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สําหรับคอลัมนสรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติในฉบับนี้
มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ จํานวน ๑๑ เรื่อง ดังนี้
๑. ระบบผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
๒. รางพระราชกฤษฎีกาปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครัง้ ทีห่ นึง่ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. รางพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแหงรัฐสภา พ.ศ. .... และรางพระราชกฤษฎีกา
ปดประชุมสมัยวิสามัญแหงรัฐสภา พ.ศ. ….
๔. รางพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครัง้ ทีส่ อง พ.ศ. ….
๕. รางพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๖. รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๗. รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
(แกไขเพิ่มเติมการพนจากตําแหนงของขาราชการตุลาการ)
๘. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (หลักเกณฑและวิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาทกอนฟองคดี)
๙. รางพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอืน่ ของประธาน
และรองประธานสภาผูแ ทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒสิ ภา ผูน าํ ฝายคานในสภาผูแ ทนราษฎร
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
๑๐. รางพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(เพิม่ เติมอํานาจหนาทีใ่ นการออกระเบียบของคณะกรรมการบริหารศาลปกครองกําหนดเบีย้ ประชุมใหญ
ตุลาการในศาลปกครองชั้นตนหรือตุลาการในศาลปกครองสูงสุด)
๑๑. รางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (เกีย่ วกับกระบวนการสรรหา
และคัดเลือกบุคคลเพือ่ แตงตัง้ เปนกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ)

