
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน - วันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย

แล้วเสร็จ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๑๐ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๑)  

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

๒ การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ พิจารณาให้ค าปรึกษา 

ทางกฎหมายแก่หน่วยงานภาครัฐ ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๒๙ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
๓ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๔ ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
๕ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๖ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลสระแก้ว และต าบลท่าเกษม อ าเภอเมืองสระแก้ว 

จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. .... 
๗ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนจอมบึง จังหวัดราชบุรี พ.ศ. .... 
๘ ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอส าเนาเอกสารพร้อมค ารับรอง และ

ค่าธรรมเนียมอ่ืนที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด พ.ศ. .... 
๙ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร พ.ศ. .... 

๑๐ ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยขอนสัก เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 
พ.ศ. .... 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ พระมโนธรรม รักอโศก หารือการวินิจฉัยความหมายของพระราชบัญญัติสงฆ์ 
๒ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอหารือข้อกฎหมายประเด็นการเสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน

อธิการบดี 
๓ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอหารือการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
๔ นายสัมฤทธิ์ ไชยพิเดช กับพวก ขอหารือข้อกฎหมาย 
๕ กระทรวงสาธารณสุข ขอความเห็นเกี่ยวกับการขอจัดตั้งส่วนราชการ 
๖ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หารือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

กรณีช้างป่าถูกรถยนต์ชนตายบนทางหลวงแผ่นดิน 
๗ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอหารือการตีความบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๘ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ขอหารือ 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. .... 

๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ขั้นพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ พ.ศ. .... 

๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานต ารวจศาล พ.ศ. .... 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิด

ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบล 

วังกระแจะ อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พ.ศ. .... 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิด

ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลเชียรเขา อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

และต าบลท้องล าเจียก อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... และร่างพระราช
กฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลดอนตรอ และต าบลเชียรเขา อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็น 
เขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ 

๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง วัสดุกระเด็น 
ตกหล่น และพังทลาย พ.ศ. .... 

๑๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดแบบสัญญาจ้างบริการ (สัญญาจ้างส ารวจและผลิต) 
พ.ศ. .... 

๒๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. .... 
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง 
รวมเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ 

๒๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  
ในท้องที่ต าบลท่าสายลวด ต าบลแม่สอด ต าบลแม่ปะ ต าบลพระธาตุผาแดง และต าบลแม่ดาว อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน 

 
 

     เอกสารแนบ ๒ 



ล าดับที่ เรื่อง 
๒๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  

ในท้องที่ต าบลรังสิต อ าเภอธัญบุรี และต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็นกรณีท่ีมีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน 
๒๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีส าหรับการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการคมนาคม

ขนส่งทางน้ าภายในประเทศ 
๒๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการก าหนดราคาอ้อยขัน้สุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทราย

ขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิต ปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐ 
๒๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการลงนามร่างความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับฮังการีเกี่ยวกับการด าเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฮังการีโดยร่วมมือกับวิทยาลัยพุทธศาสนาธรรมเกท 
๒๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการสถาปนาความสัมพันธ์

เมืองพ่ีเมืองน้อง 
๒๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
๒๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นกรอบการเจรจาความตกลงที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลความปลอดภัยอาหาร 

ของอาเซียน 
๒๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทยกับ

กระทวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐคิวบาว่าด้วยความร่วมมือในสาขาสาธารณสุขและการวิจัยทางการแพทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน - วันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ๑. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
๓. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) 
    พ.ศ. ....  
๔. ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
๕. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..)  
    พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

เป็นการแก้ไขการด าเนินการทางวินัยของข้าราชการฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นธรรมและสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

๑. กรณีมีการกล่าวหาหรือถูกฟ้องคดีอาญาไว้ก่อนออกจากราชการ ให้ด าเนินการทางวินัยต่อไปเสมือนว่ายังมิได้ออกจากราชการ 
แต่ต้องสั่งลงโทษภายใน ๓ ปี นับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ 

๒. กรณีมีการกล่าวหาหรือถูกฟ้องคดีอาญาภายหลังจากออกจากราชการแล้ว ให้ด าเนินการทางวินัยต่อไปเสมือนว่ายังมิได้ออกจาก
ราชการ โดยให้ด าเนินการสอบสวนภายใน ๑ ปี และสั่งลงโทษภายใน ๓ ปี นับแต่วันที่ออกจากราชการ 

๓. กรณีมีการเพิกถอนค าสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้ที่ออกจากราชการไปแล้ว เพราะการด าเนินการทางวินัยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ผู้มี
อ านาจด าเนินการทางวินัยให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ปี นับแต่มีค าพิพากษาถึงทีสุ่ดให้เพิกถอนค าสั่งลงโทษ 

๔. กรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ คณะกรรมการ ป.ป.ท. ชี้มูลความผิดผู้ที่ออกจากราชการแล้ว การด าเนินการทางวินัยให้เป็น 
ไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม
การทจุริต 

๕. การด าเนินการทางวินัยที่ส่วนราชการด าเนินการเอง หรือด าเนินการตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท.  
ชี้มูลความผิด ถ้าผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงให้งดโทษ 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

การแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ซึ่งออกจากราชการของข้าราชการฝ่ายพลเรือน
ประเภทต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้องกับกฎหมายขององค์กรตรวจสอบการทุจริต จะเป็นกลไกหนึ่งที่ท าให้การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นการสร้างหลักประกันแก่ประชาชนว่าจะได้รับการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

 

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 

 


