
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม - วันพุธที่ ๒๖ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย

แล้วเสร็จ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๔๒ 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 ๓๑ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานต ารวจศาล พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๔ ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๕ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๖ ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... 
๗ ร่างพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๘ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับเพศ) 
๙ ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท) 

๑๐ ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... 
๑๑ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของผู้ท าการแทน ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน  

ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในต าแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....   
๑๒ ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การเทียบต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดี พ.ศ. .... 
๑๓ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 
๑๔ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้

ผ่านกองทุนรวม) 
๑๕ ร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... 
๑๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกเทมเปอร์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
๑๗ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกนิรภัยหลายชั้นต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
๑๘ ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน  ในท้องที่ต าบลบ้านดู่ 

อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ. .... 
๑๙ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๖๖ สายปาลอ

บาต๊ะ - โกตาบารู ตอนปาลอบาต๊ะ - บ้านทอน พ.ศ. .... 
๒๐ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๒๑ สายต่อเขต 

เทศบาลเมืองภูเก็ตควบคุม - ห้าแยกฉลอง ที่บ้านโคกโตนด และเพ่ือขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๒๔ สายห้าแยก 
ฉลอง - ราไวย์ ที่บ้านโคกโตนด พ.ศ. .... 

๒๑ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลบึง และต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี พ.ศ. .... 

๒๒ รา่งพระราชกฤษฎีกาให้น าราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ 
มาใช้ในการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. .... 

๒๓ ร่างพระราชกฤษฎกีาจัดตั้งองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒๔ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันการบินพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒๕ รา่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
๒๗ ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการรวมกลุ่มกันเป็นองค์กรของนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... 
๒๘ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 

 

     เอกสารแนบ ๑ 



ล าดับที่ เรื่อง 

๒๙ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ..( พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
[ก าหนดสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เพ่ิมเติม)] 

๓๐ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานเหมืองแม่วังฝั่งขวา เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
๓๑ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. .... 
๓๒ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสายบุรี จังหวัดปัตตานี พ.ศ. .... 
๓๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๓๔ ร่างกฎกระทรวงก าหนดชนิดและจ านวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์หรือยานพาหนะที่จ าเป็นประจ าสถานพยาบาล 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๓๕ ร่างกฎกระทรวงก าหนดวิชาชีพและจ านวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๓๖ ร่างกฎกระทรวงก าหนดชื่อสถานพยาบาล และการแสดงรายระเอียดเกี่ยวกับสถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล 

อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอื่น และสิทธิของผู้ป่วย พ.ศ. .... 
๓๗ ร่างกฎกระทรวงการแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยและอันตรายเนื่องจากกระบวนการหรือขั้นตอนที่เกี่ยวกับการผลิต น าเข้า 

ส่งออก ขาย น าผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ พ.ศ. .... 
๓๘ ร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

ในการท างานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. .... 
๓๙ ร่างกฎกระทรวงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ส าหรับโครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ที่ต้องจัดท า

รายงานด้านสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายของกรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ. .... 
๔๐ รา่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ผลิตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ พ.ศ. .... 
๔๑ ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ พ.ศ. .... 
๔๒ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตน าเข้า

อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. .... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชือ่ค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ขอหารือข้อกฎหมายแห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ในประเด็นการเปลี่ยนแปลง

การก าหนดพื้นทีผ่ลิตปิโตรเลียมและพ้ืนที่สงวน 
๒ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขอความเห็นการปรับโอนพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ จากระบบ HS 2012 เป็นระบบ  

HS 2017 ของบัญชีถิ่นก าเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ 
๓ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอความเห็นการช่วยเหลือผู้ถูกกล่าวหาทางการเมืองเพ่ือขอการปล่อยตัวชั่วคราว 
๔ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน (ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....) 
๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติหอพัก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. .... 
๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... 
๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

เอกชน) 
๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพ่ิมเติมบุคคลที่ได้รับการยกเว้น