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ระบบผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
คณะรัฐมนตรีมมี ติรบั ทราบตามทีส่ าํ นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอระบบผูป ระสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
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สาระสําคัญของเรื่อง คือ
๑. ที่มาและหลักการของระบบผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
๑.๑ โดยที่การบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีจะตองอาศัยกลไกการทํางาน
ของกระทรวง สวนราชการ และหนวยงานของรัฐตาง ๆ ทีจ่ ะตองทํางานประสานสอดคลองไปในทิศทาง
เดียวกันเพื่อใหการดําเนินนโยบายของคณะรัฐมนตรีบรรลุเปาหมาย สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จึงไดดาํ เนินการพัฒนาระบบประสานงานทีเ่ กีย่ วของกับภารกิจของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภามาโดยตลอด
อยางตอเนื่อง
๑.๒ คณะรัฐมนตรีไดมีมติ (๒๓ กันยายน ๒๕๔๖ และ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖)
ใหความเห็นชอบจัดตัง้ ระบบผูป ระสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาบนแนวคิดทีจ่ ะมุง ใหการประสานงาน
ในภารกิจที่เกี่ยวของกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของสวนราชการทั้งหลายเปนไปอยางราบรื่น
โดยมีหลักการใหผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา หรือที่เรียกวา ปคร. มีหนาที่เปนศูนยกลาง
ของสวนราชการนัน้ ๆ ในการประสานงานกับสวนราชการตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภา และตอมาเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๑ ไดมีการประกาศใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่
ของ ปคร. ใหมีประสิทธิภาพและมีความชัดเจนมากขึ้น
๒. หนาที่ของผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
๒.๑ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดกําหนดหนาที่ของผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาไว ดังนี้
(๑) ประสานงานเกีย่ วกับการเสนอเรือ่ งตอคณะรัฐมนตรีใหเปนไปตามแนวปฏิบตั ิ
และระยะเวลาที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
(๒) ใหคาํ แนะนําเกีย่ วกับกระบวนการการเสนอเรือ่ งตอคณะรัฐมนตรีแกเจาหนาที่
ของสวนราชการที่จัดทําเรื่องเสนอตอคณะรัฐมนตรี
(๓) ประสานงานกับหนวยงานในสังกัดในการจัดทําความเห็นในเรื่องที่สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดขอความเห็นเพื่อใหสามารถสงความเห็นไดทันตามกําหนดเวลา
(๔) ประสานงานและติดตามใหหนวยงานในสังกัดจัดทําขอมูลที่เกี่ยวของ
กับเรือ่ งที่เสนอตอคณะรัฐมนตรีตามที่ไดรับมอบหมาย
(๕) ประสานงานเกีย่ วกับวาระการประชุมของคณะรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรี
ใหหนวยงานในสังกัดทราบ
(๖) รวบรวมมติคณะรัฐมนตรีของสวนราชการ
(๗) ประสานงานและติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการใหเปนไปตาม
มติคณะรัฐมนตรี
(๘) ประสานงานในการวางแผนการเสนอเรือ่ งตอคณะรัฐมนตรี รวมทัง้ การวางแผน
เสนอรางกฎหมายตอรัฐสภา
จุ ล นิิ ติ
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(๙) ประสานงานและติดตามความคืบหนาของรางกฎหมายและเรือ่ งอืน่ ๆ ทีเ่ สนอ
ตอรัฐสภาในขั้นตอนตาง ๆ รวมทั้งประสานงานกับรัฐมนตรีเพื่อชี้แจงรางกฎหมาย ญัตติ กระทูถาม
และเรื่องอื่น ๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ของรัฐสภา
(๑๐) ประสานงานเกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ ในภารกิจของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
๒.๒ คณะรัฐมนตรีไดมมี ติ (๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑) เห็นชอบใหหนวยงานทีม่ ผี ปู ระสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาพิจารณามอบหมายใหผปู ระสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเปนผูป ระสานงาน
หรือดําเนินการใหเปนไปตามทีค่ ณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒสิ ภาขอความรวมมือในการพิจารณา
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติและเรื่องอื่น ๆ ในชั้นการพิจารณา
ของวุฒิสภา ดังนี้
(๑) ในชัน้ การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒสิ ภากอนการประชุม
วุฒสิ ภา ใหผปู ระสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของหนวยงานผูเ สนอรางพระราชบัญญัตฉิ บับนัน้ ๆ
หรือหนวยงานผูไดรับแตงตั้งจากสภาผูแทนราษฎรใหเปนกรรมาธิการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ในชัน้ สภาผูแ ทนราษฎรเขารวมประชุมชีแ้ จงแสดงความคิดเห็น ตลอดจนใหขอ มูลเกีย่ วกับผลการพิจารณา
ของสภาผูแทนราษฎรในที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา กอนนําเขาสูการพิจารณา
ของที่ประชุมวุฒิสภาตอไป
(๒) ในชัน้ วาระที่ ๑ ของวุฒสิ ภา ใหผปู ระสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเขารวม
เปนกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑
ขอ ๘๑ วรรคสองดวย
๓. การแตงตั้งผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวง
แลวแตกรณี แตงตัง้ บุคคลเพือ่ ทําหนาทีผ่ ปู ระสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาและสงหนังสือแจงมายัง
