
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม - วันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๑๔ 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 ๒๙ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... 
๓ ร่างพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... 
๔ ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... 
๕ ร่างพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. .... 
๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. .... 
๗ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลวัดหลวง ต าบลไร่หลักทอง ต าบลบ้านช้าง ต าบล

นาวังหิน ต าบลนาเริก ต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม และต าบลท่าบุญมี อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... 
๘ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลโคกกลอย อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา พ.ศ. .... 
๙ ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต พ.ศ. .... 

๑๐ ร่างกฎกระทรวงก าหนดเขตท่าเรือเกาะสมุย เขตจอดเรือเกาะสมุย และเขตควบคุมการเดินเรือเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
พ.ศ. .... 

๑๑ ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. .... 
๑๒ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (การก าหนดปริมาณ

แอลกอฮอล์ในเลือดที่เหมาะสม) 
๑๓ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. .... 
๑๔ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานในเขตโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล าปาว เป็นทางน้ าชลประทานที่จะ

เรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอความอนุเคราะห์หารือปัญหาข้อกฎหมาย 
๒ กรมบัญชีกลาง ขอให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยสิทธิที่จะเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
๓ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ขอหารือการจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
๔ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสารหลักฐาน 
๕ กระทรวงคมนาคม ขอความเห็นข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 

เพ่ือสร้างทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อ าเภอบางพลี อ าเภอเมืองสมุทรปราการ และอ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ พ.ศ. .... 

๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอหารือกรณีร้องเรียนคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย 

๗ ส านักงานกิจการยุติธรรม ขอแจ้งผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๓๑ 
ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง การปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรงและท่ีปรึกษากฎหมาย 
ของเด็กหรือเยาวชน 

๘ ส านักงานเทศบาลต าบลระแหง หารือกรณีภารกิจการแพทย์ฉุกเฉินเป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลระแหงหรือไม่ 
๙ การกีฬาแห่งประเทศไทย ขอหารือข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑๐ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต หารือสถานะความเป็นที่ดินของรัฐ 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. .... 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบล  

บ้านนา ต าบลขุนกระทิง ต าบลตากแดด ต าบลทุ่งคา และต าบลบางหมาก อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร พ.ศ. .... 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบล 

กื้ดช้าง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. .... 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานในเขตโครงการส่งน้ าและบ ารุง 

รักษาราชบุรีฝั่งขวา เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับการปฏิบัติที่ ดีส าหรับ 

การผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. .... 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยส านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี 

พ.ศ. .... 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ

และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการโอนและการจ านองอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด และร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีการโอนและการจ านองห้องชุดตามมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด รวม ๒ ฉบับ 

๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 
ก าหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะเป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกไปสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ และก าหนดให้  
เพชรที่ยังไม่ได้เจียระไนเป็นสินค้าที่ต้องห้ามน าเข้าจากสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. .... 

๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับกระทรวงตรวจคน 
เข้าเมืองและการป้องกันเขตแดนแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย 

๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสวนพฤกษศาสตร์สาธารณรัฐสิงคโปร์ คณะกรรมการ
อุทยานแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
แห่งราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยความร่วมมือด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

    เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 
๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎหมายสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม 
๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

[(เก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  (นายมหรรณพ 
เดชวิทักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ เป็นผู้เสนอ)] 

๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการด าเนินการตามโครงการจัดหารถถังทดแทนรถถัง แบบเอ็ม ๔๑ (ระยะท่ี ๒ 
ห้วงที่ ๒) 

๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดให้มีบริการเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียว (National 
Single Emergency Number) 

๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการลงนามเอกสารโครงการและหนังสือความตกลงรับทุนสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อมโลกภายใต้โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ าผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน 

๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ 
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 

๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการติดตามผลการประชุมสุดยอดผู้น าด้านผู้ลี้ภัยของประธานาธิบดีสหรัฐ  
อเมริกาและการประชุมสุดยอดสหประชาชาติส าหรับผู้ลี้ภัยและผู้โยกย้ายถิ่นฐาน 

๒๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นเอกสารเพ่ิมเติม (Addendum) ฉบับที่ ๓ ของสัญญาการให้ (Grant Contract) 
ของโครงการการสนับสนุนการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรป (ASEAN Regional Integration 
Support from the EU : ARISE) 

๒๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดท าความตกลงระหว่างส านักงานกลางแห่งชาติต ารวจสากลประเทศไทย 
(ต ารวจสากลกรุงเทพ) และส านักงานต ารวจแห่งชาติ ว่าด้วยการเข้าถึงระบบข้อมูลข่าวสารองค์การต ารวจสากลโดยตรง 
( Agreement between the INTERPOL National Central Bureau for Thailand in Bangkok and Royal Thai 
Police on Direct Access to the INTERPOL Information System) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม - วันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ก าหนดพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง และพ้ืนที่อ่ืนใดที่อยู่ในภาคตะวันออก
ที่ก าหนดเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

๒. การก าหนดนโยบายและการก ากับดูแลเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ดังนี้ 
๒.๑ ให้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีหน้าที่ก าหนดนโยบาย ให้ความเห็นชอบแผนและแผนผัง 

อนุมัติแผนงาน โครงการ และงบประมาณในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
๒.๒ จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือรับผิดชอบงานธุรการและงานวิชาการ 

ของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
๒.๓ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีอ านาจอนุมัติ อนุญาต ให้สิทธิ หรือให้สัมปทาน 

ตามกฎหมายเฉพาะบางฉบับให้แก่บุคคลซึ่งด าเนินการโดยมุ่งหมายเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
๓. การจัดหาที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดินของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส านักงาน

