
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม - วันพุธที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๗ 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 ๒๒ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ยกเลิกหลักเกณฑ์การสอบสวน
ผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี) 

๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลโคกสะอาด และต าบลหนองบัวระเหว 
อ าเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. .... 

๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดวันเปิดท าการศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ พ.ศ. .... 
๔ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. .... 
๕ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะลันตาใหญ่ - เกาะลันตาน้อย จังหวัดกระบี่ พ.ศ. .... 
๖ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าคลองหาดส้มแป้น เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 

พ.ศ. .... 
๗ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองเชียงรากน้อย เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ส านักงบประมาณ หารือความเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ของส านักงาน  
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

๒ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอหารืออ านาจการอนุมัติให้เดินทางไปราชการต่างประเทศ 
๓ ส านักงานเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ขอความเห็นเพิ่มเติมในการส่งเสริมการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ หารือพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการต ารวจ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับอ านาจสั่งการของนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๐๓/๕ แห่ง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๖ ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) หารือการสรรหาผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. .... 
๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแแพทย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าสงวน พ.ศ. .... 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ 

สรรหา การเลือกกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พ.ศ. .... 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี พ.ศ. .... 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงยกเลิกการก าหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก าหนด
ชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จ านวน ๓ ฉบับ 

๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง ก าหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาต
ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ..) 

๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการเข้าร่วมโครงการ The ratification and early implementation of 
the Minamata Convention on Mercury 

๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการแลกเปลี่ยนหนังสือและการจัดท าความตกลงโครงการ ASEAN Secretariat 
Post ๒๐๑๕ Institutional Strengthening and Capacity Development (๒๐๑๖ - ๒๐๑๘) 

๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติหลักการและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับที่ดินให้แก่ราษฎร  
ผู้ถือครองและท าประโยชน์ในที่ดินที่หน่วยราชการดูแล เนื่องในการสร้างทางหลวง 

๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันตามมาตรา ๒๓ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการปรับปรุงมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในประเทศ (ร่างพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอผ่อนผันการใช้พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ ๑ เอ และ ๑ เอเอ็ม เพ่ือท าเหมืองแร่ของ
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ ากัด ที่จังหวัดสระบุรี 

๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานผลการพิจารณาขอ้เสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (เรื่อง การปฏิรูปกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  
พ.ศ. ....) 

 

    เอกสารแนบ ๒ 