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพือ่ นําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวย
ผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้
๓.๑ ผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
กําหนดใหรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี แลวแตกรณี
แตงตั้งจากขาราชการการเมืองหรือขาราชการประจํา ตามที่เห็นสมควร
๓.๒ ผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของสวนราชการ
กําหนดใหรฐั มนตรีเจาสังกัดแตงตัง้ จากขาราชการประจําผูด าํ รงตําแหนงระดับ ๑๐
หรือขาราชการประจําผูดํารงตําแหนงที่เทียบเทา
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๔. บทบาทของผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาในการสนับสนุนการทํางาน
ของคณะรัฐมนตรี
๔.๑ ประสานงานกับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในกรณีตอ งการนําเรือ่ งสําคัญเรงดวน
หรือเรื่องที่มีเงื่อนไขเวลาที่ตองดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีไดทันการณ
๔.๒ ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ทีต่ อ งเสนอความเห็นเพือ่ ประกอบการพิจารณา
เรือ่ งทีเ่ สนอคณะรัฐมนตรีเพือ่ ขอทราบความเห็น หรือเรงรัดใหดาํ เนินการตอบความเห็นเพือ่ ใหเรือ่ งตาง ๆ
สามารถเขาสูกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีไดอยางถูกตองและรวดเร็ว
๔.๓ ประสานงานกับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอใหแจงยืนยันมติคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องที่มีความเรงดวนเปนกรณีพิเศษ
๔.๔ รายงานผลการพิจารณารางกฎหมายที่เสนอตอรัฐสภาใหทราบเปนระยะ ๆ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
รางพระราชกฤษฎีกาปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครัง้ ทีห่ นึง่
พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุม
สามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได
รางพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๒๑
วรรคสอง กําหนดใหในปหนึง่ ใหมสี มัยประชุมสามัญของรัฐสภา ๒ สมัย ๆ หนึง่ ใหมกี าํ หนดเวลา ๑๒๐ วัน
โดยใหถอื วันทีม่ กี ารเรียกประชุมรัฐสภาเพือ่ ใหสมาชิกไดมาประชุมเปนครัง้ แรก เปนวันเริม่ สมัยประชุม
สามัญประจําปครั้งที่ ๑ และตอมาไดมีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ กําหนดใหมี
การเรียกประชุมรัฐสภาเพือ่ ใหสมาชิกไดมาประชุมเปนครัง้ แรก ตัง้ แตวนั ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เปนตนไป
ดังนั้น ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงเปนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่ ๑ และจะครบ
กําหนดสมัยประชุมสามัญของรัฐสภา ๑๒๐ วันในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ จึงสมควรใหมีการตรา
พระราชกฤษฎีกาปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. ๒๕๖๒
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒
รางพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแหงรัฐสภา พ.ศ. ....
และรางพระราชกฤษฎีกาปดประชุมสมัยวิสามัญแหงรัฐสภา พ.ศ. ….
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การร า งพระราชกฤษฎี ก าเรี ย กประชุ ม สมั ย วิ ส ามั ญ
แหงรัฐสภา พ.ศ. …. และรางพระราชกฤษฎีกาปดประชุมสมัยวิสามัญแหงรัฐสภา พ.ศ. …. ตามที่สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ และใหสง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรือ่ งดวน
แลวดําเนินการตอไปได ทัง้ นี้ สําหรับวันปดประชุมในรางพระราชกฤษฎีกาปดประชุมสมัยวิสามัญแหงรัฐสภา
พ.ศ. …. ใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแ ทนราษฎรรับไปพิจารณา แลวแจงผลใหสาํ นักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีทราบโดยดวน กอนนํารางพระราชกฤษฎีกาดังกลาวขึ้นทูลเกลาฯ ถวายตอไป
รางพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอวา ตามทีไ่ ดมพี ระราชกฤษฎีกาปดประชุมรัฐสภาสมัย
ประชุมสามัญประจําปครัง้ ทีห่ นึง่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตัง้ แตวนั ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ นัน้ โดยทีค่ ณะรัฐมนตรี
จะตองเสนอรางพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพือ่ สภาผูแ ทนราษฎร
พิจารณาในวาระที่ ๑ ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
แตเนือ่ งจากการเรียกประชุมสมัยวิสามัญแหงรัฐสภาตามมาตรา ๑๒๒ วรรคสามและวรรคสีข่ องรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยนัน้ บัญญัตใิ หเมือ่ มีความจําเปนเพือ่ ประโยชนแหงรัฐ พระมหากษัตริยจ ะทรงตรา
พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญก็ได ซึง่ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เห็นวา การดําเนินการรางพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีความจําเปน
เพือ่ ประโยชนแหงรัฐ ดังนัน้ จึงเห็นสมควรใหมกี ารเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ ตัง้ แตวนั ที่ ๑๗ ตุลาคม
๒๕๖๒ ตามนัยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดังกลาว สําหรับวันปดประชุมสมัย
วิสามัญแหงรัฐสภานั้น เห็นสมควรใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรรับไปพิจารณา

รางพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําป
ครั้งที่สอง พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุม
สามัญประจําปครัง้ ทีส่ อง พ.ศ. …. ตามทีส่ าํ นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ และใหสง สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได
รางพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมาตรา ๑๒๑
กําหนดใหในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภา ๒ สมัย โดยใหถือวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภา
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เพื่อใหสมาชิกไดมาประชุมเปนครั้งแรก เปนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่ ๑ สวนวันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจําปครัง้ ที่ ๒ ใหเปนไปตามทีส่ ภาผูแ ทนราษฎรกําหนด ซึง่ ไดมพี ระราชกฤษฎีกา
เรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ เพือ่ ใหสมาชิกไดมาประชุมเปนครัง้ แรก ตัง้ แตวนั ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
และโดยที่สภาผูแทนราษฎรไดกําหนดใหวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เปนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจําปครั้งที่ ๒ ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติรับทราบแลว (มติคณะรัฐมนตรี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
ดังนั้น จึงสมควรใหมีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่ ๒ สําหรับป ๒๕๖๒
ตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เปนตนไป

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒
รางพระราชบัญญัตกิ องทุนฟน ฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบรางพระราชบัญญัตกิ องทุนฟน ฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ที่ผานการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว และเห็นชอบใหเพิ่มเติม
บทเฉพาะกาลเพื่อรองรับระยะเวลาการดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการผูแทน
เกษตรกรทีแ่ ตงตัง้ ไวแลวตามพระราชบัญญัตกิ องทุนฟน ฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ เพือ่ ประโยชน
ในการนับวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการดังกลาวตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗)
ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ตอไป ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
เปนการแกไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตกิ องทุนฟน ฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้
๑. แกไขเพิ่มเติมวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิและผูแทนเกษตรกร
และกรณีการพนจากตําแหนงตามวาระใหกรรมการนั้นปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดมีการแตงตั้ง
กรรมการขึ้นใหม รวมทั้งกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
และผูแทนเกษตรกร (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๖)
๒. แกไขเพิม่ เติมใหคณะกรรมการกองทุนฟน ฟูและพัฒนาเกษตรกรมีอาํ นาจในการพิจารณา
กําหนดที่ตั้งสํานักงานใหญและสาขาของสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรได (แกไขเพิ่มเติม
มาตรา ๒๓)
๓. แกไขเพิ่มเติมใหกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรรับภาระชําระหนี้ใหแกเจาหนี้
ของเกษตรกรที่มีบุคคลคํ้าประกันได (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๗/๙ วรรคสอง)

จุ ล นิิ ติ

27-38-MAC6.indd 32

๓๒

3/12/20 2:00 PM

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
รางพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว พรอมเอกสารประกอบงบประมาณ
ตามที่สํานักงบประมาณเสนอ และใหเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาเปนเรื่องดวนตอไป
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
เปนการกําหนดใหตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนจํานวน
ไมเกิน ๓,๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับเปนคาใชจายของหนวยรับงบประมาณเปนจํานวน
๓,๑๓๗,๒๙๐,๕๓๔,๒๐๐ บาท และเพื่อชดใชเงินคงคลัง เปนจํานวน ๖๒,๗๐๙,๔๖๕,๘๐๐ บาท

รางพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุตธิ รรม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. …. (แกไขเพิม่ เติมการพนจากตําแหนงของขาราชการตุลาการ)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการ
ศาลยุตธิ รรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามทีส่ าํ นักงานศาลยุตธิ รรมเสนอ และใหสง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทน
ราษฎรตอไป
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. ยกเลิกการกําหนดใหขา ราชการตุลาการพนจากตําแหนงกรณีวฒ
ุ สิ ภามีมติใหถอดถอน
จากตําแหนง
๒. กําหนดใหการพนจากตําแหนงขาราชการตุลาการซึง่ มิใชตาํ แหนงผูช ว ยผูพ พิ ากษากรณีตาย
เกษียณอายุ หรือพนจากราชการเพราะถูกลงโทษ ใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ

