
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน - วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย

แล้วเสร็จ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๑๙ 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 ๒๖ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. .... 
๔ ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ 

โทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๕ ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ต ารวจกองประจ าการ) 
๖ ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. .... 
๗ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. .... 
๘ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๙ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลกื้ดช้าง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. .... 

๑๐ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลท่าเรือ ต าบลปากนคร อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จงัหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. .... 

๑๑ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลยางตลาด ต าบลคลองขาม และต าบลหัวงัว อ าเภอ 
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. .... 

๑๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๓ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองซอย 1 ขวา ของคลองนครหลวง เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บ 

ค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
๑๔ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. .... 
๑๕ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้พ้ืนที่ต าบลทรงคนอง ต าบลบางกระสอบ ต าบลบางน้ าผึ้ง ต าบลบางยอ ต าบลบางกะเจ้า และต าบล

บางกอบัว อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเชตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และข้อเสนอเชิงนโยบาย 
๑๖ ร่างประกาศ เรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
๑๗ ร่างประกาศ เรื่อง การให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 

พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย 
๑๘ ร่างประกาศ เรื่อง ก าหนดลักษณะความผิดอันมีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราช 

บัญญัตกิารรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๙ ร่างข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ กระทรวงการต่างประเทศ ขอความเห็นการรับรองข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ลี้ภัยและข้อตกลงระหว่างประเทศเพ่ือการ

โยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ 
๒ กระทรวงการต่างประเทศ ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นต่อร่างความตกลงประเทศเจ้าบ้าน (Host Country Agreement) 

ระหว่างไทยกับศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย 
๓ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความเห็นร่างถ้อยแถลงร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมอาเซียน-สาธารณรัฐประชาชนจีน 
๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(ในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ในการออกระเบียบของ ก.บ.ศป.) 
๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอายา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพ่ิมเกณฑ์

อายุเด็กในกรณีท่ีเด็กกระท าความผิดอาญา) 
๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการพิสูจน์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. .... 
๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปรามการทุจริต 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือด าเนินโครงการ 

รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน พ.ศ. .... 
๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทย

ฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของสถาบันการพลศึกษา(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าเชียงดาว ป่าแม่งัด และป่าแม่แตง 

บางส่วน ในท้องที่ต าบลบ้านเป้า และต าบลแม่หอพระ อ าเภอเม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. .... 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้แห่งชาติ (องค์การ

มหาชน) พ.ศ. .... 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

จ านวน ๒ ฉบับ 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. .... 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่

ต าบลวังจิก อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร

ส าหรับของที่มีถ่ินก าเนิดจากออสเตรเลีย (ฉบับที่ ..) 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นโครงการสลากการกุศล 
๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการปรับปรุงแนวทางการก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ

ของพนักงานรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ 
๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐปี ๒๕๖๑ 
๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัตจิัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการปรึกษาหารือและความร่วมมือระหว่าง

กระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิก 
๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่ง

ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงเกษตร ป่าไม้และการประมงแห่งสาธาณรัฐแอฟริกาใต้ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร 
๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอความเห็นขออนุมัติด าเนินโครงการวังหีบอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

และขออนุมัติผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีในการขอใช้พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ ๑ เอ 
 

     เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 
๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ (ช.ค.บ.) 

และการจ่ายบ าเหน็จด ารงชีพ 
๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ลี้ภัยและร่างข้อตกลงระหว่างประเทศ

เพ่ือการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ 
๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีกระบวนการโคลัมโบ  

ครั้งที่ ๖ 
๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานผลการด าเนินการโอนความรับชอบการบริหารตลาดนัดจตุจักร ไปเป็นความ

รับผิดชอบของกรุงเทพมหานครตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคญัของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน - วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ๑. ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... 
๒. ร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแหง่ชาติ พ.ศ. .... 
๑. ให้ยุบเลิกกองบังคับการต ารวจรถไฟ ภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยน าอัตราก าลังไปจัดสรรให้สถานี

ต ารวจและต ารวจภูธรจังหวัด 
๒. ให้ยุบหรือเปลี่ยนแปลงกองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบงานดังกล่าว 
๓. ให้โอนงานอ านวยการความสะดวกในการจราจร การกวดขันวินัยจราจร และการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกให้แก่

กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเทศบาลนคร  
๔. ให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดระบบบริหารงานในส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละท้องถิ่น

และชุมชน 
๕. แก้ไขโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาติให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
๖. ก าหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งข้าราชการต ารวจ และหลักเกณฑ์การประเมินเพ่ือเลื่อนต าแหน่ง 
๗. ให้แยกสายงานสอบสวนออกมาต่างหากเพ่ือให้พนักงานสอบสวนมีศักยภาพและเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสอบสวน 
๘. ก าหนดองค์ประกอบ หน้าที่ และอ านาจของคณะกรรมการต ารวจแห่งชาติ 
๙. ก าหนดหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการต ารวจ และคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนต ารวจ 

