยความช่วยเหลือ 
ซึ่งกันและกันทางกฎหมายในเรื่องทางอาญา 

 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม - วันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชก าหนด 

๑. เพ่ิมบทจ ากัดสิทธิเสรีภาพตามมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
๒. แก้ไขและจัดล าดับนิยามในบทนิยามให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
๓. ก าหนดให้ศาลแรงงานมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านแรงงานซึ่งเกิดขึ้นตามพระราชก าหนดฯ 
๔. แก้ไขอ านาจหน้าที่ องค์ประกอบ และจ านวนของคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 
๕. ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และแก้ไขวาระการด ารงต าแหน่งเป็น ๓ ปี 
๖. ก าหนดใหห้ลักประกันที่นายจ้างน ามาวางไว้กับอธิบดีไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี 
๗. ก าหนดค่าปรับกรณนีายจ้างไม่วางหลักประกันเพ่ิมภายในก าหนดเวลาที่อธิบดีสั่งต้องช าระเงินเพ่ิมร้อยละ ๒ ต่อเดือน 
๘. ก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมในการขอรับหลักประกันคืนของนายจ้าง  
๙. ให้กองทุนเพ่ือการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าวน าค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บได้ไปใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องน าส่งคลัง

เป็นรายได้แผ่นดิน ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง 
๑๐. แก้ไขวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินของกองทุนให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  
๑๑. ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุนใหม่  

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. .... มีวัตถุประสงค์เพ่ือบริหารจัดการเกี่ยวกับการท างาน 
ของคนต่างด้าวและการน าคนต่างด้าวเข้ามาท างานในประเทศ ให้สามารถควบคุมดูแลแรงงานต่างด้าวทั้งระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แก้ไขปัญหาการน าคนต่างด้าวเข้ามาท างานกับนายจ้างในประเทศ ควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจจัดหาคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้าง 
ในประเทศ และป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน อันเป็นการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวในภาพรวม ทั้งนี้  ในการใช้บังคับกฎหมาย
ดังกล่าว จะส่งผลดีต่อความม่ันคงด้านแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศยิ่งข้ึน 

 

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 

 
 


