รายงานการสรุปผลการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
ตามพระราชกฤษฎีกาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสานักนายกรัฐมนตรี
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
ลาดับ

ชื่อกฎหมาย

๑.

ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย
รถรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๔๕

ผู้รักษาการตาม
หน่วยงานที่
อยู่ระหว่างการดาเนินการในขั้นตอน
กฎหมาย
รับผิดชอบ
ปลัดสำนักผลการพิจารณา
สำนักกฎหมำยและ
นำยกรัฐมนตรี อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ระเบียบกลำง
รวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระเบียบสำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยรถรำชกำรฯจำกส่วนรำชกำรต่ำงๆ ที่อยู่ภำยใต้บังคับ
ของระเบียบ วิเครำะห์และประมวลผลกำรดำเนินกำรข้ำงต้นเพื่อนำมำพิจำรณำ
ยกร่ำงระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยรถรำชกำรฯ เสนอคณะกรรมกำรรถ
รำชกำรพิจำรณำเห็นชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำต่อไป และเนื่องจำก
ปัจจุบันมีกำรยกร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดเกี่ยวกับกำรขัดกันระหว่ำง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนร่วม พ.ศ. .... โดยในร่ำงมำตรำ ๕ วรรค
หก ได้บัญญัติให้มีระเบียบว่ำด้วยกำรอนุญำตให้ใช้ทรัพย์สิน ตำมวรรคสอง (๕)
สำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชำหรือกำกับดูแล ทั้งนี้ โดยมี
มำตรฐำนไม่ต่ำกว่ำระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และระเบียบดังกล่ำวอย่ำง
น้อยต้องกำหนดในเรื่องทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) ยำนพำหนะ
(๒) เครื่องมือสื่อสำร
(๓) อำคำรสถำนที่
(๔) วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงำน
(๕) สิ่งสำธำรณูปโภค

-๒ลาดับ

๒.

๓.

ชื่อกฎหมาย

ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย
กำรดูแลรักษำสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๓๑ และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๕
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย
กำรลำของข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๕

ผู้รักษาการตาม
กฎหมาย

ปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี

ปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี

อยู่ระหว่างการดาเนินการในขั้นตอน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประกอบกับคณะรัฐมนตรีในครำวประชุมเมื่อวันที่ ๘ สิงหำคม ๒๕๖๐ ได้มีมติ
มอบหมำยให้สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงำนหลักในกำรจัดทำ
ระเบียบว่ำด้วยกำรอนุญำตให้ใช้ทรัพย์สินสำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่อยู่ในบังคับ
บัญชำหรือกับดูแล โดยให้พิจำรณำร่วมกับกระทรวงกำรคลัง สำนักงำน ก.พ.
กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังนั้นในชั้นนี้กำรจัดทำ
ระเบียบว่ำด้วยกำรอนุญำตให้ใช้ทรัพย์สินฯ จึงมีผลเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับกำร
พิจำรณำแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักนำยกรับมนตรีว่ำด้วยรถรำชกำรฯ เป็น
ประกำรสำคัญ อันอำจส่งผลกระทบให้ต้องรอควำมชัดเจนเกี่ยวกับกำรจัดทำ
ระเบียบว่ำด้วยกำรอนุญำตให้ใช้ทรัพย์สินก่อน
อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรสอบถำมข้อมูลส่วนรำชกำรที่อยู่ภำยใต้บังคับ
สำนักกฎหมำยและ
ของระเบียบฯ และเนื่องจำกหน่วยงำนที่รับผิดชอบสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระเบียบกลำง
ชุมพร จำนวน ๒ หน่วยงำน ได้ใช้ระยะเวลำในกำรรวบรวมข้อมูลที่เป็นทำงกำร
นำนพอสมควร โดยขณะนี้ยังดำเนินกำรยังไม่แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรสอบถำมข้อมูลส่วนรำชกำรที่อยู่ภำยใต้บังคับ
ของระเบียบฯ

สำนักกฎหมำยและ
ระเบียบกลำง

-๓ลาดับ
๔.

๕.

๖.

๗.