รางพระราชบัญญัตแิ กไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (หลักเกณฑและวิธกี ารไกลเกลีย่ ขอพิพาทกอนฟองคดี)
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบรางพระราชบัญญัตแิ กไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวตามที่สํานักงาน
ศาลยุติธรรมเสนอ และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอรัฐสภา
ตอไป
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รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. กําหนดใหพระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด ๖๐ วัน นับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
๒. กําหนดมาตรการบังคับตามขอตกลงหรือสัญญาประนีประนอมยอมความกอนฟองคดี
หากคูส ญ
ั ญาฝายใดประสงคจะใหศาลพิพากษาตามยอมก็ใหยนื่ คํารองขอตอศาล ซึง่ หากคูส ญ
ั ญาอีกฝาย
แถลงรับตามคํารองขอ ก็ใหศาลมีคําพิพากษาตามยอมโดยใหนํามาตรา ๑๓๘ แหงประมวลกฎหมาย
วิธพี จิ ารณาความแพงมาใชบงั คับโดยอนุโลม แตหากศาลเห็นวาสัญญาประนีประนอมยอมความดังกลาว
ไมเปนไปตามหลักความสุจริตและความเปนธรรม ใหศาลมีอํานาจปฏิเสธการพิพากษาตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความนั้นได
๓. กําหนดใหผูยื่นคํารองขอใหศาลมีคําพิพากษาตามยอมเสียคาขึ้นศาลรอยละ ๒๕
ของคาขึน้ ศาลตามตาราง ๑ คาธรรมเนียมศาล ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพง เวนแตศาลจะมี
คําสั่งเปนอยางอื่นตามที่เห็นสมควร แตในกรณีที่ศาลปฏิเสธการพิพากษาตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความใหคืนคาขึ้นศาลทั้งหมด

รางพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอืน่
ของประธานและรองประธานสภาผูแ ทนราษฎร ประธานและรองประธาน
วุฒสิ ภา ผูน าํ ฝายคานในสภาผูแ ทนราษฎร สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร สมาชิก
วุฒสิ ภา และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหนงและประโยชน
ตอบแทนอยางอื่นของประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา
ผูน าํ ฝายคานในสภาผูแ ทนราษฎร สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ตามทีส่ าํ นักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎรเสนอ และใหสง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยใหการไดรบั เงินประจําตําแหนงและเงินเพิม่ ของประธานและรองประธานสภาผูแ ทนราษฎร
ประธานและรองประธานวุฒสิ ภา ผูน าํ ฝายคานในสภาผูแ ทนราษฎร สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร และสมาชิก
วุฒิสภา เปนไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง โดยใหรับนับแตวันเขารับหนาที่ และใหพิจารณา
ในประเด็นตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทั้งใหรับความเห็นและขอสังเกต
ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการข า ราชการพลเรื อ น คณะกรรมการพิ จ ารณาโครงสร า งหน ว ยงาน
และระบบคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาดวย
แลวดําเนินการตอไปได
สําหรับภาระงบประมาณที่เกิดขึ้นจากรางพระราชกฤษฎีกาในเรื่องนี้ ใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงบประมาณ
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รางพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. กําหนดใหยกเลิกมาตรา ๕ แหงพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหนงและประโยชน
ตอบแทนอยางอื่นของประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา
ผูน าํ ฝายคานในสภาผูแ ทนราษฎร สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. กําหนดใหประธานและรองประธานสภาผูแ ทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒสิ ภา
ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ไดรับเงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่มเปนรายเดือนนับแตวันที่มี
พระบรมราชโองการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง (เดิมกําหนดใหไดรับเงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่ม
นับแตวันเขารับหนาที่) ทั้งนี้ เมื่อไดรับเงินดังกลาวแลว ไมมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาแลวแตกรณีอีก
๓. กําหนดใหสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรใหไดรบั เงินประจําตําแหนงและเงินเพิม่ เปนรายเดือน ดังนี้
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.)

