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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๒                  

นางสาวสุทธิมาตร จันทร์แดง
นิติกร สำนักกฎหมาย

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สำนักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติ 
พิจารณา ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป โดยมีสาระสำคัญ คือ ได้เพิ่มบทนิยามคำว่า 
“ทุพพลภาพ” และกำหนดให้รัฐมนตรีมีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อฟ้องคดีหรือแก้ต่าง 
คดีได้ และให้การจ้างโดยวิธีเหมาค่าแรง ผู้ประกอบกิจการต้องอยู่ในฐานะนายจ้างของลูกจ้างซึ่งเป็น 
ผู้รับเหมาค่าแรงนั้น 
 ทั้งนี้ ได้กำหนดให้กระทรวงแรงงานมีอำนาจประกาศกำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข 
ในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย และได้แก้ไขเพิ่มเติมในเรื่อง 
ค่าทดแทนรายเดือนในกรณีต่าง ๆ  จากเดิมที่กำหนดไว้ “ร้อยละ ๖๐ ของค่าจ้างรายเดือน” เป็น  
“ร้อยละ ๗๐ ของค่าจ้างรายเดือน” ตลอดจนได้แก้ไขเพิ่มเติมเรื่ององค์ประกอบคณะกรรมการกองทุน
เงินทดแทน รวมทั้งวิธีการได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง 
 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒
 เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... 
 และรา่งพระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่..) 
 พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ 
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ  
และใหส้ง่คณะกรรมการประสานงานดา้นนติบิญัญตัพิจิารณา กอ่นเสนอสภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาตอ่ไป 
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 ๑) รา่งพระราชบญัญตัวิฒันธรรมแหง่ชาต ิพ.ศ. .... มสีาระสำคญั คอื ใหย้กเลกิพระราชบญัญตั ิ
วฒันธรรมแหง่ชาต ิพทุธศกัราช ๒๔๘๕ พระราชบญัญตัวิฒันธรรมแหง่ชาต ิ(ฉบบัที ่๒) พทุธศกัราช ๒๔๘๖  
พระราชบญัญตัเิครือ่งแบบคณะกรรมการสภาวฒันธรรมแหง่ชาต ิพทุธศกัราช ๒๔๘๖ พระราชบญัญตั ิ
สำนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบญัญตัสิำนกังานคณะกรรมการ 
วัฒนธรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
ประกอบดว้ย นายกรฐัมนตรหีรอืรองนายกรฐัมนตรทีีน่ายกรฐัมนตรมีอบหมายเปน็ประธานกรรมการโดย
ตำแหนง่ กรรมการผูท้รงคณุวฒุไิมเ่กนิ ๙ คน โดยมปีลดักระทรวงวฒันธรรม เปน็กรรมการและเลขานกุาร 
รวมทั้ง ให้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญา ในกรมวัฒนธรรมวิถีชีวิตและ 
ภูมิปัญญา ซึ่งบริหารโดยคณะกรรมการกองทุน ตลอดจนให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติทางวัฒนธรรม 
แก่บุคคลต่าง ๆ  ได้แก่ ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม และบุคคลที่มีผลงานดีเด่น 
ทางวัฒนธรรมด้วย 
 ๒) ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสำคัญ คือ 
ใหย้บุเลกิสำนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาตใินกระทรวงวฒันธรรมและใหจ้ดัตัง้กรมวฒันธรรม 
วิถีชีวิตและภูมิปัญญาในกระทรวงวัฒนธรรมขึ้น 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒
 เรือ่ง  รา่งพระราชบญัญตัอิงคก์ารอสิระเพือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภค 
 พ.ศ. .... รา่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูบ้รโิภค (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 
  และรา่งพระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดผีูบ้รโิภค (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 
 รวม ๓ ฉบับ
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเสนอ โดยได้เห็นชอบ 
ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง 
ผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
รวม ๓ ฉบับ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา ก่อนนำเสนอสภา 
ผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 
 ๑) ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... มีสาระสำคัญ คือ 
กำหนดบทนิยามคำว่า “องค์การ” หมายความว่า องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค และคำว่า 
“องค์การผู้บริโภค” หมายความว่า คณะบุคคลตั้งแต่ ๕ คนขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม 
ที่มีวัตถุประสงค์และมีการดำเนินงานเพื่อการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคโดยไม่แสวงหากำไร