ผู้รักษาการตาม
อยู่ระหว่างการดาเนินการในขั้นตอน
กฎหมาย
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย ปลัดสำนักอยู่ระหว่ำงรอผลกำรพิจำรณำของคณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรช่วยเหลือเยียวยำ
บำเหน็จควำมชอบสำหรับ
นำยกรัฐมนตรี ผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ซึ่งมีปลัดกระทรวงยุติธรรม
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในจังหวัด
เป็นประธำน ตำมมติกำรประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎำคม
ชำยแดนภำคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
๒๕๕๘ ที่มอบหมำยให้สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรีแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
สำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยบำเหน็จควำมชอบสำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน
๒๕๕๒
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย นำยกรัฐมนตรี เนื่องจำกขณะนี้ได้มีกำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
กำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
มอบหมำย
ในกระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะ พ.ศ. .... และอยู่ระหว่ำงเตรียมกำรจัดประชุม
ประชำชน พ.ศ. ๒๕๔๘
สำนักงำนปลัด เพื่อปรึกษำหำรือและระดมควำมคิดเห็นต่อร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวร่วมกับ
สำนัก
ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง และเนื่องจำกร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวมีแนวทำง
นำยกรัฐมนตรี ปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงระเบียบฯ จึงจำเป็นต้องชะลอกำรดำเนินกำรทบทวน
กฎหมำยฯ
ประกำศประกำศคณะกรรมกำร
นำยกรัฐมนตรี เนื่องจำกขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรยกร่ำงปรับปรุงแก้ไขพระรำชบัญญัติ
ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร เรื่อง
มอบหมำย
ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงจำเป็นต้องชะลอกำรดำเนินกำร
หลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับ
สำนักงำนปลัด ทบทวนกฎหมำยฯ ที่เกี่ยวข้องกับพระรำชบัญญัติดังกล่ำวออกไปก่อน
กำรจัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรของ
สำนัก
รำชกำรไว้ให้ประชำชนเข้ำตรวจดู นำยกรัฐมนตรี
ประกำศคณะกรรมกำรข้อมูล
นำยกรัฐมนตรี เนื่องจำกขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรยกร่ำงปรับปรุงแก้ไขพระรำชบัญญัติ
ข่ำวสำรของรำชกำร เรื่อง
มอบหมำย
ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงจำเป็นต้องชะลอกำรดำเนินกำร
หลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับ
สำนักงำนปลัด ทบทวนกฎหมำยฯ ที่เกี่ยวข้องกับพระรำชบัญญัติดังกล่ำวออกไปก่อน
กำรจัดพิมพ์หรือจัดให้มีข้อมูล
สำนัก
ข่ำวสำรของรำชกำรที่เกิดขึ้นก่อน นำยกรัฐมนตรี
วันที่พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ ใช้บังคับ
ชื่อกฎหมาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สำนักกฎหมำยและ
ระเบียบกลำง

ศูนย์บริกำร
ประชำชน

สำนักงำน
คณะกรรมกำร
ข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำร
สำนักงำน
คณะกรรมกำร
ข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำร

-๔ลาดับ
๘.

๙.

๑๐.

ผู้รักษาการตาม
กฎหมาย
ประกำศคณะกรรมกำรข้อมูล
นำยกรัฐมนตรี
ข่ำวสำรของรำชกำร เรื่อง กำรเรียก มอบหมำย
ค่ำธรรมเนียมกำรขอสำเนำ หรือขอ สำนักงำนปลัด
สำเนำที่มีคำรับรองถูกต้องของ
สำนัก
ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
นำยกรัฐมนตรี
ประกำศคณะกรรมกำรข้อมูล
นำยกรัฐมนตรี
ข่ำวสำรของรำชกำร เรื่อง
มอบหมำย
กำหนดให้ประกำศประกวดรำคำ สำนักงำนปลัด
และประกำศสอบรำคำของ
สำนัก
หน่วยงำนของรัฐที่หัวหน้ำส่วน
นำยกรัฐมนตรี
รำชกำรลงนำมแล้วเป็นข้อมูล
ข่ำวสำรที่ต้องจัดไว้ให้ประชำชนเข้ำ
ตรวจดูได้ตำมมำตรำ ๙ (๘) แห่ง
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย นำยกรัฐมนตรี
กำรจัดให้โฉนดชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๓ มอบหมำย
และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) สำนักงำนปลัด
พ.ศ. ๒๕๕๕
สำนัก
นำยกรัฐมนตรี
ชื่อกฎหมาย

อยู่ระหว่างการดาเนินการในขั้นตอน
เนื่องจำกขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรยกร่ำงปรับปรุงแก้ไขพระรำชบัญญัติ
ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงจำเป็นต้องชะลอกำรดำเนินกำร
ทบทวนกฎหมำยฯ ที่เกี่ยวข้องกับพระรำชบัญญัติ ดังกล่ำวออกไปก่อน
อยู่ในขั้นตอนเตรียมเสนอคณะอนุกรรมกำรกำหนดให้ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
เป็นข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องจัดไว้ให้ประชำชนเข้ำตรวจดูได้ตำมมำตรำ ๙ (๘) แห่ง
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ พิจำรณำปรับปรุง
ประกำศเรื่องนี้ให้สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันที่ ๕ มกรำคม ๒๕๖๑