ร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. .... 
๑. ร่างพระราชบัญญัตินี้ให้บังคับใช้เฉพาะกระบวนการสืบสวนและสอบสวนที่ข้าราชการต ารวจรับผิดชอบ 
๒. ให้พนักงานสอบสวนในทุกท้องที่ มีหน้าที่และอ านาจรับค าร้องทุกข์หรือค ากล่าวโทษ ไม่ว่าเหตุจะเกิดข้ึนในท้องที่ใด 
๓. ทรัพย์สินสูญหาย เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ โฉนดที่ดิน ทะเบียนสมรสหรือทะเบียนบ้าน ไม่ต้องแจ้งความแต่ให้

แจ้งเจ้าหน้าที่ออกให้ใหม่ได้ 
๔. ให้มีผู้ช่วยพนักงานสอบสวน (ข้าราชการต ารวจชั้นประทวน) เพ่ือให้การสอบสวนด าเนินการได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วนสมบูรณ์ 
๕. ให้มีการบูรณาการการสอบสวนร่วมกันระหว่างสถานีต ารวจและต ารวจภูธรจังหวัด 
๖. ก าหนดการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ต้องหา ผู้เสียหาย พยานบุคคล และประชาชนผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๖.๑ หากบุคคลส าคัญในพ้ืนที่ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ ผู้บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวน หรือหัวหน้าสถานี
ต ารวจได้รับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิดอาญาในเรื่องใด ให้แจ้งข้อมูลเป็นหนังสือให้แก่พนักงานสอบสวน ซ่ึงต้องน ามาพิจารณา
ประกอบการสอบสวน และรวมหลักฐานดังกล่าวไว้ในส านวนด้วย 

๖.๒ ห้ามเจ้าพนักงานหรือพนักงานสอบสวนน าตัวผู้ถูกจับมาออกแถลงข่าวหรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน ยกเว้นการท า
แผนประกอบการรับสารภาพเพ่ือประโยชน์ในทางคดี 

๖.๓ ห้ามเจ้าพนักงานหรือพนักงานสอบสวนเผยแพร่ภาพหรือแถลงข่าวผู้ถูกจับกุม เนื่องจากยังไม่ผ่านการตัดสินโดยศาล 
และไม่ให้บุคคลอื่นที่ไม่เก่ียวข้องเข้าไปในสถานที่ทีค้่นซึ่งเป็นบ้านเรือนหรือสถานประกอบการ 

๗. ให้พนักงานอัยการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสอบสวนเพ่ือความเป็นธรรมในคดีต่อไปนี้ 
๗.๑ ความผิดอาญาที่มีอัตราโทษขั้นต่ าให้จ าคุกตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไปหรือโทษที่หนักกว่าในคดีเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน การค้ามนุษย ์หรือคดอ่ืีนที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
๗.๒ พนักงานสอบสวนต้องส่งส านวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการภายในก าหนด (ก่อนวันครบก าหนดขังผู้ต้องหาครั้ง

สุดท้าย) 
๗.๓ พนักงานอัยการมีอ านาจสั่งให้พนักงานสอบสวนด าเนินการสอบสวนเพ่ิมเติม หรือจะไปร่วมสอบสวนเพ่ิมเติมหรือสอบสวน

เพ่ิมเติมเองก่อนมีค าสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องก็ได้ 
 



ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... 
เมื่อมีการแก้ไขเพ่ิมเติมหน้าที่ อ านาจ และภารกิจของต ารวจให้เหมาะสมและแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงาน 

บุคคลของข้าราชการต ารวจให้เกิดประสิทธิภาพ มีหลักประกันว่าข้าราชการต ารวจจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม ได้รับความเป็นธรรม 
ในการแต่งตั้ง และโยกย้าย และการพิจารณาบ าเหน็จความชอบตามระบบคุณธรรมที่ชัดเจน จะท าให้ข้าราชการต ารวจสามารถปฏิบัติหน้าที่
การป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัยของประชาชน ได้อย่างมี
อิสระและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบกับการที่ร่างพระราชบัญญัตินี้ให้ความส าคัญกับหน่วยงานระดับต ารวจภูธรจังหวัดและสถานีต ารวจ
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนและใกล้ชิดประชาชนที่สุด โดยก าหนดให้มีการจัดสรรทรัพยากรทั้งอัตราก าลังพลและงบประมาณ
ให้แก่หน่วยงานดังกล่าวก่อนเป็นอันดับแรกจะช่วยให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ การที่
ร่างพระราชบัญญัตินี้ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนต ารวจเรียกโดยย่อว่า “ก.ร.ตร.” มีหน้าที่และอ านาจพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมของประชาชนจากการกระท าหรือไม่กระท าการของข้าราชการต ารวจอันมิชอบ
หรือการประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสมและเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของต ารวจ กระท าผิดวินัย หรือละเมิดประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของต ารวจ จะช่วยแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนที่ประชาชนได้รับจากการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการต ารวจ อีกทั้งองค์กรดังกล่าวยังเป็น
กลไกส าคัญในการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสอดส่องและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต ารวจด้วย 