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 โดยกำหนดให้องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคมีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นหน่วยงานอิสระ 
จากหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  
มวีตัถปุระสงคใ์นการใหค้วามเหน็ในการตราและการบงัคบัใชก้ฎหมายหรอืกฎ ตลอดจนมาตรการตา่ง ๆ   
เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และให้กิจการของสำนักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง 
แรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วย 
เงนิทดแทน และกำหนดใหม้คีณะกรรมการองคก์ารอสิระเพือ่การคุม้ครองผูบ้รโิภค ตลอดจนอำนาจหนา้ที ่
ของคณะกรรมการดังกล่าว
 ๒) พระราชบญัญตัคิุม้ครองผูบ้รโิภค (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... มสีาระสำคญั คอื เปน็การแกไ้ขเพิม่เตมิ 
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยกำหนดให้สมาคมหรือมูลนิธิที่คณะกรรมการ 
คุ้มครองผู้บริโภครับรองมีสิทธิฟ้องคดีแพ่ง คดีอาญา และอำนาจดำเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ ในคดี 
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคโดยส่วนรวมได้ และให้สมาคมและมูลนิธิได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียม 
ในการดำเนินคดีในศาล ตลอดจนได้แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจที่ฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องเกี่ยวกับสินค้าที่อาจเป็นอันตราย 
แก่ผู้บริโภคและผู้เจตนาทุจริต ใช้ จ้างวาน ยุยง หรือดำเนินการให้สมาคมหรือมูลนิธิฟ้องร้องต่อศาล 
เพื่อกลั่นแกล้งผู้ประกอบธุรกิจคนใดให้ได้รับความเสียหายเกี่ยวกับการบริการที่อาจเป็นอันตราย 
แก่ผู้บริโภค
 ๓) รา่งพระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดผีูบ้รโิภค (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... มสีาระสำคญั คอื ไดก้ำหนด 
ให้มูลนิธิที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคมีอำนาจ 
ฟ้องและดำเนินคดีแทนผู้บริโภคได้ และกำหนดผลของกรณีที่มูลนิธิผู้ยื่นฟ้องถูกเพิกถอนการรับรอง 
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค
 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๒
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... ที่สำนักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณาก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  
โดยมีสาระสำคัญ คือ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีองค์ประกอบ 
วาระการดำรงตำแหนง่ และอำนาจหนา้ทีต่ามทีก่ฎหมายกำหนด และกำหนดใหส้ำนกังานคณะกรรมการ 
ขอ้มลูขา่วสารของราชการมหีนา้ทีป่ฏบิตังิานดา้นวชิาการและธรุการใหแ้กค่ณะกรรมการ โดยไดก้ำหนด 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
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หนา้ทีข่องผูค้วบคมุสว่นบคุคล วธิกีารรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล การใชแ้ละการเปดิเผยขอ้มลูสว่นบคุคล  
ตลอดจนวิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บรักษาและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล 
 รวมทั้ง กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล มีหน้าที่พิจารณาเรื่องร้องเรียน 
ตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนได้กำหนดสิทธ ิ
ของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลและความรบัผดิทางแพง่ แตใ่นสว่นความรบัผดิของนติบิคุคลใหม้โีทษปรบั 
ทางปกครองและโทษอาญา

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา 
 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดบทนิยามคำว่า “เจ้าพนักงาน”  
 ความผิดเกี่ยวกับศพ ความผิดเกี่ยวกับการคุกคาม และแก้ไข 
 อัตราโทษปรับสำหรับความผิดลหุโทษ)
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... (กำหนดบทนิยามคำว่า “เจ้าพนักงาน” ความผิดเกี่ยวกับศพ ความผิดเกี่ยวกับการคุกคาม  
และแก้ไขอัตราโทษปรับสำหรับความผิดลหุโทษ) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ  
และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา 
ตอ่ไป มสีาระสำคญั คอื กำหนดบทนยิามคำวา่ “เจา้พนกังาน” หมายความวา่ บคุคลซึง่กฎหมายบญัญตั ิ
วา่เปน็เจา้พนกังานหรอืไดร้บัแตง่ตัง้ตามกฎหมายใหป้ฏบิตัหินา้ทีร่าชการไมว่า่เปน็ประจำหรอืชัว่คราว  
และไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ รวมทั้ง ได้กำหนดให้ความผิดลหุโทษ คือ ความผิดซึ่งต้อง 
ระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ  กำหนดความผิด 