ค่าธรรมเนียมและภาษีประจ าปีส าหรับรถ) 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติก าหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. .... 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลปูโยะ และต าบลมูโนะ 

อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 

ในท้องที่ต าบลดอนยายหอม และต าบลถนนขาด อ าเภอเมืองนครปฐม เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างเอกสารยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมล้านช้าง-แม่โขง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- ๒๕๖๕ 
๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างเอกสารบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี 

ไทย - รัสเซีย ครั้งที่ ๗ 
๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรม ระหว่าง

กระทรวงอุตสาหกรรมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สหพันธรัฐรัสเซีย 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างบันทึกความตกลงระหว่างส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมและโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme : UNDP) 
๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดให้มีบริการเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียว (National 

Single Emergency Number) 
๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นสรุปสาระส าคัญการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ ๑๐ และการประชุม 

ที่เกี่ยวข้อง 
๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการเสนอเอกสารผลการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ ๑๔ 

 
 

     เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 
๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการพิจารณาความจ าเป็นของการปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือรองรับ

พันธกรณีตามความตกลงในการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันส าหรับการอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานของส านักงาน
เศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจ าประเทศไทย 

๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นแผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 
๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการก าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทราย

ขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑ 
๒๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นแผนปฏิบัติการร่วมแม่น้ าโขงปลอดภัยเพ่ือการควบคุมยาเสพติด ๖ ประเทศ 

ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) : กัมพูชา จีน สปป.ลาว เมียนมา ไทย เวียดนาม 
๒๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดท าหนังสือแลกเปลี่ยนและความตกลงการด าเนินงานโครงการ ASEC 

2025 ระหว่างอาเซียนกับเยอรมนี 
๓๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบร่างความตกลงการค้าบริการอาเซียน 
๓๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ ๑ บี เพ่ือท าเหมืองแร่ของบริษัท 

ศิลาอารี จ ากัด ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม - วันพุธที่ ๒๖ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน และการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
และการอุดหนุน  

๒. แก้ไขหลักเกณฑ์การยื่นค าขอให้พิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนในนามของอุตสาหกรรมภายในให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  
๓. แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการออกประกาศไต่สวนการทุ่มตลาดและการสุ่มตัวอย่างให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
๔. ให้กรมศุลกากรมีอ านาจด าเนินการกับผู้น าเข้าสินค้าที่ไม่ช าระหรือช าระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรืออากรตอบโต้การอุดหนุน

ไม่ครบถ้วน หรือค้างช าระ  
๕. แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการทบทวนการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการขอคืนอากรตอบโต้การทุ่มตลาดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
๖. แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการอุดหนุนให้สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต้ขององค์การการค้าโลก 
๗. แก้ไขเพ่ิมเติมหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน รวมทั้งวาระการด ารงต าแหน่งของ

กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือขยายการใช้
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนไปยังผู้น าเข้าที่หลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน รวมทั้งการแก้ไข
บทบัญญัติบางประการที่ยังไม่สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต้การอุดหนุนขององค์การการค้าโลก 
ตลอดจนปรับปรุงบทบัญญัติบางประการที่ไม่ชัดเจนหรือไม่สอดคล้องกับทางปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศ จะส่งผลให้อุตสาหกรรม
ภายในของประเทศที่ได้รับความเสียหายจากการน าเข้าสินค้าที่ทุ่มตลาดหรือสินค้าที่ได้รับการอุดหนุน ได้รับการเยียวยาความเสียหาย
จากการน าเข้าสินค้าดังกล่าวที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

รายชื่อผู้ที่สามารถให้ขอ้มูล/สัมภาษณ์  
ชื่อสกุล   นางสาวจารุวรรณ  เฮงตระกูล                 ต าแหน่ง  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา                                                                           
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศพัท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๕๒๙ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกลุ   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลขอ้มูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม - วันพธุที่ ๒๖ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ปรับปรุงกระบวนการออกใบสั่ง และวิธีการช าระค่าปรับตามใบสั่ง โดยสามารถช าระค่าปรับทางธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินของธนาคาร 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสถานีต ารวจทุกแห่ง  