วันที่ไดรับเงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่ม

๑. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (เลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร เปนการทั่วไป)
๒. สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร ผูเขามาแทน
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร แบบแบงเขตเลือกตัง้
ตามมาตรา ๑๐๕ (๑) ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
๓. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ผูเขามาแทน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ
ตามมาตรา ๑๐๕ (๒) ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย

- นับแตวันเลือกตั้ง
- นับแตวันเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง

- นั บ แต วั น ถั ด จากวั น ประกาศชื่ อ
ในราชกิจจานุเบกษา

๔. กําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งดํารงตําแหนงรัฐมนตรีดวย เมื่อไดรับเงินเดือน
และเงินประจําตําแหนงในฐานะรัฐมนตรีแลว ไมมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหนงเปนรายเดือนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอีก
๕. กําหนดใหสมาชิกวุฒสิ ภาในวาระเริม่ แรกและสมาชิกวุฒสิ ภาในบัญชีสาํ รองทีเ่ ลือ่ นขึน้
มาแทนสมาชิกวุฒสิ ภาทีว่ า งตามมาตรา ๒๖๙ ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ไดรับเงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่มเปนรายเดือนนับแตวันที่มีพระบรมราชโองการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนง
๖. กําหนดใหเมือ่ พระราชกฤษฎีกานีม้ ผี ลใชบงั คับ ใหสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิก
วุฒสิ ภาไดรบั เงินประจําตําแหนงและเงินเพิม่ ยอนหลังไปนับแตวนั ทีส่ มาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาเริ่มตน
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
รางพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (เพิ่มเติมอํานาจหนาที่ในการออกระเบียบของคณะกรรมการ
บริหารศาลปกครองกําหนดเบีย้ ประชุมใหญตลุ าการในศาลปกครองชัน้ ตน
หรือตุลาการในศาลปกครองสูงสุด)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้
๑. มติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามทีศ่ าลปกครองเสนอ และใหสง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป
๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองซึ่งตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว
๓. ใหศาลปกครองรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และสํานักงบประมาณไปประกอบการพิจารณาดําเนินการตอไป
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
เปนการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเพิม่ เติมอํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการบริหารศาลปกครองในการออกระเบียบกําหนด
เบี้ยประชุมสําหรับขาราชการตุลาการศาลปกครองซึ่งเขารวมการประชุมใหญตุลาการในศาลปกครอง
ชั้นตนหรือศาลปกครองสูงสุด