เกีย่วกบัศพ (เพิม่ลกัษณะ ๑๓ ในภาค ๒) คอื ความผดิเกีย่วกบัการกระทำชำเราศพ กระทำอนาจารแกศ่พ 
กระทำใหศ้พเสยีหาย และความผดิเกีย่วกบัการดหูมิน่เหยยีดหยามศพ ตลอดจนกำหนดความผดิเกีย่วกบั 
การคุกคามผู้อื่น

 เรื่อง ร่างแผนนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ที่ปรับปรุงแล้ว
 คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบรา่งแผนนติบิญัญตั ิพ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ทีป่รบัปรงุแลว้ ตามทีส่ำนกังาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงยุติธรรม โดยให้นำร่าง 
พระราชบัญญัติมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... บรรจุในร่างแผนนิติบัญญัติ 
ดังกล่าวด้วย ก่อนส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนดังกล่าวต่อไป มีสาระสำคัญ 
คือ ให้ร่างแผนนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ที่ได้ปรับปรุงแล้ว ประกอบด้วยกฎหมายระดับ 
พระราชบัญญัติและกฎหมายลำดับรองในระดับพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงที่จำเป็นต้อง 
มกีารปรบัปรงุแกไ้ข หรอืยกเลกิเพือ่ประโยชนใ์นการผลกัดนัการดำเนนิการตามนโยบายรฐับาลและแผน 
การบริหารราชการแผ่นดิน รวม ๑๖๗ ฉบับ โดยแบ่งออกเป็น
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 (๑) ร่างพระราชบัญญัติ จำนวน ๑๕๒ ฉบับ โดยเป็นร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ในระหว่าง 
การพจิารณาของสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืศาลรฐัธรรมนญู จำนวน ๑๑ ฉบบั และเปน็รา่งพระราชบญัญตัทิี่
ฝา่ยบรหิารตอ้งดำเนนิการตอ่ไป จำนวน ๑๔๑ ฉบบั (เพิม่ขึน้จากรา่งแผนนติบิญัญตัฯิ ฉบบัเดมิ ๔ ฉบบั) 
 (๒) ร่างพระราชกฤษฎีกา จำนวน ๔ ฉบับ (เท่ากับร่างแผนนิติบัญญัติฯ ฉบับเดิม) และ
 (๓) ร่างกฎกระทรวง จำนวน ๑๑ ฉบับ (ลดลงจากร่างแผนนิติบัญญัติฯ ฉบับเดิม ๔ ฉบับ)

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๒
 เรือ่ง รา่งพระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 
 แห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 
 รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือ 
 กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง)
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
แหง่ชาต ิ(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (กำหนดหลกัเกณฑใ์นการพจิารณารายงานวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง) ตามที่สำนักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติตรวจพิจารณาก่อน
เสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป โดยมีสาระสำคัญดังนี้
  (๑) กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอำนาจประกาศกำหนดประเภทของโครงการหรือกิจกรรม 
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำรายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าว 
 (๒) กำหนดให้องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ 
ได้รับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากองค์การฯ มิได้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ให้ถือว่าองค์การฯ 
ให้ความเห็นชอบแล้ว แต่ถ้าองค์การฯ ไม่ให้ความเห็นชอบหรือให้ความเห็นแตกต่าง ให้สำนักงาน 
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอความเห็นขององค์การฯ ให้คณะกรรมการ 
ผู้ชำนาญการพิจารณาอีกครั้ง โดยให้ถือความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการเป็นที่สุด 
 (๓) กำหนดให้นิติบุคคลหรือคณะบุคคลใดมีวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ 
การคุ้มครอง สงวน อนุรักษ์ หรือส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมีผู้แทนองค์การเอกชน 
ซึ่งดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้าน 
สิง่แวดลอ้มหรอืทรพัยากรธรรมชาตหิรอืดา้นสขุภาพรว่มดำเนนิการอยูใ่นนติบิคุคลหรอื คณะบคุคลนัน้ 
แล้วแต่กรณี ให้มีสิทธิจดทะเบียนเป็นองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม และให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการให้ความเห็นด้วย
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 เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) 
 พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  
 (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... รา่งพระราชกฤษฎกีายกเลกิพระราชกฤษฎกีา 
 เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ พ.ศ. ... 