๒. พนักงานสอบสวนทุกท้องที่มีอ านาจเปรียบเทียบปรับได้ทั่วราชอาณาจักร  
๓. ให้เจ้าพนักงานจราจรสามารถยึดใบอนุญาตขับขี่ได้ หากเห็นว่าผู้ขับขี่อยู่ในสภาพที่ขับรถต่อไปอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย 

หรือทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่น 
๔. ให้มีระบบบันทึกคะแนนความประพฤติของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ 
๕. ก าหนดการสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ี ดังนี้ 

๕.๑ ผู้ถูกสั่งพักใบอนุญาตขับขี่เกิน ๒ ครั้ง ภายในเวลา ๓ ปี อาจถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เกินกว่า ๙๐ วันได ้ 
๕.๒ ผู้เคยถูกสั่งยึดหรือพักใช้ใบอนุญาตขับขี่มาแล้ว หากกระท าความผิดและถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่อีกภายในเวลา ๑ ปี  

อาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ี 
๖. ผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่มีสิทธิอุทธรณ์ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์และกลไกในการออกใบสั่งส าหรับผู้ขับขี่ที่ฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับขี่ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลและบังคับใช้กฎหมาย 
ว่าด้วยการจราจรทางบกให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพนั้น ย่อมเป็นการควบคุมความประพฤติของผู้ขับขี่ให้ขับรถอย่างมีวินัย มีความระมัด 
ระวัง และเคารพกฎหมาย อันจะเป็นการลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับรถที่ไม่ปลอดภัย รวมทั้งส่งผลให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัย 
ในการสัญจรและการจราจรทางบก ตลอดจนเป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชนและผู้ที่ใช้รถใช้ถนนด้วย 

 

รายชื่อผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์  
ชื่อสกุล   นางสาวจารุวรรณ  เฮงตระกลู                 ต าแหน่ง  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา                                                                           
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๕๒๙ 
รายชือ่ผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคญัของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม - วันพุธที่ ๒๖ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมที่เก่ียวข้อง มีภารกิจร่วมกันในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๒. บิดา มารดา และผู้ปกครองต้องให้เด็กปฐมวัยในความดูแลได้รับการพัฒนาตามแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
๓. ให้มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพ่ือจัดท านโยบายระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย และให้ความเห็นชอบ

แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย อนุมัติแผนงบประมาณและแผนการด าเนินงานประจ าปีแบบบูรณาการ  
๔. การพัฒนาเด็กปฐมวัย  
 ๔.๑ ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างจิตวิญญาณของความเป็นครู ให้สามารถจัดการเรียนการสอน

ตามหลักการและปรัชญาของการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
๔.๒ ให้สถานพยาบาลของรัฐ หรือภาคเอกชน จัดให้มีการให้บริการสุขภาพแก่มารดาและบุตรอย่างทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมการให้

นมแม่ตั้งแต่แรกเกิดอย่างน้อย ๖ เดือน  
๔.๓ ให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยที่เหมาะสมในช่วงรอยต่อตั้งแต่ก่อนระดับอนุบาลจนถึง

ระดบัประถมศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
๔.๔ ให้หน่วยงานของรัฐ หรือภาคเอกชน จัดสวัสดิการและให้บริการด้านการคุ้มครองสิทธิเด็กปฐมวัย รวมทั้งคัดกรองเด็ก

ปฐมวัยที่มีความบกพร่อง ไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส  หรือต้องการการพัฒนาเป็นพิเศษที่เป็นระบบและได้มาตรฐาน  
๔.๕ ให้มีการบูรณาการในหน่วยงานเดียวกัน (One Stop Service) ทั้งด้านสาธารณสุข จัดการศึกษา สวัสดิการ และให้บริการ