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สำนักงำน
คณะกรรมกำร
ข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำร
สำนักงำน
คณะกรรมกำร
ข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำร

ผลการพิจารณา
สำนักงำนโฉนด
เห็นควรยกเลิกระเบียบ เพื่อไม่ให้เกิดควำมซ้ำซ้อน ลดผลกระทบและภำระของ ชุมชน
ประชำชนที่อำจเกิดขึ้น
เนื่องจำกกำรแก้ไขปัญหำด้ำนที่ดินในปัจจุบันรัฐบำลได้ดำเนินกำรในรูปแบบ
ของคณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ (คทช.) ซึ่งจัดตั้งโดยระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยคณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีอำนำจ
หน้ำที่จัดทำนโยบำยและแผนกำรบริหำรจัดกำรที่ดิน และทรัพยำกรที่ดินของ
ประเทศ รวมทั้งเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี ในกำรจัดให้มี ปรับปรุง แก้ไข หรือ
ยกเลิกกฎหมำยเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรที่ดินและทรัพยำกรดิน โดย คทช. ได้

-๕ลาดับ

๑๑.

ชื่อกฎหมาย

ประกำศคณะกรรมกำรกำร
กระจำยอำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนด
อำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบ
บริกำรสำธำรณะขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกำศคณะกรรมกำรกำร
กระจำยอำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนด
อำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบ
บริกำรสำธำรณะขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒)

ผู้รักษาการตาม
กฎหมาย

นำยกรัฐมนตรี
มอบหมำย
สำนักงำนปลัด
สำนัก
นำยกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวง
กำรคลัง
รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวง
มหำดไทย

อยู่ระหว่างการดาเนินการในขั้นตอน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เสนอร่ำงพระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ พ.ศ. .... และ
ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรตรวจพิจำรณำร่ำงฯ ของของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำซึ่ง
แนวทำงกำรดำเนินกำรของ คทช. มีควำมสอดคล้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
กำรดำเนินงำนตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดให้โฉนดชุมชน
พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่เนื่องจำกที่ผ่ำนมำมีกำรอนุญำตให้ชุมชนใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ของรัฐซึ่งชุมชนมีหน้ำที่ต้องดำเนินกำรตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี จำนวน
๔ ชุมชน รวมทั้งมีเอกสำรของชุมชนที่อยู่ระหว่ำงยื่นคำขอดำเนินงำนโฉนดชุมชน
อีกจำนวนมำก ประกอบกับพระรำชบัญญัติของ คทช. ดังกล่ำวยังไม่มีผลใช้
บังคับ กำรยกเลิกระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีในขณะนี้อำจส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนที่อยู่ระหว่ำงยื่นคำขอดังกล่ำวได้จึงยังไม่อำจยกเลิก ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีฉบับนี้ได้
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
สำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรกระจำย
อำนำจให้แก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

-๖ลาดับ
๑๒.

๑๓.

๑๔.

ชื่อกฎหมาย
ประกำศคณะกรรมกำรกำร
กระจำยอำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง
หลักเกณฑ์และขั้นตอนกำร
ดำเนินกำรและกำรดำเนินคดีตำม
ภำรกิจที่ส่วนรำชกำรถ่ำยโอนให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวำระ
เริ่มแรก
ประกำศคณะกรรมกำรกำร
กระจำยอำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง
หลักเกณฑ์กำรสนับสนุนของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
เทศบำล และองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลในกำรให้บริกำรสำธำรณะ
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย
กำรเสริมสร้ำงเอกลักษณ์ของชำติ
พ.ศ. ๒๕๔๙

ผู้รักษาการตาม
อยู่ระหว่างการดาเนินการในขั้นตอน
กฎหมาย
นำยกรัฐมนตรี อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
มอบหมำย
สำนักงำนปลัด
สำนัก
นำยกรัฐมนตรี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรกระจำย
อำนำจให้แก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

นำยกรัฐมนตรี
มอบหมำย
สำนักงำนปลัด
สำนัก
นำยกรัฐมนตรี

ผลการพิจารณา
ยกเลิกประกำศ โดยเป็นไปตำมประกำศ ก.ก.ถ. เรื่อง ยกเลิกประกำศ ก.ก.ถ.
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรสนับสนุนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล และ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลในกำรให้บริกำรสำธำรณะ

สำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรกระจำย
อำนำจให้แก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

นำยกรัฐมนตรี
มอบหมำย
สำนักงำนปลัด
สำนัก
นำยกรัฐมนตรี

ผลการพิจารณา
ไม่มีนโยบำยทบทวนระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี

สำนักงำน
เสริมสร้ำง
เอกลักษณ์ของชำติ