 และร่างพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ   
 บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 รวม ๔ ฉบับ
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชกฤษฎีกา รวม ๔ ฉบับ 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ คือ ได้อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน 
ด้านนิติบัญญัติพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป และได้อนุมัติหลักการ 
ร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. ๒๕๒๑  
พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะ 
เดียวกัน (ฉบับที่  . .) พ.ศ. .... และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วดำเนินการต่อไปได้
 ๑) ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสำคัญ คือ  
ให้นำเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญตามพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด 
บำนาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ มารวมเป็นเบี้ยหวัดหรือบำนาญ โดยให้ถือเป็นเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวง 
กลาโหมวา่ดว้ยเงนิเบีย้หวดัหรอืบำนาญตามพระราชบญัญตันิี ้แลว้แตก่รณ ีและในกรณทีีค่ณะรฐัมนตรี 
เหน็สมควรใหม้กีารกำหนดเบีย้หวดัหรอืบำนาญขัน้ตำ่หรอืปรบัเพิม่เบีย้หวดัหรอืบำนาญในอตัราไมเ่กนิ 
รอ้ยละ ๑๐ ของเบีย้หวดัหรอืบำนาญทีไ่ดร้บัอยู ่ใหก้ระทำไดโ้ดยตราเปน็พระราชกฤษฎกีา รวมทัง้ปรบัปรงุ 
แก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายบำเหน็จตกทอดให้สอดคล้องกับกรณีที่ได้นำเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด
บำนาญมารวมเป็นบำนาญด้วย
 ๒) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสำคัญ 
คอื ใหน้ำเงนิชว่ยคา่ครองชพีผูร้บัเบีย้หวดับำนาญตามพระราชกฤษฎกีาเงนิชว่ยคา่ครองชพีผูร้บัเบีย้หวดั 
บำนาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ มารวมเป็นเบี้ยหวัดหรือบำนาญ และให้ถือเป็นเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวง 
กลาโหมวา่ดว้ยเงนิเบีย้หวดัหรอืบำนาญตามพระราชบญัญตันิี ้แลว้แตก่รณ ีรวมทัง้ในกรณทีีค่ณะรฐัมนตร ี
เหน็สมควรใหม้กีารกำหนดเบีย้หวดัหรอืบำนาญขัน้ตำ่หรอืปรบัเพิม่เบีย้หวดั หรอืบำนาญ ในอตัราไมเ่กนิ 
ร้อยละ ๑๐ ของเบี้ยหวัดหรือบำนาญที่ได้รับอยู่ ให้กระทำได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
 ๓) ร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ 
พ.ศ. ๒๕๒๑ พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเป็นการยกเลิกพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด
บำนาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม



สรุปมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

จุลนิติ พ.ย. - ธ.ค. ๕๒ 33

 ๔) รา่งพระราชกฤษฎกีาการจา่ยเงนิเดอืน เงนิป ีบำเหนจ็ บำนาญ และเงนิอืน่ในลกัษณะเดยีวกนั 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษให้สอดคล้องกับการปรับปรุง 
แก้ไขกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

 เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ....ตามที่สำนัก 
งบประมาณเสนอ และให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการ 
ประสานงานดา้นนติบิญัญตัพิจิารณา กอ่นนำเสนอสภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาตอ่ไป สำนกังบประมาณ 
จึงได้ปรับปรุงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยยกเลิก 