ด้านการคุ้มครองสิทธิ 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม สนันสนุน และพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งระบบ รวมทั้งบูรณาการการท างานของ 
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยให้เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ โดยให้มีการดูแลเริ่มตั้งแต่หญิงตั้งครรภ์เพ่ือให้บุตรที่อยู่ในครรภ์ 
มีสุขภาวะและพัฒนาการที่ดี ไปจนถึงการเข้าศึกษาในระดับประถมศึกษา เพ่ือให้เด็กปฐมวัยทุกคนอยู่รอดปลอดภัย ได้รับความคุ้มครอง 
ดูแล และพัฒนา ให้การเรียนรู้และการศึกษาทั้งร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือให้เกิดทักษะพ้ืนฐาน
ในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีคุณลักษณะและอุปนิสัยใฝ่ดี มีคุณธรรม มีวินัย ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถซึมซับ
สุนทรียะและวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กปฐมวัยในช่วงรอยต่อตั้งแต่ก่อนระดับ
อนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาอย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กปฐมวัยที่จะเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพต่อไป 

 

รายชื่อผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์  
ชื่อสกุล   นางสาวจารุวรรณ  เฮงตระกูล                 ต าแหน่ง  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา                                                                           
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๕๒๙ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 

 
 
 
 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคญัของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม - วันพุธที่ ๒๖ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

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

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. แก้ไขนิยามค าว่า “การกระท าช าเรา” เพ่ือให้ชัดเจนและสอดคล้องกับลักษณะของการกระท าช าเราตามธรรมชาติ 
๒. แก้ไขอัตราโทษกรณีกระท าช าเราเด็กอายุไม่เกิน ๑๕ ปี และปรับปรุงมาตรการด าเนินการกับผู้กระท าความผิดที่มีอายุไม่เกิน 

๑๘ ปีกระท ากับผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กอายุกว่า ๑๓ ปีแต่ไม่เกิน ๑๕ ปี 
๓. ผู้กระท าช าเราที่มีการบันทึกภาพหรือเสียง และเผยแพร่หรือส่งต่อภาพหรือเสียงของการกระท าช าเราหรืออนาจาร ต้องรับโทษ 

หนักขึ้น  
๔. การข่มขืนกระท าช าเราและอนาจารระหว่างคู่สมรส ถ้าไม่เกิดต่อหน้าธารก านัล หรือไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท ารับอันตรายสาหัส 

หรือถึงแก่ความตาย เป็นความผิดทีย่อมความได้   
๕. เพ่ิมโทษส าหรับการกระท าความผิดเกี่ยวกับเพศแก่บุพการีและผู้อยู่ภายใต้อ านาจด้วยประการอ่ืนใด รวมถึงบุคคลที่ไม่สามารถ

ปกป้องตนเองได ้
๖. ก าหนดให้การกระท าใด ๆ ที่เป็นการเอาเปรียบหรือรับประโยชน์จากผู้ค้าประเวณีหรือจากการค้าประเวณี เป็นความผิดด้วย 
 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับเพศ) เป็นการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติ
ความผิดเกี่ยวกับเพศในหลายประการ ได้แก่ การปรับปรุงบทนิยามค าว่า “การกระท าช าเรา” เพ่ือให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับลักษณะ
ของการกระท าช าเราตามธรรมชาติ แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับเพศที่กระท าต่อเด็กบุคคลที่อยู่ภายใต้อ านาจของผู้กระท า และ 
ผู้ซึ่งไม่สามารถปกป้องตนเองได้ ให้ผู้กระท าต้องได้รับโทษหนักขึ้น อีกทั้งปรับปรุงความผิดฐานด ารงชีพจากรายได้ของผู้ซึ่งค้าประเวณีให้เป็น
ความผิดฐานแสวงหาประโยชน์จากผู้ซึ่งค้าประเวณี เพ่ือให้ครอบคลุมการกระท าความผิดที่เกิดขึ้นตามสภาพสังคมในปัจจุบัน อันเป็นการเพ่ิม
การคุ้มครองและป้องปรามการกระท าความผิดทางเพศต่อผู้อ่อนแอในสังคม และเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้บังคับกฎหมาย 