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
๔. คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอาจประกาศให้พ้ืนที่ส่วนใดส่วนหนึ่งภายในเขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออกเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือผลักดันการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษอันเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี 
ขั้นสูง สร้างนวัตกรรม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ 

๕. สิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบกิจการและอยู่อาศัยภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 
๕.๑ สิทธิในการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นของคนต่างด้าว 
๕.๒ สิทธิในการน าคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่อาศัยในราชอาณาจักร 
๕.๓ สิทธิในการที่จะได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากร 
๕.๔ สิทธิในการท าธุรกรรมทางการเงิน 
๕.๕ สิทธิประโยชน์อ่ืน เช่น ผู้ประกอบกิจการหรือผู้ประกอบวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ

สามารถประกอบวิชาชีพโดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาต จดทะเบียน หรือรับรองตามกฎหมายอีก และสิทธิประโยชน์อ่ืนตามกฎหมายว่าด้วย 
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

๖. ให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือเป็นทุนสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ ชุมชน และประชาชนที่อยู่
ภายในหรือที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวมถึงช่วยเหลือ หรือเยียวยาประชาชนและชุมชน  
ที่ได้รับผลกระทบ 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

การก าหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จะท าให้มีความชัดเจนในการใช้พื้นที่เพ่ือพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เป็นการเพ่ิม
ขีดความสามารถของประเทศ เกิดสิทธิประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและผู้อยู่อาศัย ดังนี้ 

๑. ผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิพิเศษในการด าเนินกิจการ ทั้งด้านภาษี การท าธุรกรรม การถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
๒. ประชาชนและชุมชนโดยรอบจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณสุข และได้รับการช่ วยเหลือ

เยียวยาหากได้รับผลกระทบต่อการก าหนดพื้นที่เป็นเขตพัฒนาพิเศษดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์ 
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๖๒๙ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม - วันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ก าหนดเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศ ได้แก่ ด้านการเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายกระบวนการยุติธรรม 
การศึกษา เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข รวมทั้งให้มีการปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านสังคม และด้านอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

๒. การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ และการจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศ  
แต่ละด้านจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทตามกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้วย 

๓. ให้มีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านท าหน้าที่จัดท าร่างแผนการปฏิรูปประเทศในด้านที่รับผิดชอบและปฏิบัติ 
หน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมอบหมาย โดยให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

๔. แผนการปฏิรูปประเทศต้องประกอบด้วย แผน ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการ ตัวชี้วัดผลการด าเนินการปฏิรูปประเทศ
และระยะเวลาการด าเนินการ 

๕. ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศเพ่ือให้การปฏิรูปประเทศบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผน 

๖. ในกรณีมีเหตุจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านใด ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านนั้นด าเนินการแก้ไขปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านนั้นโดยเร็ว 

๗. ให้คณะรัฐมนตรีวางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

๘. กรณีท่ีมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ ให้ด าเนินการดังนี้ 
๘.๑ กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐในฝ่ายบริหาร ให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศประสานงานกับหน่วยงานดังกล่าวหรือ

รัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพ่ือแก้ไขปรับปรุงความไม่สอดคล้องนั้น ในกรณีที่ไม่อาจหาข้อยุติร่วมกันได้ ให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศแจ้งเป็น
หนังสือให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณา และเมื่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมีมติประการใดแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น 

๘.๒ กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการ ให้คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศประสานงานหรือปรึกษาหารือกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐดังกล่าวเพ่ือแก้ไขปรับปรุงความไม่สอดคล้องนั้น 

๙. ให้มกีลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าร่างแผนการปฏิรูปประเทศ 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

เมื่อมีการจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศจะท าให้มีกลไก วิธีการ และขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ 

(๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขัดความเหลื่อมล้ า 
(๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์ 
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๖๒๙ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม - วันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. การจัดท ายทุธศาสตร์ชาติต้องค านึงถึงเป้าหมายการปฏิรูปประเทศตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติ 
๒. ให้มคีณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
๓. ยุทธศาสตร์ชาติต้องประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาว ก าหนดระยะเวลาที่ต้อง

ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมาย รวมทั้งวิธีการและระยะเวลาการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
๔. คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ โดยการก าหนด

นโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติและแผนอ่ืนใด ตลอดจนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

๕. ให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ชาติทุก ๕ ปี หรือในกรณีที่สถานการณ์ของโลกหรือสถานการณ์ของประเทศเปลี่ยนแปลงไป
จนไม่สามารถหรือไม่เหมาะสมที่จะด าเนินการตามเป้าหมายหรือยุทธศาสตร์ด้านใดด้านหนึ่ง 

๖. เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดท าแผน
แม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน
แม่บท 

๗. ก าหนดหลักเกณฑ์การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
๘. ก าหนดมาตรการด าเนินการในกรณีมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บท 
๙. ก าหนดกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย การจัดท า

ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งการสร้างการรับรู้ เข้าใจ และยอมรับที่จะเป็นเจ้าของยุทธศาสตร์ชาติร่วมกัน 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

ยุทธศาสตร์ชาติที่จัดท าขึ้นจะเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบ  
ในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน อันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าวตามระยะเวลา 
ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งการก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท านโยบาย และแผนต่าง ๆ ตลอดจนการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

 

รายช่ือผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์ 
ชื่อสกุล   นายดิสทัต  โหตระกิตย์                         ต าแหน่ง   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
หน่วยงาน   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา          หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ต่อ ๑๖๒๙ 
รายช่ือผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ 
ชื่อสกุล   นางเกสินี  แสงสุวรรณ                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน 
หมายเลขโทรศัพท์   ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๑                   หมายเลขโทรสาร   ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๘๐ 
อีเมล์   kesineeksdk@gmail.com 

 
 
 
 
 
 


