
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน - วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๕ 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 ๓๖ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลหนองเทาใหญ่ อ าเภอปลาปาก จังหวัด

นครพนม พ.ศ. .... 
๓ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. .... 
๔ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. .... 
๕ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ กรมควบคุมมลพิษ ขอทบทวนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๒ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หารือการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและการค้า (องค์การมหาชน) 
๓ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หารือการปรับเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 
๔ ส านักงาน ป.ป.ท. ขอความเห็นทางกฎหมาย  
๕ กรมบัญชีกลาง ขอหารือการจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ (ช.ค.บ.) 
๖ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ หารือการให้คะแนนเพ่ิมพิเศษตามประมวลระเบียบการต ารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๑๑ 

การศึกษา การฝึก และการอบรม บทที่ ๕ ข้อบังคับโรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
๗ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอซักถามการให้ปริญญาแก่นักศึกษา กรณีรอการประกาศใช้ร่างพระราชกฤษฎีกา

ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอหารือข้อกฎหมาย 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นเอกสาร Asia Pacific Leaders Malaria Alliance (APLMA) Malaria 

Elimination Roadmap 
๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการลงนามกรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ 

รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการกระชับความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางรถไฟ ภายใต้
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕ 

๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการลงนามในร่างพิธีสารเพ่ือแก้ไขกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกิจและความตกลงที่เกี่ยวข้องภายใต้กรอบความตกลงฯ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) กับสาธารณรัฐประชาชนจีน 

๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัย
สากล โดยวิธีการเฝ้าตรวจตราอย่างต่อเนื่อง (Universal Security Audit Programme - Continuous Monitoring 
Approach : USAP - CMA) ระหว่างองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศและราชอาณาจักรไทย 

๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเปิดเผยและการใช้ข้อมูล ระหว่างส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งราชอาณาจักรไทยและกรมการตรวจคนเข้าเมืองและการป้องกัน
ชายแดนแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย 

๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎหมายล าดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม ๕ ฉบับ 

๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการขออนุมัติจ าหน่ายหนี้สูญเงินทุนหมุนเวียนโครงการไทย - เยอรมัน 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นมาตรการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ

ยานยนต์ต้นแบบในภูมิภาค 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นมาตรการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพ่ือลดภาระให้กับผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ 

(ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร) 
๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติร่างแนวทางการด าเนินงาน (Roadmap) ของคณะกรรมการร่วม

ด้านเทคนิคไทย - กัมพูชา 
๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาบราซิเลีย (Brasilia Declaration) 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อการขยายระยะเวลาส าหรับแผนปฏิบัติการอย่างรอบด้านเพ่ือส่งเสริม

ความร่วมมือระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับสหพันธรัฐรัสเซีย ปี ค.ศ. ๒๐๐๕ - ๒๐๑๕ 
   

    เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 

๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์เกี่ยวกับการเจรจา RCEP ในการประชุมสุดยอดอาเซียน 
ครั้งที่ ๒๗ 

๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบการเข้าร่วมเจรจาเพื่อปรับปรุงแก้ไขพิธีสารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาท
ด้านเศรษฐกิจฉบับใหม่ของอาเซียน (ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism : EDSM) 
และการทบทวนรายชื่อผู้แทนไทยที่จะท าหน้าที่ในคณะผู้พิจารณาและองค์กรอุทธรณ์ภายใต้พิธีสารฯ 

๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นข้อเสนอ ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย : กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต 
(New Engine of Growth) 

๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานผลการประชุมคณะกรรมการระดับสูง ไทย - อินโดนีเซีย ครั้งที่ ๙ 
๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการก ากับดูแลความปลอดภัย

ด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (European Aviation Safety Agency - EASA) 
๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นท่าทีไทยส าหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูง ระหว่างไทย - 

ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑ 
๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นกรอบการเจรจาและลงนามในปฏิญญาร่วมของการประชุมอัยการสูงสุดจีน - 

อาเซียน ครั้งที่ ๙ 
๒๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...  

(ตามมาตรา ๔๙ ทวิ แห่งประมวลรัษากร) 
๒๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๓๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาให้น าราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษี

บ ารุงท้องที่ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ มาใช้ในการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. .... 
๓๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

บังคับในเขตเทศบาลต าบลบางยี่รงค์ อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. .... 
๓๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 

แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม ๓ ฉบับ 
๓๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน 

ผู้ด าเนินการ ผู้ครอบครองอาคารและเจ้าของอาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. .... 
๓๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร

บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. .... 
๓๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  

ในท้องที่ต าบลศิลาลอย อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน 
๓๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ  

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 