 

รายชื่อผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์  
ชื่อสกุล   นางสาวจารุวรรณ  เฮงตระกูล                 ต าแหน่ง  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา                                                                           
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๕๒๙ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคญัของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม - วันพุธที่ ๒๖ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดเก็บ
ภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม) 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ก าหนดประเภทเงินได้พึงประเมินที่ผู้มีเงินได้ได้รับจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นกองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
หรือกฎหมายของต่างประเทศ  

๒. ยกเลิกการยกเว้นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนในกองทนุรวมและเงินได้ของกองทุนรวม 
๓. เพ่ิมเติมเงื่อนไขการค านวณก าไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นกองทุนรวม 
๔. ก าหนดอัตราภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นกองทุนรวมให้เสียภาษีในอัตราร้อยละ ๑๕ ของรายได้ก่อนหัก

รายจ่ายใด ๆ  
๕. ยกเลิกอัตราภาษีเงินได้ของมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้ที่ไม่ใช่รายได้จากการบริจาค หรือค่าบ ารุงสมาชิก 
 

ประโยชน์ทีป่ระชาชนจะได้รับ 

การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้จากกองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ เฉพาะเงินได้
ตามมาตรา ๔๐ (๔) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร จะท าให้ภาระภาษีจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยตรงกับการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุน
รวมทั้ง ๒ ประเภทดังกล่าวมีความสอดคล้องกัน 

 

รายชื่อผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์  
ชื่อสกุล   นางสาวจารุวรรณ  เฮงตระกูล                 ต าแหน่ง  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา                                                                           
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๕๒๙ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคญัของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม - วันพุธที่ ๒๖ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ให้มีแผนพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลเพื่อก าหนดกรอบและทิศทางการบริหารงานภาครัฐและการบริการสาธารณะ 
๒. ให้หน่วยงานของรัฐบริหารงานและบริการสาธารณะในรูปแบบของเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีการบูรณาการข้อมูลภาครัฐและ 

การท างานให้สอดคล้องกัน  
๓. ให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล โดยให้ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานกลางในการอ านวยการ สนับสนุน และส่งเสริมการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานและการให้บริการ
ภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 

๔. ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าข้อมูลตามภารกิจในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล จัดท ากระบวนการหรือการด าเนินงานทางดิจิทัล เพ่ือการบริหาร
ราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน 

๕. ให้มีการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลระหว่างหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการพัฒนา
ระบบรัฐบาลดิจิทัลก าหนด รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือน ามาวิเคราะห์หรือประมวลผลได้ แต่ห้ามเปิดเผยต่อสาธารณะและ 
กระท าการใดที่อาจท าให้เจ้าของข้อมูลได้รับความเสียหาย  

๖. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการต่อสาธารณะในรูปแบบดิจิทัล เพ่ือให้ประชาชน
ทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างเสรีและไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

กฎหมายฉบับนี้จะช่วยในการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชนตามบทบัญญัติ 
แห่งรัฐธรรมนูญและตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยยกระดับการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐจากรูปแบบเดิมไปสู่การด าเนินการและ
ให้บริการผ่านระบบดิจิทัล  ทั้งนี้ โดยมีระบบการท างานแบบบูรณาการและมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งยังมีการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลเพ่ือให้การใช้ประโยชน์ในข้อมูลเป็นไป
อย่างคุ้มค่า อันจะส่งผลให้การบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
ลดขั้นตอน เปิดเผย และโปร่งใส ประชาชนจะได้รับประโยชน์ทั้งในแง่ของความสะดวกในการรับบริการจากภาครัฐและยังสามารถ
ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐได้ นอกจากนี้ การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลยังมีส่วนส าคัญ 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น  
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