
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม - วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

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 ๓๙ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๘๑ สายบางใหญ่ - 
กาญจนบุรี พ.ศ. .... 

๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการส าหรับการปฏิบัติงานประจ าส านักงานในพ้ืนที่พิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการช าระราคาและค่าทดแทนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในเขตปฏิรูป

ที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๔ ร่างกฎกระทรวงก าหนดฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย 

พ.ศ. .... 
๕ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... 
๖ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อ่ืนใดในการติดตามตัวผู้ถูกคุมประพฤติ 

พ.ศ. .... 
๗ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองแยกซอย ๓ ขวา ของคลองซอย ๕ ซ้าย ของคลองส่งน้ าสายใหญ่ ๒ ซ้าย 

เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ ส านักงาน ก.อบต. หารือการปฏิบัติหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งไปช่วยราชการตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๙/๒๕๕๙ 
๒ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอหารือการขายที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๓ การยางแห่งประเทศไทย ขอหารือเรื่องการก าหนดเงินเดือนพนักงานการยางแห่งประเทศไทยที่โอนย้ายจากข้าราชการ

สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร 
๔ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขอหารือการใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในการเช่า 

การจัดซื้อที่ดิน และการก่อสร้างศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด 
๕ นายจรูญ ทองเจริญ ขอความช่วยเหลือถนนเลียบคลองหลวงแพ่ง (คลองแก้มลิง) ตามโครงการพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ถูกปิดถนน ประชาชนใช้รถยนต์เข้าออกถนนบางนา - ตราดไม่ได้ ขอให้เปิดถนน
เลียบคลองหลวงแพ่ง 

๖ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอหารือเก่ียวกับการจัดจ้างบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 
๗ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลซ า ขอหารือปัญหาการตีความ แนวทางปฏิบัติหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/

ว๖๙๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๘ (ตัวอย่างประกาศประมูลจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์) 
๘ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอหารือเรื่องการด าเนินการทางวินัย 
๙ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอหารือกรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๑๐ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หารือความเห็นทางกฎหมาย 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. .... 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบล

ท่าไข่ และต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. .... 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือสร้างทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข ๒๙๐ สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอนบ้านหนองคู - บ้านหนองบัวศาลา พ.ศ. .... 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน รวม 

๒ ฉบับ 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน จ านวน ๒ ฉบับ 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา 

พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดเครื่องแบบนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ พ.ศ. .... 
๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร

ส าหรับมาตรฐานบังคับ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 

บางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดตาก พ.ศ. .... 
๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๕๖) 
๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  

พ.ศ. .... 
๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ  
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พ.ศ. .... 

    เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 
๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษส าหรับข้าราชการส านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา

ของบุตร พ.ศ. .... 
๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) 
๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสหประชาชาติ ฉบับป  ค.ศ. ๒๐๑๗ - 
๒๐๒๑ 

๒๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการแก้ไขเพ่ิมเติมการแบ่งส่วนราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ร่างพระราช
กฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการ
หรือส่วนราชการอย่างอ่ืนในส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ) 

๓๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการด าเนินการตามมาตรา ๕/๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรัฐบาลสหรัฐอเมริกาแสดงความประสงค์จะซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพ่ิมเติม 
ในจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือก่อสร้างเป็นที่ท าการแห่งใหม่ของสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

๓๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นข้อตกลงยอมรับร่วมส าหรับรายงานการศึกษาชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยาสามัญ
ของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement for Bioequivalence Study Reports of Generic Medicinal 
Products ; ASEAN BE MRA) 

๓๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการรับรองร่างปฏิญญาร่วมว่าด้วยการประกาศเริ่มการเจรจาความตกลงการค้า
เสรีไทย - ตุรก ี

๓๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการขอโอนสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ ๓/๒๕๒๘/๒๘ แปลงส ารวจในทะเล 
อ่าวไทยหมายเลข B๖/๒๗ 

๓๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นกรอบวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจ าป งบประมาณ ๒๕๖๒ 
๓๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นเอกสาร Ministerial Declaration of the High - Level Political Forum on 

Sustainable Development and the ECOSOC High - Level Segment 
๓๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัตดิ าเนินโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางรถไฟ 

ไทย - จีน ช่วงกรุงเทพฯ - นครราชสีมา 
๓๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติด าเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน  - ราษฎร์บูรณะ 

(วงแหวนกาญจนาภิเษก) 
๓๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติเอกสารขอบเขตอ านาจหน้าที่ส าหรับคณะท างานสาขาความร่วมมือ

เศรษฐกิจข้ามพรมแดนภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง 
 
 
 
 
 


