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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๑
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคนขอทาน พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคนขอทาน	พ.ศ.	....	ที่สำนักงานคณะกรรมการ 
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เสนอ	และให้ส่ง 
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 
ซ่ึงมีสาระสำคัญ โดยให้ยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 และได้กำหนดให้ 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการสงเคราะห์และการควบคุม
การขอทาน	กำกับ	 ติดตาม	ตรวจสอบ	และประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสงเคราะห์
และควบคุมการขอทาน		
	 ทั้งนี้	ผู้ใดที่ประสงค์จะทำการขอทานให้ผู้น้ันแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าพนักงานองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน และให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินออกใบรับแจ้งเพ่ือประกอบการขอทานไว้เป็นหลักฐาน โดยได้ 
กำหนดเรื่องคุณสมบัติของผู้ซึ่งประสงค์จะขอทานนั้น	ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้
	 (๑)	 เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร	และ
	 (๒)	 ต้องเป็นคนพิการหรือทุพพลภาพและไม่สามารถหาเลี้ยงชีพโดยวิธีอื่นได้ตามปกติ	หรือ 
เป็นผู้สูงอายุและไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือเป็นผู้ไม่สามารถทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยวิธีอื่นใดเพราะเหตุ 
แห่งสภาพทางกายหรือจิต	หรือเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ	
	 โดยในกรณีเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าผู้ซึ่งมาแจ้งเพื่อขอทานนั้นไม่อยู่ในลักษณะที่จะแจ้ง 
เพ่ือขอทานได้	 ให้ปฏิเสธการแจ้งน้ัน	 แต่หากเห็นว่าผู้น้ันเป็นผู้ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะต้องได้รับการสงเคราะห์ 
หรือดูแลตามกฎหมายอื่นให้แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายอื่นเพื่อดำเนินการต่อไป	 รวมทั้ง	
กฎหมายยังได้กำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินอาจกำหนดเง่ือนไขหรือวางระเบียบเก่ียวกับการขอทาน 
ความประพฤติ	และการตรวจสุขภาพของผู้ซ่ึงขอทานได้ และให้มีการจัดต้ังสถานสงเคราะห์ข้ึน	ตลอดจน 
การกำหนดความผิดและอัตราโทษสำหรับผู้ที่ใช้บังคับ	ขู่เข็ญ	จ้าง	วาน	ยุยงส่งเสริม	หรือกระทำด้วยวิธี
อื่นใดให้ผู้อื่นขอทานหรือนำบุคคลอื่นมาเป็นประโยชน์ในการขอทานของตนเอง	
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 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
 พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัตคิณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 .... 
ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอ	 โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง 
กระทรวงยุติธรรม	 สำนักงบประมาณ	 สำนักงาน	 ก.พ.	 และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประกอบการ 
พิจารณา	 แล้วให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสาน 
งานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป ซึ่งมีสาระสำคัญ	 คือ	 
ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	โดยได้กำหนดนิยาม 
คำวา่	“สทิธมินษุยชน”	เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัรฐัธรรมนญูฯ							แกไ้ขเพิม่เตมิองคป์ระกอบของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจาก	๑๑	คน	เป็น	๗	คน	คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของประธานกรรมการ 
และกรรมการ	 รวมถึงหลักเกณฑ์การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ												และอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ	
องค์ประกอบ	เงื่อนไข	หน้าที่	และมติของคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ทั้งนี้	 
เพ่ือให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฯ		และกำหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
มีอำนาจดำเนินการเสนอเร่ืองพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองหรือฟ้องคดีต่อ 
ศาลยุติธรรม	 รวมทั้งมีอำนาจในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือผู้ที่เห็นสมควรเป็น 
ผู้รับผิดชอบคดี
	 โดยให้มีสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	เป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระ	มีฐานะ 
เป็นนิติบุคคล	 รวมท้ังปรับปรุงอำนาจหน้าท่ีของสำนักงานให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
โดยให้สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อรัฐสภา 
เพื่อจัดสรรเป็นเงินอุดหนุน	 โดยให้มีการจัดตั้งกองทุนสิทธิมนุษยชนขึ้นในสำนักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 โดยให้อยู่ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการบริหารกองทุน	 และให้มีการติดตาม 
ประเมินผลโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลที่เป็นอิสระ	และให้คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 (ก.ส.)	 เป็นผู้พิจารณาการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ให้แก่เจ้าหน้าท่ี 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือผู้ทำคุณประโยชน์ด้านสิทธิมนุษยชน	 ตลอดจนยังได้กำหนดให้อายุความ 
ในการฟ้องคดีต่อศาลสะดุดหยุดลงนับแต่วันที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	รับคำร้อง	

 เรื่อง  ร่างประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ 
ข้าราชการการเมือง	พ.ศ.	....	ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอ 
คณะรัฐมนตรี 	คณะที่ 	๖	ตรวจพิจารณาแล้ว 	ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอ	
และให้ดำเนินการต่อไปได้	ซึ่งมีสาระสำคัญ	คือ	โดยกำหนดให้ประมวลจริยธรรมตามร่างฉบับนี้ 
ประกอบด้วย	ค่านิยมหลักของข้าราชการการเมือง	มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการการเมือง 
และกลไกและระบบในการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม	รวมท้ังกำหนดนิยามข้าราชการ 
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การเมือง	 ได้แก่	 นายกรัฐมนตรี	 รัฐมนตรี	 และข้าราชการการเมืองอื่นที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 
แต่งตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง	พ.ศ.	๒๕๓๕	กำหนดค่านิยมหลักของข้าราชการ 
การเมืองพึงปฏิบัติ	๙	ประการ	ตามท่ีสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแนะนำ กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม 
ของข้าราชการการเมืองพึงปฏิบัติตั้งแต่ข้อ	๕	ถึง	๒๙	 และกำหนดให้มีกลไกและระบบควบคุมดูแล 
ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม	 โดยให้นายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ควบคุมกำกับการประพฤติปฏิบัติของ 
รัฐมนตรีและข้าราชการการเมืองอื่นที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง	 และให้รัฐมนตรีมีหน้าที่ควบคุมกำกับการ
ประพฤติปฏิบัติของข้าราชการการเมืองอื่นที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง	แล้วแต่กรณี	รวมทั้งมีอำนาจลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระทำ

 เรื่อง แก้ไขกฎหมายต่าง ๆ  เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ 
 ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ รวม ๔ ฉบับ
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือ 
การป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	ร่างพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน	เงินปี	
บำเหน็จ	บำนาญ	และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์	
เงื่อนไข	 และอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์	 และกำหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนัก 
จนเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่งในการประกอบอาชีพหรือในการดำรงชีพ	(ฉบับที่ . .)	พ.ศ.	....	และ 
ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....  
รวม	 ๔	 ฉบับ	 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วส่งร่างพระราชบัญญัติให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	 ก่อนเสนอ 
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	 สำหรับร่างพระราชกฤษฎีกา	 ร่างกฎกระทรวง	 และร่างระเบียบ	
ให้ดำเนินการต่อไปได้	ซึ่งมีสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง	ทั้ง	๔	ฉบับ	ดังนี้	
 (๑)  ร่างพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุ 
ปฏิบัติราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....	มีสาระสำคัญ	 คือกำหนดให้ข้าราชการผู้ใดถึงแก่ความตาย	
ทุพพลภาพ	 พิการ	 หรือได้รับอันตรายสาหัส	 เนื่องจากการช่วยเหลือราชการ	 การปฏิบัติงานของชาติ 
ตามที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการ	 การปฏิบัติตามหน้าที่หรือการช่วยเหลือบุคคลอื่นตามหน้าที่ 
ที่กฎหมายกำหนด	หรือการปฏิบัติหน้าที่มนุษยธรรมซึ่งพลเมืองดีพึงปฏิบัติ	 มีสิทธิได้รับการเลื่อน 
ข้ันเงินเดือนหรือเล่ือนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ	ท้ังน้ี	ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกำหนดในกฎหมาย 
และระเบียบว่าด้วยการนั้น	
 (๒)  ร่างพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน  เงินปี  บำเ ห น็  จ  บำนา ญ  และเงินอ่ืนในลักษณะ 
เดียวกัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....	มีสาระสำคัญ	 คือกำหนดให้การจ่ายเงินเดือนกรณีที่มีการเลื่อนช้ัน 
เล่ือนระดับ	เล่ือนข้ันเงินเดือน	หรือเล่ือนเงินเดือน	ให้จ่ายได้ต้ังแต่วันท่ีระบุในคำส่ังของผู้มีอำนาจส่ังเล่ือน  
 (๓)  ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์  เง่ือนไข  และอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์  และ 
กำหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่งในการประกอบ 
อาชีพหรือในการดำรงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....		มีสาระสำคัญ	คือกำหนดให้คำว่า	“อัตราเงินเดือน”	
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ให้หมายความถึง	 อัตราเงินเดือนขั้นต่ำของบัญชีเงินเดือนตำแหน่งประเภทวิชาการ	 ระดับปฏิบัติการ	 
