
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม - วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๘ 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 ๒๘ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. .... 
๓ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน พ.ศ. .... 
๔ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. .... 
๕ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. .... 
๖ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. .... 
๗ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พ.ศ. .... 
๘ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร เพ่ือปรับปรุงการให้

สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ส านักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ขอหารือเกี่ยวกับระเบียบของคณะกรรมการองค์การ
อิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

๒ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หารือเก่ียวกับการวินิจฉัยการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

๓ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หารือการใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขของบิดามาดาของพนักงานธนาคารออมสิน
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๔ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอความเห็นร่างความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งส านักงานประสานความร่วมมือด้านการ
ท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

๕ ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างถนนสาย ฉ.  (ศชฉ.) ขอความเป็นธรรมและคัดค้าน
โครงการก่อสร้างถนนสาย ฉ. ถนนผังเมืองรวมเมืองน่าน จ.น่าน 

๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าดอยสุเทพ บางส่วน ในท้องที่

ต าบลสุเทพ ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ และต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. .... 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดให้พ้ืนที่ต าบลบางแก้ว ต าบลบางจะเกร็ง ต าบล 

แหลมใหญ่ และต าบลคลองโคน อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือสร้างทางหลวง

ท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนก าแพงเพชร ๖ กับศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พ.ศ. .... 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงเพ่ือรองรับการใช้บังคับพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดให้พ้ืนที่ต าบลทรงคนอง ต าบลบางกระสอบ ต าบล

บางน้ าผึ้ง ต าบลบางยอ ต าบลบางกะเจ้า และต าบลบางกอบัว อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเขตพ้ืนที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และข้อเสนอเชิงนโยบาย 

๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การขออนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและการอนุญาตให้คนต่างด้าวท างานในเรือประมง และการออกหนังสือคนประจ า
เรือประมง พ.ศ. .... 

๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดตั้งและด าเนินการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการจัดสถานะประเทศไทย ตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา ๓๐๑ 

พิเศษ ประจ าปี ๒๕๕๙ 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๑๕๕๙ (ครั้งที่ ๖) 
๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการรับรองเอกสารผลการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมอาเซียน - รัสเซีย 
๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติลงนามในบันทึกความเข้าในระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงเกษตรแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประมง (แห่งราชอาณาจักร

ไทย) กับหน่วยงานส านักงานเฝ้าระวังสุขอนามัยพืชและสัตว์ (แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย) ด้านการควบคุมความปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่จับจากธรรมชาติและผลิตภัณฑ์จากการเพาะเลี้ยงที่น าเข้าและส่งออก 

๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการประชุมสุดยอดว่าด้วยการด าเนินงานด้านมนุษยธรรม ณ นครอิสตันบลู 
สาธารณรัฐตุรก ี

 

    เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 

๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการลงนามในร่างแถลงการณ์ร่วมระหว่างไทยกับรั สเซียเกี่ยวกับความตกลง
เพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน และการเสนอร่างความตกลงเพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย เพ่ือด าเนินการลงนามและด าเนินการให้มีผลใช้บังคับ 

๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดท าบันทึกว่าด้วยการปรึกษาหารือทางการเมืองและความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐบัลแกเรีย 

๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและ 
การประชุมร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 

๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบในหลักการต่อการจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขยายความร่วมมือ
ทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของราชอาณาจักรไทยและกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจของสหพันธรัฐ
รัสเซีย และบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการค้าทวิภาค ี

๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียน - รัสเซีย สมัยพิเศษ 
๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนผู้แทนฝ่ายไทยส าหรับการร่วมลงนามในร่างความตกลง

ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านการทหาร 
๒๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบร่างเอกสารการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน และการลงนามในร่าง

ปฏิญญาร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม - วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัตริักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ก าหนดหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยดังต่อไปนี้  
๑.๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่และอ านาจเก็บ ขน และ

ก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่เกิดจากแหล่งชุมชน ได้แก่ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่สามารถด าเนินการได้ จะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนด าเนินการหรือท าร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ โดยการให้เอกชนด าเนินการ  
หรือร่วมด าเนินการดังกล่าว ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยอนุโลม 

๑.๒ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในเขตโรงงานซึ่งเป็นของเสียอันตรายและไม่อันตราย เป็นอ านาจ
หน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เว้นแต่กรณีที่มีการน าของเสียอันตรายและไม่อันตรายดังกล่าว
มาทิ้งรวมกับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจด าเนินการของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานรับผิดชอบแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงานฯ น าไปจัดการภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการกับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยนั้นได้ตามสมควร 

๑.๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้เพียงพอและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งออก
ข้อก าหนดของท้องถิ่นเพ่ือวางแนวปฏิบัติการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมทั้งก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง 

๒. ให้ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการเก็บ ขน ก าจัด หรือหาประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ต้องได้รับใบอนุญาต 
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

๓. ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเสนอแนะ แนะน า และช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าแผนงาน
โครงการการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด และขอจัดตั้งงบประมาณในกรณีที่จ าเป็นต้องได้รับ 
การอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 

๔. ก าหนดโทษส าหรับผู้ด าเนินกิจการรับเก็บ ขน ก าจัด หรือการหาประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่ไม่ได้รับ
ใบอนุญาต รวมทั้งก าหนดโทษส าหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของท้องถิ่น ได้แก่ ประชาชนทั่วไป และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และผู้ที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๕. ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าบริการใหม่ โดยเพ่ิมเติมอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการเก็บ ขน และก าจัด
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมทั้งค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของเอกชน  

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

โดยที่ร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้เพ่ิมการก าหนด 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่จัดเก็บได้ไปด าเนินการ ใช้ หรือหาประโยชน์ได้ และก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือเอกชน ด าเนินการเก็บ ขน และ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยหรือจะด าเนินการร่วมกันก็ได้ รวมทั้งได้ก าหนดให้การจัดท าแผนงานโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูล 
และมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการขอรับการอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาลสามารถกระท าได้ง่ายขึ้น  ซึ่งจะท าให้
การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของประเทศโดยเฉพาะเรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะเป็น
การลดปัญหาที่เกิดจากสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่มีอยู่และที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
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