
สรุปผลข้อมูลผลงานสําคัญของหน่วยงาน 
ประจําวันพฤหัสบดทีี่ ๖ สิงหาคม - วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ลําดับ ผลงาน/กิจกรรมสําคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย

แล้วเสร็จ ภายในสัปดาห์นี้ จํานวน ๒๑ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๑) 
 

สํานักงานฯ เร่งรัดการดําเนินการพิจารณา 
ร่างกฎหมาย และให้คําปรึกษาทางกฎหมาย 
แก่หน่วยงาน เ พ่ือให้การจัด ทํากฎหมาย 
แ ล้ ว เ ส ร็ จ  แ ล ะ มี ผ ล ใ ช้ บั ง คั บ ใ ห้ ทั น ต่ อ
สถานการณ์ เพ่ือคุ้มครองสิทธิของประชาชน 

๒ การให้คําปรึกษาทางกฎหมาย 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาให้คําปรึกษาทาง

กฎหมายแก่หน่วยงานภาครัฐ จํานวน ๔๐ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ลําดับท่ี เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจา่ย พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. .... 
๔ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

(มาตรการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
๕ ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย

ประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย

ประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
๗ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสุไหงโก - ลก จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. .... 
๘ ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบ

ทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ ของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ 
๙ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติม

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๕๔) 
๑๐ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ

ผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕) 
๑๑ ร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสําหรับหลักปฏิบัติสําหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร ์

ไดออกไซด์ เป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. .... 
๑๒ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองชัยนาท พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๑๓ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๑๔ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๑๕ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๑๖ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๑๗ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๑๘ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสุโขทัย พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๑๙ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒๐ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองท่าโขลง - คลองหลวง - รังสิต จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒๑ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

พ.ศ. .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายช่ือคําปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ลําดับท่ี เรื่อง 

๑ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ขอหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (กรมคุมประพฤติ) 

๒ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ขอหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (สํานักงานคณะกรรมการกํากับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า) 

๓ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ขอความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติหรือการขับคเลื่อนภารกิจ 
ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย) 

๔ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ขอหารือการบังคับใช้พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) 

๕ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ขอหารือ บสย. ไม่เข้าข่ายหน่วยงานท่ีต้องจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน
ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๖ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ขอหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๗ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หารือข้อกฎหมายเก่ียวกับการอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม) 

๘ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หารือการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (กรมธนารักษ์) 

๙ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ขอหารือเรื่องการจัดส่งคู่มือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัต ิ
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ 
เพ่ือการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน) 

๑๐ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หารือการตรวจสอบความครบถ้วนของขอบข่ายงานตามมาตรา ๗  
แห่งพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (สํานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

๑๑ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หารือการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ (กรมกิจการผู้สูงอายุ) 

๑๒ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ขอความเห็นประเด็นหารือด้านกฎหมายในการจัดทําคู่มือสําหรับ
ประชาชน (กรมประมง) 

๑๓ สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ขอหารือการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน) 

๑๔ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หารือการพิจารณาสถานภาพการเป็นผู้อนุญาตของกรมวิทยาศาสตร์
บริการ ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ (กรมวิทยาศาสตร์บริการ) 

๑๕ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ขอหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก 
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา) 

๑๖ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (กรมการกงสุล) 

๑๗ สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ขอหารือเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย) 

 

    เอกสารแนบ ๒ 



ลําดับท่ี เรื่อง 

๑๘ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ขอหารือการยกเว้นไม่นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการอํานวย 
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาใช้กับการอนุญาตตามพระราชบัญญัติพลังงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ (สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ) 

๑๙ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ขอหารือว่างานบริการประชาชนดังกล่าวเข้าข่ายตามมาตรา ๒  
แห่งพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม่ (สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร) 

๒๐ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ข้อหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี) 

๒๑ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ขอหารือการพิจารณาสถานะของคณะกรรมการสวัสดิการภายใน
หน่วยงานราชการ 

๒๒ นายสุชิน ปิยธรรมวิบูลย์ ขอคําวินิจฉัย 
๒๓ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ หารือการนําระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติว่าด้วยการถอดยศตํารวจลงประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 
๒๔ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการ

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. .... 
๒๕ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทานอ่างเก็บน้ําห้วยโทง  

เป็นทางน้ําชลประทานท่ีจะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
๒๖ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทานอ่างเก็บน้ําหนองบัว  

เป็นทางน้ําชลประทานท่ีจะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
๒๗ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในท้องท่ีตําบลบางปอ อําเภอเมือง

นราธวิาส จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. .... 
๒๘ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอยืนยันการเสนอเรื่องขอลดหย่อนค่ารายปีการประเมินภาษีโรงเรือน 

และท่ีดินของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ประจําปีภาษี ๒๕๕๑ และปีภาษี ๒๕๕๕ ของการท่าเรือ 
บ ี๑ ถึง บี ๔ 

๒๙ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นประสิทธิภาพการดําเนินงานวิจัยหน่วยงานภาครัฐประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕ 

๓๐ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอยืนยันการเสนอเรื่องขอลดหย่อนค่ารายปีการประเมินภาษีโรงเรือน 
และท่ีดินของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ประจําปีภาษี ๒๕๕๔ ของท่าเทียบเรือ ซี ๓ 

๓๑ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการกีฬา 
๓๒ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทานแม่น้ําปิง เป็นทางน้ํา

ชลประทานท่ีเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
๓๓ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทาน เป็นทางน้ําชลประทานท่ีจะ

เรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... จํานวน ๙ ฉบับ 
๓๔ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในท้องท่ี

ตําบลเมืองเก่า ตําบลบ้านนา ตําบลบ่อทอง อําเภอกบินทร์บุรี และตําบลแก่งดินสอ อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี  
พ.ศ. .... 

๓๕ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดให้การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๘ สายต่อทางของกรุงเทพมหานครควบคุม (แยกสะพาน
สมเด็จพระปิ่นเกล้า) - บรรจบทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๓๘ (บางบําหรุ) - แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ - 
ราชบุร ีท่ีบ้านหอมเกร็ด และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ สายกรุงเทพมหานคร - สะเดา (คลองพรวน) ท่ีบ้านโพธิ์เตี้ย 
ในท้องท่ีอําเภอสามพราน และอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นกรณีท่ีมีความจําเป็นโดยเร่งด่วน 



ลําดับท่ี เรื่อง 

๓๖ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย - ญี่ปุ่น 
๓๗ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดวิธีการแจ้งการชุมนุม

สาธารณะ พ.ศ. .... และร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เครื่องมือควบคุมฝูงชน พ.ศ. .... จํานวน ๒ ฉบับ 
๓๘ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบโครงการ Conserving Habitats for Globally Important Flora 

and Fauna in Production Landscape 
๓๙ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงกําหนดท่าหรือท่ี สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ  

ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ด่านพรมแดนสิงขร) 
๔๐ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นเอกสาร Declaration of San Jose ท่ีจะรับรองในการประชุมระดับ

รัฐมนตรีต่างประเทศของกรอบเวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกกับลาตินอเมริกา ครั้งท่ี ๗ ท่ีสาธารณรัฐ
คอสตาริกา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