ของข้าราชการพลเรือนที่ใช้อยู่ขณะประสบภัย		
 (๔)  ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....	มีสาระสำคัญ	คือกำหนดให้การส่ังจ่ายบำเหน็จบำนาญให้เป็นอำนาจของอธิบดี 
กรมบัญชีกลางหรือผู้ที่อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายที่มีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหรือ 
ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น	หรือตำแหน่งประเภทวิชาการ	ระดับชำนาญการพิเศษหรือ 
ตำแหน่งประเภททั่วไป	ระดับอาวุโส	

 เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงาน 
 คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรี 
และรัฐสภา พ.ศ.	.... ตามท่ีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้	 ซึ่งมี 
สาระสำคัญ	คือเป็นการกำหนดนิยาม	“ส่วนราชการ”	และ	“ผู้ประสานงาน”	โดยให้ส่วนราชการ	
รองนายกรัฐมนตรี	 และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	 จัดให้มีผู้ประสานงานเกี่ยวกับการเสนอ 
เรื่องต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา	เรียกว่า	“ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา”	เรียกโดยย่อว่า	
“ปคร.”	และกำหนดเก่ียวกับการแต่งต้ังผู้ประสานงาน	 ตลอดจนอำนาจหน้าท่ีของผู้ประสานงาน	 และ 
ให้ผู้ประสานงานแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีเพ่ือทำหน้าทีเ่ป็นผู้ช่วยผู้ประสานงาน เพ่ือช่วยปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงาน 
อันเป็นการสนับสนุนหรือปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ประสานงาน		
 ท้ังน้ี	ให้ส่วนราชการจัดให้มีกลุ่มผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา	โดยมีสถานท่ีปฏิบัติงาน 
ของกลุ่มผู้ประสานงาน	มีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์	และส่ิงอ่ืน	ๆ 	ท่ีจำเป็นอันเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ี 
และให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นศูนย์กลางประสานงานของผู้ประสานงาน		และวางระบบ	แนวทาง
และวิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้		
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  
วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๑         
 
 เรื่อง ร่างกฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมายของสำนักงาน
      อัยการสูงสุด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติองค์กรอัยการ	พ.ศ.	....	ร่างพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ	พ.ศ.	....	ร่างพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ	พ.ศ.	....	ร่างพระราชบัญญัติ 
เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการ	(ฉบับท่ี	..)	พ.ศ.	....	ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผ่นดิน	 (ฉบับท่ี	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 (ฉบับท่ี	 ..)  
พ.ศ.	....	รวม	๖	ฉบับ		ตามท่ีสำนักงานอัยการสูงสุดเสนอ		และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ตรวจพิจารณา	 โดยให้รับความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรีไปพิจารณาด้วย	แล้วให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่พิจารณาอีกคร้ังหน่ึง						โดยมีสาระสำคัญ 
ของร่างพระราชบัญญัติทั้ง	๖	ฉบับ	ดังนี้
 (๑)  ร่างพระราชบัญญัติองค์กรอัยการ  พ.ศ.  ....	 ซึ่งมีสาระสำคัญ	 คือกำหนดให้สำนักงาน 
อัยการสูงสุดเป็นองค์กรอัยการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	 และเป็นส่วนราชการท่ีมีอิสระในการบริหาร 
งานบุคคล	 การงบประมาณ	 และการดำเนินการอื่น	 มีฐานะเป็นนิติบุคคล	 โดยมีอัยการสูงสุดเป็น 
ผู้บังคับบัญชาและเป็นผู้แทนนิติบุคคลและกำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด	 และให้
ข้าราชการฝ่ายอัยการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดได้รับสิทธิในเงินค่าครองชีพชั่วคราว	
บำเหน็จบำนาญ	กองทุนสำรองเล้ียงชีพ	กองทุนประกันสังคม	เช่นเดียวกับข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
	 โดยให้สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยรับตรวจตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน	ตลอดจนการกำหนดอำนาจหน้าที่ของอัยการสูงสุดไว้ตามกฎหมายนี้	
 (๒) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. .... ซ่ึงมีสาระสำคัญ	 โดยให้ 
ยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ	พ.ศ.	๒๕๒๑	และที่แก้ ไขเพิ่มเติม 
โดยกำหนดให้ข้าราชการฝ่ายอัยการ	มี	๒	ประเภท	คือ	ข้าราชการอัยการ	และข้าราชการธุรการ	 
และกำหนดในเรื่องอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง	 การรับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง	 
การปรับขั้นต่ำขั้นสูงของเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง		เหน็จบำนาญ	เครื่องแบบและการแต่งกาย	
รวมท้ังวันเวลาทำงาน	 วันหยุดราชการและการลาหยุดราชการของข้าราชการฝ่ายอัยการ	 และในกรณี 
ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจให้แก่ข้าราชการและ 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ	 ก็ให้มีผลถึงข้าราชการฝ่ายอัยการด้วย	 รวมท้ัง	 กำหนดให้มีคณะกรรมการอัยการ	 (ก.อ.) 
คณะกรรมการอัยการเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ	 (ก.อ.ว.)	
และคณะกรรมการข้าราชการธุรการ	 (ก.ธ.)	 รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งการพ้นจากตำแหน่ง		
วิธีการประชุม	และอำนาจหน้าที่ของ	ก.อ. ,	ก.อ.ว.	และ	ก.ธ.	ตลอดจนได้	กำหนดหลักเกณฑ์การบรรจุ	
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การแต่งตั้ง	 และการเลื่อนขั้นเงินเดือน	 รวมทั้งการพ้นจากตำแหน่ง	 วินัย	 การรักษาวินัย	
และการลงโทษข้าราชการอัยการ	
 ท้ังน้ี	 ยังได้กำหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการสอบคัดเลือก	 การทดสอบความรู้	 และการคัดเลือก 
พิเศษเพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ	 และกำหนดคุณสมบัติของข้าราชการธุรการ	 และหลักเกณฑ์ 
เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง	 การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง	 การสรรหา	 การบรรจุ	
การแต่งตั้ง	 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ	 การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ	 การรักษาวินัย	
การดำเนินการทางวินัย	การอุทธรณ์	การร้องทุกข์	และการรักษาจริยธรรม	ของข้าราชการธุรการ		
 (๓)  ร่างพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ.  ....	 ซ่ึงมีสาระสำคัญ	 โดยให้ยกเลิกพระราชบัญญัติ 
พนักงานอัยการ	พ.ศ.	๒๔๙๘	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 ได้กำหนดชื่อผู้ดำรงตำแหน่งพนักงานอัยการ	 
ให้มีพนักงานอัยการไว้เป็นทนายแผ่นดินประจำศาลไม่เฉพาะศาลยุติธรรมเท่าน้ัน	 กำหนดอำนาจหน้าท่ี 
ของพนักงานอัยการ	 หลักการให้ดุลพินิจในการพิจารณาส่ังคดีและการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานอัยการ 
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย	 และให้ผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายจากการพิจารณาสั่งคดีของ 
พนักงานอัยการดำเนินคดีกับพนักงานอัยการได้ตามขั้นตอนตามกฎหมาย	 การออกหมายเรียกของ 
พนักงานอัยการในการเรียกบุคคลมาให้การต่อพนักงานอัยการให้ครอบคลุมทั้งในคดีแพ่งและคดีอื่น 
ที่ตั้งต้นที่พนักงานอัยการ	 การมอบอำนาจของอัยการสูงสุด	 รวมทั้งการกำหนดหลักการในเรื่องการ 
รักษาราชการแทนในกรณีที่พนักงานอัยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้	 และในกรณีที่ตำแหน่งพนักงาน 
อัยการว่างลง		
 (๔) ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการ (ฉบับที่  ..)  
พ.ศ. ....	ซ่ึงมีสาระสำคัญ	 คือกำหนดให้นำระบบบัญชีเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ 
ตุลาการมาใช้กับข้าราชการอัยการโดยอนุโลม	 รวมถึงให้ยกเลิกตำแหน่งอัยการพิเศษฝ่ายที่ปรึกษา 
อัยการพิเศษฝ่ายคดี อัยการพิเศษฝ่ายวิชาการ และอัยการพิเศษประจำเขต และเพ่ิมตำแหน่งผู้ตรวจ 
ราชการอัยการ	 อธิบดีอัยการฝ่าย	 อธิบดีอัยการเขต	 รองอธิบดีอัยการฝ่าย	 รองอธิบดีอัยการเขต	
อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ	และอัยการผู้เชี่ยวชาญ	รวมทั้งแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ได้รับเงินเดือน
และเงินประจำตำแหน่ง		
	 ทั้งนี้	 ยังได้แก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง 
ของข้าราชการอัยการ	และบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการ	
 (๕) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....		ซึ่งมีสาระสำคัญ	
โดยให้ยกเลิกบทบัญญัติในส่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดตามมาตรา	๓๑	 และมาตรา	๓๔	 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	พ.ศ.	๒๕๓๔	
 (๖) ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสำคัญ	
โดยให้ยกเลิกบทบัญญัติในส่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดตามมาตรา	 ๔๖	 และมาตรา	 ๕๙	 แห่ง 
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	พ.ศ.	๒๕๔๕	   

๓๒




