
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม - วันพุธที่ ๖ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย

แล้วเสรจ็ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๑๕ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๑)  

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

๒ การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ พิ จารณาให้ค าปรึกษา 

ทางกฎหมายแก่หน่วยงานภาครัฐ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๒๐ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืนในท้องที่ต าบลตะกุด และต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุร ี
จังหวัดสระบุรี พ.ศ. .... 

๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลโพนทราย และต าบลบางทรายใหญ่ อ าเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. .... 

๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลสันติสุข อ าเภอดอยหล่อ และต าบลท่าวังพร้าว 
อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. .... 

๔ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ สายนครศรีธรรมราช  
- บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ (นาทวี) ที่บ้านหัวถนนการะเกด บ้านปากช่อง บ้านทรายขาว และที่บ้านบางแค พ.ศ. .... 

๕ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลบ้านค้อ อ าเภอโพนสวรรค์ ต าบลนาหว้า ต าบลนางัว อ าเภอนาหว้า และ
ต าบลกุตาไก้ ต าบลปลาปาก อ าเภอปลาปาก จงัหวัดนครพนม ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... 

๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ า
ต าแหน่งของสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๗ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยยางพะไล เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน  
พ.ศ. .... 

๘ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าล าเชียงไกร เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน  
พ.ศ. .... 

๙ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยตะคร้อ เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน  
พ.ศ. .... 

๑๐ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยหิน เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
๑๑ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยซับประดู่ เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน  

พ.ศ. .... 
๑๒ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยเพลียก เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน  

พ.ศ. .... 
๑๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยบง เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
๑๔ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยปราสาทใหญ่ เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 

พ.ศ. .... 
๑๕ ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ ส าหรับ

คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถมายื่นค าขอรับหนังสือคนประจ าเรือเพ่ืออยู่ในราชอาณาจักรเป็น
การชั่วคราว และท างานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล (ฉบับที่ ..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชือ่ค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 
ล าดับที่ เรื่อง 

๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอหารือเก่ียวกับองค์ประกอบของสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
๒ ส านักงานประกันสังคม ขอหารือการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน เมื่อพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ 
๓ กรมวิชาการเกษตร ขอหารือ เรื่อง การส่งออกพะยูง 
๔ กรมการจัดหางาน หารือเกี่ยวกับการหักหลักประกันบริษัทจัดหางานคืนกองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางานไปท างานใน

ต่างประเทศ 
๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ขอความเห็นรายงานผลการประชุมเจรจาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU 
๖ ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอหารือประเด็นอ านาจหน้าที่ตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

การอนุมัติให้เลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. .... 
๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. .... 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง มาตรฐานการเงิน 
การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ การบัญชี การรายงานทางการเงิน และการตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน (ฉบับที่ ๒) 

๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่ อง ก าหนดให้มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์
มันส าปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  
ในท้องที่ต าบลองครักษ์ ต าบลศีรษะกระบือ ต าบลบางลูกเสือ ต าบลพระอาจารย์ ต าบลบางสมบูรณ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก และต าบลดอนเกาะกา ต าบลสิงโตทอง ต าบลหมอนทอง ต าบลบางน้ าเปรี้ยว อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน 

๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง การก าหนดให้
ทุนหมนุเวียนน าเงินที่ฝากกระทรวงการคลังไปหาผลประโยชน์ 

๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง รายชื่อหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. .... 

๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการให้สัตยาบันกรอบความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการขนส่ง
ผู้โดยสารข้ามพรมแดนโดยยานพาหนะทางถนน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Cross Border 
Transport of Passengers by Road Vehicles : ASEAN CBTP) 

๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นแผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวง
การต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติงบประมาณส าหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ และกรอบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการโอนใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ให้แก่มูลนิธิสภาคริสตจักร 
ในประเทศไทย 

๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป 

๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบข้อก าหนดคณะท างานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรป 
ในการต่อต้านการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และแต่งตั้งคณะท างานฝ่ายไทยของคณะท างาน 
ร่วมฯ 

 

     เอกสารแนบ ๒ 


