
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม - วันพุธที่ ๑๔ มนีาคม ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย

แล้วเสร็จ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๗ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๑)  

ส านักงานฯ เร่งรัดการด าเนินการพิจารณาร่างกฎหมาย 
และให้ค าปรึกษาทางกฎหมายแก่หน่วยงาน เพ่ือให้
การจัดท ากฎหมายแล้วเสร็จ และมีผลใช้บังคับให้ทัน
ต่อสถานการณ์ เพ่ือคุ้มครองสิทธิของประชาชน 

๒ การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ พิจารณาให้ค าปรึกษา 

ทางกฎหมายแก่หน่วยงานภาครัฐ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๓๑ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลคลองด่าน ต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบ่อ 

และต าบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 

จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. .... 
๔ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลบ้านใหม่หนองไทร ต าบลบ้านด่าน และ

ต าบลป่าไร่ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. .... 
๕ ร่างกฎกระทรวงใหใ้ช้บังคับผังเมืองรวมเมืองแกลง จังหวัดระยอง พ.ศ. .... 
๖ ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด  หรือบางประเภท ในพ้ืนที่

บางส่วนในท้องที่จังหวัดก าแพงเพชร พ.ศ. .... 
๗ ร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพ้ืนที่

บางส่วนในท้องที่จังหวัดแพร่ พ.ศ. .... 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ กรมบัญชีกลาง หารือการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
๒ ส านักงาน ป.ป.ท. ขอหารือกรณีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) พิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งของหน่วยงานที่คณะกรรมการ 

ป.ป.ท. มีมติชี้มูล 
๓ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาขอความอนุเคราะห์ความเห็นในประเด็นข้อกฎหมาย 
๔ กรมป่าไม้ ขอหารือปัญหาข้อกฎหมาย เรื่อง การขออนุญาตเคลื่อนย้ายไม้ 
๕ กรมสรรพากร ขอหารือการบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง ส าหรับปีภาษี ๒๕๖๐ 
๖ กระทรวงการคลัง ขอหารือเรื่องประมาณการเงินที่พึงได้มาส าหรับจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
๗ การกีฬาแห่งประเทศไทย ขอหารือการขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา 
๘ นายประเสริฐ กองแก้ว ร้องเรียนเทศบาลเมืองนครนายกไม่จัดหาเอกสารให้ตามค าขอ 
๙ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน หารือการด าเนินคดีตามมติ ก.อบต.จังหวัดแม่ฮ่องสอนเกี่ยวกับการสอบแข่งขันขององค์การ

บริหารส่วนต าบล ๘ แห่ง 
๑๐ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ขอหารือ 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการมีงานท าแห่งชาติ พ.ศ. .... 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญามีนบุรี ศาลแพ่งตลิ่งชัน 

ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง และศาลอาญาพระโขนง พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดเก็บ
ภาษีจากทรัพย์สินดิจิทัล) 

๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. .... 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน รวม ๒ ฉบับ 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาขยายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าเขาประ ป่าบางคราม 

ป่าช่องศิลา และป่าช่องข้ีแรต ในท้องที่ต าบลคลองท่อมเหนือ อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ พ.ศ. .... 
๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ

หมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด พ.ศ. .... 
๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมป่าไม้และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตร

นานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan International Research Center for Agricultural Sciences : JIRCAS) ร่างแผน 
ปฏิบัติงาน ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ วนวัฒนวิธีที่มีศักยภาพเพ่ือส่งเสริมการปลูกสวนป่าสักและร่างข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพ 

๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างแผนการปฏิรูปประเทศ 
๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างแผนปฏิบัติการมะนิลาเพ่ือต่อยอดการด าเนินการตามปฏิญญา

กรุงพนมเปญ ว่าด้วยข้อริเริ่มด้านการพัฒนาภายใต้การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมส าหรับความตกลงว่า

ด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๖ 
๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรี (Ministerial Declaration) ซึ่งเป็นเอกสาร

ผลลัพธ์ของการประชุมน้ าโลก ครั้งที่ ๘ (The 8th World Water Forum) 
๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียน - ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ 

 

     เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 
๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติงบประมาณส าหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และกรอบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติผู้แทนรัฐบาลไทยลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการซื้อขายสะพาน  

เครื่องหนุนมั่น (Modular Fast Bridge) จ านวน ๑ ชุด 
๒๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กรณีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... ซึ่งอาจส่ง 
ผลกระทบต่อสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน 

๒๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นกรอบเจรจาการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 
ทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม (WIPO IGC) ภายใต้กรอบองค์การทรัพย์สิน
ทางปัญญาโลก 

๓๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการแต่งตั้งหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐบาลไทยคนใหม่ในการเข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศเพ่ือการคุ้มครองปราสาทพระวิหาร (ICC - Preah Vihear) 

๓๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดท าความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนบังกลาเทศว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต 

 
 
 