พระราชบัญญัติดังกล่าว และยกร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... ขึ้นใหม่ โดยมี 
สาระสำคัญ ดังนี้
 ๑) กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัตินี้ ครอบคลุมถึงส่วนราชการ หน่วยงาน 
ของรัฐลักษณะต่าง ๆ  จังหวัด กลุ่มจังหวัด รัฐวิสาหกิจ รวมถึงหน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล 
หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ โดยให้ใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดต่อหลักความเป็นอิสระตามที ่
รัฐธรรมนูญกำหนด
 ๒) กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายงบประมาณ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายและกรอบ 
วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี กำหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
กรอบวงเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กำหนดสัดส่วนรายจ่ายลงทุน
ตอ่รายจา่ยในภาพรวม ภาระงบประมาณจากการกอ่หนีส้าธารณะและกจิกรรมกึง่การคลงั และกำหนด 
แนวทางการทบทวนรายจ่ายสาธารณะ
 ๓) กำหนดให้การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายอุดหนุนให้แก่บุคคล องค์กร หรือองค์กรที่มิใช่ 
หน่วยรับงบประมาณ โดยให้งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังต้องแสดงแหล่งที่มาของรายได้ 
ที่จะจ่าย และให้การโอนงบประมาณข้ามส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจสามารถกระทำได้ก็ต่อเมื่อมี 
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา หรือมีมติคณะรัฐมนตรีให้โอน
 ๔) กำหนดให้มีระบบการรายงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 
กำหนดซึ่งหน่วยรับงบประมาณจะต้องจัดทำและส่งให้สำนักงบประมาณเพื่อประโยชน์ในการติดตาม 
ประเมนิผล ยกเวน้หนว่ยงานของรฐัสภา หนว่ยงานของศาล และหนว่ยงานขององคก์รตามรฐัธรรมนญู 
ใหจ้ดัทำรายงานผลการวเิคราะหร์ะดบัความสำเรจ็ของการดำเนนิงานจากการใชจ้า่ยงบประมาณเสนอ 
ต่อรัฐสภา รวมถึงให้มีระบบการรายงานการโอนงบประมาณข้ามหน่วยรับงบประมาณ และให้รายงาน 
การโอนงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณต่อรัฐสภาทุก ๖ เดือน และให้หน่วยรับงบประมาณ 
ที่อุดหนุนงบประมาณให้แก่บุคคล องค์กร หรือองค์กรที่ไม่ใช่หน่วยรับงบประมาณ ส่งรายงานผล 
การตดิตามการใชจ้า่ยงบประมาณดงักลา่วตอ่สำนกังบประมาณ ตลอดจนใหห้นว่ยงานของรฐัสภา ศาล 
และองคก์รตามรฐัธรรมนญูจดัทำรายงานผลการวเิคราะหร์ะดบัความสำเรจ็ของการดำเนนิงานจากการ
ใช้จ่ายงบประมาณเมื่อสิ้นปีงบประมาณต่อรัฐสภา
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒
 เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบรา่งพระราชบญัญตัโิรงงาน (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ทีส่ำนกังานคณะกรรมการ 
กฤษฎกีาตรวจพจิารณาแลว้ และใหส้ง่คณะกรรมการประสานงานดา้นนติบิญัญตัพิจิารณา กอ่นนำเสนอ 
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
 ๑) แกไ้ขเพิม่เตมิบทนยิามคำวา่ “โรงงาน” และ “ประกอบกจิการโรงงาน” และแกไ้ขใหโ้รงงาน 
จำพวกที่ ๒ ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่เมื่อจะประกอบกิจการต้องแจ้งให้พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ทราบก่อน ซึ่งหากไม่แก้ไขการแจ้งให้ถูกต้องหรือครบถ้วนตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่  
ก็ให้ถือว่าการแจ้งและใบรับแจ้งเป็นอันสิ้นผล