ร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัตินี้จะช่วยอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนยิ่งขึ้นในการแจ้งค าร้องทุกข์หรือค ากล่าวโทษ กล่าวคือ ก าหนดให้

พนักงานสอบสวนในทุกท้องที่ มีหน้าที่และอ านาจรับค าร้องทุกข์หรือค ากล่าวโทษ ไม่ว่าเหตุจะเกิดขึ้นในท้องที่ใด ประชาชนจึงได้รับความ
สะดวกยิ่งขึ้นโดยสามารถที่จะร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแก่สถานีต ารวจท้องที่ใดก็ได้ และเมื่อพนักงานสอบสวนได้รับค าร้องทุกข์หรือ 
ค ากล่าวโทษแล้ว จะต้องสอบสวนเบื้องต้นเท่าที่จะพึงท าได้ แล้วรีบส่งค าร้องทุกข์หรือค ากล่าวโทษพร้อมด้วยส านวนการสอบสวนเบื้องต้น 
ไปยังพนักงานสอบสวนที่มีเขตอ านาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  อีกทั้งยังได้ก าหนดให้กรณีที่ทรัพย์สินสูญหาย ประชาชน
ไม่จ าเป็นต้องไปแจ้งความต่อต ารวจก่อนแล้วจึงไปขอยังเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้นอีกเพ่ือให้ออกบัตรหรือเอกสารใหม่ กรณีนี้จึงได้ก าหนด 
ให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่รับแจ้งและออกเอกสารหรือหลักฐานให้แก่ประชาชนผู้แจ้งได้  อย่างไรก็ดี ไม่ห้ามพนักงานสอบสวนที่จะรับแจ้งได้
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  นอกจากนี้ การปรับปรุงระบบการสอบสวนโดยให้พนักงานอัยการสามารถเข้าร่วมให้ค าแนะน าในการ
สอบสวนได้ตั้งแต่ต้นจะช่วยอ านวยความยุติธรรมในคดีอาญาให้แก่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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สรุปผลข้อมูลผลงานส าคญัของหน่วยงาน 
ประจ าวนัพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน - วันพธุที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ให้ลูกจ้างที่อายุครบ ๖๐ ปี และยังคงเป็นลูกจ้างเป็นสมาชิกกองทุนต่อไปได้ 
๒. แก้ไขเก่ียวกับการสิ้นสมาชิกภาพ ดังนี้ 

๒.๑ อายุครบ ๖๐ ปี (และไม่เป็นลูกจ้างต่อ) 
๒.๒ ตาย  
๒.๓ ลูกจ้างแจ้งว่าไม่พ านักอยู่ในประเทศไทย (กรณีลูกจ้างเป็นคนต่างชาติ) 
๒.๔ ทุพพลภาพหรือป่วยจนใกล้ถึงแก่ชีวิตและออกจากงานแล้วในขณะนั้น 
๒.๕ ลาออกจากงานโดยไม่ประสงค์จะเป็นสมาชิกต่อ 

๓. ลูกจ้างทีทุ่พพลภาพหรือเจ็บป่วยจนใกล้ถึงแก่ชีวิต สามารถขอรับเงินสะสม สมทบ และผลประโยชน์คืนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ 
๔. กรณีที่สมาชิกได้ไปเป็นสมาชิกของกองทุนอ่ืน เช่น กองทุน กบข. หรือกองทุนสงเคราะห์โรงเรียนเอกชน ยังคงเป็นสมาชิกอยู่ 

และเลือกที่จะจ่ายเงินสะสมต่อหรือไม่ก็ได้ 
๕. ก าหนดใหส้ิทธิเรียกร้องของสมาชิกท่ีมีต่อกองทุนเป็นสิทธิเฉพาะตัวและไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี 
๖. แก้ไขเก่ียวกับเรื่องบัญชี การบันทึกบัญชีกองทุนฯ การตรวจสอบ และรายงานการเงิน 
๗. แก้ไขอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่  
๘. แก้ไขปรับปรุงบทก าหนดโทษให้มีความถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. .... มีวัตถุประสงค์เป็นการจัดตั้งกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติขึ้น 
เพ่ือให้มีการออมเงินส าหรับแรงงานในระบบเป็นการรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศ ท าให้แรงงานที่จะเป็นผู้สูงอายุในอนาคต 
มีเงินทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพยามชราภาพ ซึ่งจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์  
ชื่อสกุล   นางสาวจารุวรรณ  เฮงตระกูล                 ต าแหน่ง  รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา                                                                           
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๔๓๗ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 


