
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม - วันพุธที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๔ 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 ๒๙ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชกฤษฎีกาขยายระยะเวลาการใช้บังคับมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. .... 

๒ รา่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๓ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
๔ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานในเขตโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล าปาว เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บ

ค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ กระทรวงการต่างประเทศ ขอความเห็นการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ

และการร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. .... 
๒ กรมวิชาการเกษตร ขอหารือเกี่ยวกับการขอแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๓ ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ขอหารือเรื่องความชอบด้วยกฎหมายในการกระท าใดและการรับเงิน

ค่าตอบแทนของผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ ซึ่งมีคุณสมบัติเรื่องอายุขัดต่อพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๔ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขอส่ง (ร่าง) แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ภูทับเบิก พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ 
๕ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หารือการช าระค่าภาษีโรงเรือนของศาสนสมบัติกลาง (ศบก.) 
๖ ส านักนายกรัฐมนตรี ขอความเห็นการพิจารณาก าหนดมาตรฐานแถบสีธงชาติไทย เพ่ือให้มีมาตรฐานสีตามหน่วยสากล 
๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลเมืองเพีย อ าเภอกุดจับ จังหวัด

อุดรธานี ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน รวม ๒ ฉบับ 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยนา เป็นทางน้ าชลประทาน

ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนปากดง จังหวัดก าแพงเพชร พ.ศ. .... 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก เรื่อง มาตรฐานป้ายสัญญลักษณ์

ในระบบขนส่งสาธารณะ 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก าหนดจ านวนคนต่างด้าว

ซึ่งจะมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจ าปี พ.ศ. .... 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือขยาย

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๕๒ สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๐ - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๐  
(ต้าตลาด) ที่บ้านหัวดอย บ้านผางาม บ้านร่องห้า บ้านสบเปา และเพ่ือสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๔๒๑ สายหัวดอย -  
บ้านใหม่พัฒนา เป็นกรณีท่ีมีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน 

๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎหมายอนุบัญญัติระดับพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวง ที่ออกตาม

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ รวม ๒๘ ฉบับ 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง 

รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน ๕,๑๑๒ ล้านบาท เพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา และสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ของกรมทางหลวง 

๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการด าเนินโครงการยกระดับโครสร้างพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ ๒ การเพ่ิมประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ 
สู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) 

๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยโครงการพัฒนาวิทยาลัยพลศึกษา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

    เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 
๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดท ากรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองค า 

ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๒/๒๕๕๙ 
๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง 
๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (องค์การมหาชน) (ร่างพระราชกฤษฎีกา

จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ....) 
๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นมาตรการการเงินการคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี ๒๕๖๐ 
๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 
๒๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๕๐ 

และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
๒๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