 ๒) แก้ไขหลักเกณฑ์การควบคุมดูแลการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๒ กรณีผู้ประกอบ 
กจิการโรงงานโอน ใหเ้ชา่ ใหเ้ชา่ซือ้ หรอืขายโรงงานและกรณผีูป้ระกอบกจิการโรงงานตายหรอืศาลสัง่ 
ให้เป็นคนไร้ความสามารถ เพื่อกำหนดกระบวนการและขั้นตอนให้ชัดเจน ตลอดจนหลักเกณฑ์ 
การขยายโรงงาน กรณีมีการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรือกำลังแรงม้าในจำนวนไม่มากนัก
 ๓) ได้แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการโรงงาน 
ในส่วนที่ขยายและทดลองเดินเครื่องจักรโรงงานและได้ขยายโดยไม่แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ  
ตลอดจนแกไ้ขเพิม่เตมิบทกำหนดโทษแกผู่ป้ระกอบกจิการโรงงานจำพวกที ่๒ ทีป่ระกอบกจิการภายหลงั 
จากที่การแจ้งและใบรับแจ้งสิ้นผลแล้ว ทั้งนี้ก็เพื่อกำหนดสภาพบังคับของกฎหมายให้สอดคล้องกับ 
การกำหนดให้การแจ้งและใบรับแจ้งสิ้นผล

 เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ....ตามที่  
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้ 
คณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 
โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
 ๑)  กำหนดให้มีการจัดตั้ง “กองทุนการออมแห่งชาติ” เรียกโดยย่อว่า “กอช.” เพื่อส่งเสริม 
การออมทรัพย์และเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนแก่สมาชิก  
โดยมีคณะกรรมการกองทุนเป็นผู้บริหารกองทุน อันประกอบด้วย กรรมการโดยตำแหน่ง ๖ คน  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ด้านบัญชีและด้านการเงิน ด้านละ ๑ คน รวม ๓ คน 
ผู้แทนสมาชิกจำนวน ๕ คน โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน และเลขาธิการคณะกรรมการ 
กองทุนการออมแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ 
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 ๒) ได้กำหนดให้สมาชิกจ่ายเงินสะสมและให้รัฐบาลจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน โดยให้กระทรวง 
การคลังกำหนดแนวทางการจ่ายเงินสะสมและสมทบเข้ากองทุน กล่าวคือให้ผู้ออมจ่ายเงินสะสม 
ขั้นต่ำเดือนละ ๑๐๐ บาท และจ่ายสะสมเพิ่มตามความสมัครใจได้อีกเดือนละ ๑๐๐ – ๑,๐๐๐ บาท  
และให้รัฐบาลจ่ายสมทบตามอายุของผู้ออม 
 ทั้งนี้ ในกรณีที่การจ่ายเงินให้สมาชิก กอช. สิ้นสภาพเพราะอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ให้มีสิทธิ 
ได้รับบำนาญจากเงินสะสม เงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสะสม เงินสมทบไปตลอดอายุขัย  
แต่ในกรณีที่สมาชิกได้ถึงแก่ความตายและมิได้มีหนังสือกำหนดบุคคลผู้พึงได้รับเงินจากกองทุน  
ใหจ้า่ยบำเหนจ็จากกองทนุแกท่ายาทตามสว่น แตใ่นกรณทีีผู่ต้ายไมม่ทีายาท ใหเ้งนิตกเปน็ของกองทนุ  
และในกรณีสมาชิกทุพพลภาพก่อนอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จจากกองทุน  
เว้นแต่จะแสดงความจำนงขอรับเงินเพราะอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ แต่หากเป็นกรณีสมาชิกอายุครบ 
๕๐ ปีบริบูรณ์และมีเหตุจำเป็น มีสิทธิขอรับเงินจากกองทุนอัตราไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของเงินสะสม 
และผลประโยชนข์องเงนิสะสมตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการประกาศกำหนด โดยเงนิกองทนุสมาชกิ
ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี

 เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนใต้ 
  พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ. ....  
