
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน - วันพุธที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๑๒ 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 ๒๔ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าดอยสุเทพ บางส่วน ในท้องที่ต าบลสุเทพ ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ และต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. .... 

๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าดอยสุเทพ บางส่วน ในท้องที่ต าบลสุเทพ ต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ และต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. .... 

๓ ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตเฉพาะคราวให้ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือน าเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุ
ออกฤทธิ์ ในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ พ.ศ. .... 

๔ ร่างกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติก าหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวง

และสะพาน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๖ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองซอย ๑๓ เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
๗ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานในเขตโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาภาษีเจริญ เป็นทางน้ าชลประทานที่จะ

เรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
๘ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองระบายน้ าที่ ๑ เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 

พ.ศ. .... 
๙ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... 

๑๐ ร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของสถานพยาบาลสัตว์ และลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. .... 
๑๑ ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. .... 
๑๒ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาต การอนุญาตให้จัดตั้งและด าเนินการสถานพยาบาลสัตว์ การโอนใบอนุญาต และ

การแสดงความจ านงเป็นผู้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ขอหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๒ กรมบัญชีกลาง ขอหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
๓ กระทรวงพลังงาน ขอความเห็นข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและข้อเสนอแนะนโยบายการแก้ไขปัญหาการบริหาร

จัดการทรัพยากรพลังงานของไทย 
๔ กองอ านวยการร่วม (กอร.) กองบังคับการ ตชด. ภาค ๑ ขอหารือการปฏิบัติการตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ที่ ๕/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการให้อ านาจก าหนดพ้ืนที่ควบคุมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย 
๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย หารือปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย กรณี การน าข้อยกเว้นเกี่ยวกับการจัดซื้อผ้าห่มนวม

ที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะมาประกอบการพิจารณาในเรื่องการจัดซื้อเสื้อกันหนาว 
๖ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขอหารือการน าเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการส่งคลัง

เป็นรายได้แผ่นดิน 
๗ กระทรวงสาธารณสุข ขอความเห็นเกี่ยวกับการขอจัดตั้งส่วนราชการ 
๘ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ขอหารือการมอบอ านาจให้ท าหน้าที่เป็นประธานกรรมการก ากับธุรกิจรักษาความปลอดภัย 
๙ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ขอหารือเรื่องการปฏิบัติภารกิจของ

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๖๒/๒๕๕๙ 

๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพ้ืนที่เพ่ือการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ 

จ านวน ๙ ฉบับ 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับ

พลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต าบลบ้านเหล่า อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. .... 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือขยายทางหลวง

ท้องถิ่นสายถนนเจริญกับถนนบางบอน ๕ พ.ศ. .... 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตทื่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบล

แม่สลิด อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก พ.ศ. .... 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในท้องที่ต าบลหัวขวาง ต าบลแห่ใต้ และ

ต าบลเลิงใต้ อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนด
เขตที่ดินในท้องที่ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 

๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... 
(แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๕๖) 

๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕) 

๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดแบบบัตรประจ าตัวเจ้าพนักงานทางหลวงส าหรับ 
ทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. .... 

๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ พ.ศ. .... 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ พ.ศ. .... 
๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวังไกลกังวล 
๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ที่ขาดหายไป เนื่องจากพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ไม่สามารถใช้บังคับได้ 
 
 

    เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 
๒๓ 

 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดท าและลงนามร่างความตกลงว่าด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดงาน UNWTO 
World Forum on Gastronomy Tourism ครั้งที่ ๔ ระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การการท่องเที่ยวโลก 

๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบปฏิญญาร่วมรัฐมนตรีของการประชุมร่วมระดับรัฐมนตรีของบันทึก  
ความเข้าใจโตเกียวและปารีสว่าด้วยการตรวจและควบคุมเรือในฐานะรัฐเจ้าของท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