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
รางพระราชบัญญัตอิ งคกรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. …. (เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้ง
เปนกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ทีส่ าํ นักงาน
จุ ล นิิ ติ
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คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติเสนอ และใหสง คณะกรรมการประสานงานสภาผูแ ทนราษฎร
พิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
๑. กําหนดใหคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (กสทช.) มีกรรมการจํานวน ๗ คน ซึ่งแตงตั้งจากผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามทีก่ ฎหมายกําหนด รวมทัง้ ตองมีความรู ความเชีย่ วชาญ และประสบการณในดานกิจการกระจายเสียง
ดานกิจการโทรทัศน ดานกิจการโทรคมนาคม หรือดานอืน่ ๆ ทีจ่ ะยังประโยชนตอ การปฏิบตั หิ นาทีข่ อง กสทช.
(เดิมใหแตงตัง้ จากผูม คี วามรู ความเชีย่ วชาญดานกิจการกระจายเสียง ดานกิจการโทรทัศน ดานกิจการ
โทรคมนาคม ดานวิศวกรรม ดานกฎหมาย ดานเศรษฐศาสตรและดานการคุม ครองผูบ ริโภคหรือสงเสริม
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน จํานวนดานละ ๑ คน)
๒. แกไขรายละเอียดเกีย่ วกับลักษณะตองหามของกรรมการ กสทช. เชน เคยไดรบั โทษจําคุก
โดยคําพิพากษาถึงทีส่ ดุ ใหจาํ คุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ตองไมเปน
กรรมการ ผูจัดการ ผูบริหาร ที่ปรึกษา พนักงาน ผูถือหุน หรือหุนสวนในบริษัทหรือหางหุนสวน
หรือนิตบิ คุ คลทีป่ ระกอบธุรกิจดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน หรือกิจการโทรคมนาคม เปนตน
๓. แกไขเพิ่มเติมผูมีสิทธิเขารับการสรรหาเพื่อเปนกรรมการ กสทช. เชน รับราชการหรือ
เคยรับราชการในตําแหนงไมตํ่ากวารองอธิบดีผูพิพากษา รองอธิบดีศาลปกครองชั้นตน ตุลาการ
พระธรรมนูญ รองหัวหนาศาลทหารกลาง หรือรองอธิบดีอัยการ เปนหรือเคยเปนทหารหรือตํารวจ
ที่มียศตั้งแตพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี หรือพลตํารวจตรี เปนตน และเพิ่มเติมการเปนผูบริหาร
สูงสุดของหนวยงานอื่นของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเพื่อความชัดเจน
๔. แกไขรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสรรหา และการลงคะแนนเสียงเพื่อคัดเลือกกรรมการ
กสทช. ใหมคี วามชัดเจนยิง่ ขึน้ โดยแกไขในประเด็นตาง ๆ เชน วิธกี ารลงคะแนนของคณะกรรมการสรรหา
ใหใชวธิ ลี งคะแนนโดยเปดเผย การบันทึกเหตุผลในการลงคะแนนและผูซ งึ่ จะไดรบั การคัดเลือกตองไดรบั
คะแนนเสียงถึง ๒ ใน ๓ ของจํานวนคณะกรรมการสรรหาเทาที่มีอยู การดําเนินการคัดเลือกกรรมการ
โดยวุฒสิ ภา ผูไ ดรบั การคัดเลือกตองไดรบั ความเห็นชอบจากวุฒสิ ภาดวยคะแนนเสียงไมนอ ยกวากึง่ หนึง่
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา
๕. ใหคณะกรรมการสรรหามีหนาทีแ่ ละอํานาจวินจิ ฉัยปญหาเกีย่ วกับคุณสมบัตหิ รือลักษณะ
ตองหามของผูสมัคร ผูไดรับเลือก หรือผูไดรับการสรรหา
๖. เพิม่ บทเฉพาะกาลเพือ่ ใหกรรมการ กสทช. ซึง่ ดํารงตําแหนงหรือปฏิบตั หิ นาทีอ่ ยูใ นวันกอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ตอไป และหากมีตําแหนงวางลง
ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ให กสทช. ประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู จนกวาจะมี กสทช. ใหม
ตามรางพระราชบัญญัตินี้
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

สําหรับขอมูลมติคณะรัฐมนตรีทเี่ กีย่ วของกับวงงานดานนิตบิ ญ
ั ญัตนิ นั้ ผูส นใจสามารถติดตาม
ไดที่ www.soc.go.th เพือ่ คนหามติคณะรัฐมนตรี หรือ www.senate.go.th เพือ่ ติดตามการพิจารณา
รางพระราชบัญญัติ นอกจากนี้ ยังมีชอ งทางใหทา นผูส นใจติดตามรับฟงสรุปมติคณะรัฐมนตรีฯ ประจํา
สัปดาหไดทางสื่อออนไลนของวุฒิสภา Senate Media Society - สื่อดิจิทัลวุฒิสภาไทย ในรายการ
“กฎหมายเที่ยงตรง” ทุกวันพุธ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ นาฬกา

จุ ล นิิ ติ
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