ที่กระทรวงมหาดไทยแก้ไขจากร่างที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ยกเว้น 
ประเด็นในเรื่องโครงสร้างของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในร่างมาตรา ๘ 
และรา่งมาตราอืน่ ๆ  ซึง่แกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัรา่งมาตรา ๘ ใหเ้ปน็ไปตามรา่งทีส่ำนกังานคณะกรรมการ 
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา และมอบให้กระทรวงมหาดไทยแก้ไขปรับปรุงร่างตามมติคณะรัฐมนตรี  
แล้วเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา พร้อมทั้งส่งให้คณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติ 
พิจารณาไปในคราวเดียวกัน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
 ๑) กำหนดให้สภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) จัดทำนโยบายเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ให้ สมช. พิจารณาทบทวน 
และปรบัปรงุนโยบายดงักลา่วทกุรอบระยะเวลา ๕ ป ีซึง่นโยบายนีอ้ยา่งนอ้ยตอ้งมสีาระสำคญัครอบคลมุ 
ทั้งด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนา และให้หน่วยงานของรัฐใช้นโยบายนี้เป็นกรอบแนวทางในการ 
ปฏิบัติงาน โดยให้ กอ.รมน. ปรับปรุงแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานที่ กอ.รมน. ดำเนินการอยู่แล้ว 
ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้สอดคล้องกับนโยบาย
เสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 ๒) ใหม้คีณะกรรมการยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เรยีกโดยยอ่วา่ “กพต.” 
โดยมีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรียกโดยย่อว่า “ศอ.บต.” เป็นส่วนราชการ 
ที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง มีฐานะเป็นนิติบุคคล และอยู่ในบังคับบัญชาของ 
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เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ศอ.บต. อาจกำหนดระเบียบขึ้นใช้บังคับ
ได้เอง แต่ต้องให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนที่จะประกาศใช้
 ๓) กำหนดองค์ประกอบของสภาเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีสมาชิก 
ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิโดยคำนึงถึงความหลากหลายด้านอาชีพ ความรู้ และ 
ประสบการณ ์จำนวนไมเ่กนิ ๕๐ คน ทำหนา้ทีเ่สนอแนะและใหค้ำปรกึษาในการแกไ้ขปญัหาในจงัหวดั 
ชายแดนภาคใต้ต่อ ศอ.บต.
 
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร
 และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวง 
มหาดไทยเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา ก่อนเสนอสภา 
ผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป โดยมีสาระสำคัญ คือ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๒
 กำหนดให้มีคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร  
เรียกโดยย่อว่า “ก.ก.” ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ กรรมการ 
โดยตำแหน่ง จำนวน ๓ คน กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิจำนวน ๔ คน กรรมการซึง่เปน็ผูแ้ทนกรงุเทพมหานคร 
จำนวน ๔ คน กรรมการซึง่เปน็ผูแ้ทนขา้ราชการกรงุเทพมหานครโดยขา้ราชการแตล่ะประเภทคดัเลอืก 
กันเอง จำนวน ๔ คน โดยกำหนดคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การประชุม 
กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจ
หน้าที่ตามกำหนด และมคีณะอนุกรรมการสามัญประจำกรุงเทพมหานคร เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ก. 
สามญัขา้ราชการ” เพือ่เปน็องคก์รบรหิารทรพัยากรบคุคลของกรงุเทพมหานครประเภทตา่ง ๆ  รวมทัง้ 
ใหม้คีณะกรรมการพทิกัษร์ะบบคณุธรรมขา้ราชการกรงุเทพมหานครและบคุลากรกรงุเทพมหานคร  
เรยีกโดยยอ่วา่ “ก.พ.ค. กรงุเทพมหานคร” ประกอบดว้ยกรรมการซึง่ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ แตง่ตัง้ 
จำนวน ๕ คน ตลอดจนให้มีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรียกโดยย่อว่า 
“สำนักงาน ก.ก.” มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนด
 ทัง้นี ้ไดก้ำหนดใหข้า้ราชการกรงุเทพมหานครม ี๓ ประเภท คอื ขา้ราชการกรงุเทพมหานครสามญั 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบัน 
อุดมศึกษา และกำหนดให้บุคลากรกรุงเทพมหานครมี ๒ ประเภท คือ ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร 
และพนักงานกรุงเทพมหานคร เพื่อความชัดเจนในทางปฏิบัติ 




