
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน - วันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๙ 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 ๑๘ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากบัดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 
๒ ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ า

ต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๓ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. .... 
๔ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือ

ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน) 
๕ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิ มเติม

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๕๘) 
๖ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บหรือช าระค่าชลประทานตลอดจนการยกเว้น ลดหย่อน หรือ

วิธีการผ่อนช าระค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
๗ ร่างประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส 

จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี ยกเว้นอ าเภอแม่ลาน 
๘ ร่างประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีก าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยัง คงมีผลใช้

บังคับ 
๙ ร่างประกาศ เรื่อง การให้ประกาศและค าสั่งที่นายกรัฐมนตรีก าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคง

มีผลใช้บังคับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 
๑ นายประสิทธิ์ อายุวัฒน์ ขอค าแนะน าและร้องทุกข์ 
๒ กรมบัญชีกลาง ขอหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
๓ นายพิสิทธิ์ หล้าสุดตา ขอให้ตีความข้อกฎหมาย 
๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชก าหนดการประมง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาโอนส านักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ

เหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรมไปเป็นกองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. .... 
๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น

รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพ่ือขยายผลในการส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล 
๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือสร้างและ

ขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ สายแม่สอด (เขตแดน) - มุกดาหาร ตอน บ.นาไคร้ - อ.ค าชะอี พ.ศ. .... 
๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้าน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทาน เป็นทางน้ าชลประทานที่จะ

เรียกเก็บค่าชลประทาน รวม ๓ ฉบับ 
๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร

บางชนิดหรือบางประเภท รวม ๒ ฉบับ 
๑๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบ

พิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ 

พ.ศ. .... 
๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ว่าด้วยการจดทะเบียนสถาบัน

ชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๑๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้า 

ที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามน าผ่านไปยังสาธารณรัฐแอฟริกากลาง พ.ศ. .... 
๑๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นโครงการจัดตั้งบริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ (Nation Broadband 

Network : NBN Co) และโครงการจัดตั้งบริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จ ากัด (Neutral 
Gateway & Data Center : NGDC Co) ของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 

๑๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๐ 
๑๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการขยายระยะเวลาความตกลงทวิภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศไทย  

กับประเทศญี่ปุ่นในการพัฒนากลไกเครดิตร่วม (Joint Crediting Mechanism : JCM) 
 
 
 
 
 
 
 
 

    เอกสารแนบ ๒ 



สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน - วันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. แก้ไขบทนิยามค าว่า “รัฐวิสาหกิจ” ให้หมายความถึง “รัฐวิสาหกิจในก ากับของกระทรวงเจ้าสังกัด” และ “รัฐวิสาหกิจในก ากับ
ของบรรษัท” 

๒. แก้ไของค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) รวมทั้งวิธีการคัดเลือกกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิของ คนร. 

๓. แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
๔. แก้ไขแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 
  ๔.๑ ให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจและบรรษัทฯ เสนอกรอบนโยบายการพัฒนาและทิศทางการลงทุนของ

รัฐวิสาหกิจในสังกัดตามหลักเกณฑ์ท่ี คนร. ก าหนด 
๔.๒ รัฐวิสาหกิจจะด าเนินการตามนโยบายของรัฐที่ไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจมิได้ 

๕. ก าหนดให้มกีารประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจและบรรษัทฯ  
๖. แก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์และสถานะของบรรษัทฯ ให้มีความชัดเจน 
๗. ก าหนดเงื่อนไขและวิธีการโอนหุ้นของรัฐวิสาหกิจให้แก่บรรษัทฯ ดังนี้ 

๗.๑ ให้ คนร. เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมและก าหนดล าดับการโอนหุ้น 
๗.๒ การโอนหุ้นต้องด าเนินการเปลี่ยนทุนเป็นหุ้นตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยการตราเป็น

พระราชกฤษฎีกาก าหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น 
๗.๓ รองรับสถานะของรัฐวิสาหกิจตามที่เคยมีก่อนที่กระทรวงการคลังจะโอนหุ้นของรัฐวิสาหกิจนั้นมายังบรรษัทฯ  

ให้ยังคงมีสถานะความเป็นรัฐวิสาหกิจ 
๘. แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบและก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทฯ 
๙. แก้ไขเพ่ิมเติมคุณสมบัติของกรรมการผู้อ านวยการใหญ่บรรษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต 
๑๐. แก้ไขการจัดท างบประมาณ ประมาณการรายจ่าย และระบบบัญชีของบรรษัทฯ รวมทั้งก าหนดให้กระทรวงการคลังแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีของบรรษัทฯ แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
๑๑. เพ่ิมบทก าหนดโทษส าหรับกรรมการและกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ของบรรษัทฯ ที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ

ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ในอัตราโทษเช่นเดียวกับผู้บริหารของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

โดยที่รัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ให้บริการสาธารณะต่อประชาชน ดังนั้น การบริหารจัดการและการให้บริการ
ของรัฐวิสาหกิจจึงเป็นเรื่องที่มีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน และหากรัฐวิสาหกิจมีแนวทางในการบริหารจัดการที่ชัดเจน และ  
มีมาตรฐานในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐในการตอบสนองความต้องการของประชาชน
อย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง ประชาชนจะได้รับการบริการที่ตรงตามความต้องการเท่าเทียม และทั่วถึงมากขึ้น และส่งผลให้งบประมาณ
ที่ภาครัฐได้ลงทุนไปในรัฐวิสาหกิจจะถูกน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ชัดเจน ซึ่งจะเป็นกลไกหลักในการสนับสนุน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเข้มแข็งทัดเทียมกับนานาประเทศได้ นอกจากนั้น การมีนโยบายและแผนงานที่ชัดเจนยังจะช่วย
ป้องกันการแทรกแซงการด าเนินกิจการของรัฐวิสาหกิจอีกด้วย 

นอกจากนี้ ในกรณีของรัฐวิสาหกิจที่ประสบปัญหา เมื่อภาครัฐมีแนวทางในการปรับปรุงกิจการของรัฐวิสาหกิจที่ชัดเจนและ
สามารถด าเนินการได้อย่างทันท่วงทีแล้ว จะท าให้ลดความสูญเสียในด้านงบประมาณและส่งผลเชิงบวกต่อสถานะการเงินและ
งบประมาณของประเทศได้มากข้ึน 

 
 
 
 
 
 



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 

 
 


