
สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข�องกับวงงานด�านนิติบัญญัติ

๒๗

  สําหรับคอลัมนสรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติในฉบับนี้
มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ จํานวน ๑๑ เรื่อง ดังนี้

  ๑. ระบบผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
  ๒. รางพระราชกฤษฎีกาปดประชุมรฐัสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครัง้ทีห่นึง่ พ.ศ. ๒๕๖๒
   ๓. รางพระราชกฤษฎีกาเรยีกประชมุสมยัวสิามญัแหงรฐัสภา พ.ศ. .... และรางพระราชกฤษฎีกา

ปดประชุมสมัยวิสามัญแหงรัฐสภา พ.ศ. ….
   ๔. รางพระราชกฤษฎกีาเรยีกประชมุรฐัสภาสมยัประชมุสามญัประจาํปครัง้ทีส่อง พ.ศ. ….
   ๕. รางพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
   ๖. รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
   ๗. รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….

(แกไขเพิ่มเติมการพนจากตําแหนงของขาราชการตุลาการ)
   ๘. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..)

พ.ศ. .... (หลักเกณฑและวิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาทกอนฟองคดี)
   ๙. รางพระราชกฤษฎกีาเงนิประจาํตาํแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอืน่ของประธาน

และรองประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานและรองประธานวฒิุสภา ผูนาํฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

   ๑๐. รางพระราชบัญญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวิธพิีจารณาคดีปกครอง (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....
(เพิม่เตมิอาํนาจหนาทีใ่นการออกระเบียบของคณะกรรมการบริหารศาลปกครองกําหนดเบ้ียประชุมใหญ
ตุลาการในศาลปกครองชั้นตนหรือตุลาการในศาลปกครองสูงสุด)
   ๑๑. รางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วทิยโุทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่ ..) พ.ศ. …. (เก่ียวกับกระบวนการสรรหา
และคดัเลอืกบคุคลเพือ่แตงตัง้เปนกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน และกจิการโทรคมนาคม
แหงชาติ)

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

  ระบบผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

  คณะรัฐมนตรีมมีติรบัทราบตามท่ีสาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอระบบผูประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 

¹Ò§ÊÒÇÊØ¸ÕÃÒ ªÙºÑ³±Ôμ  
¹ÔμÔ¡Ã ÊíÒ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ
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๒๘จุ ล นิิ ติ

สาระสําคัญของเรื่อง คือ
 ๑. ที่มาและหลักการของระบบผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

   ๑.๑ โดยที่การบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีจะตองอาศัยกลไกการทํางาน
ของกระทรวง สวนราชการ และหนวยงานของรฐัตาง ๆ  ทีจ่ะตองทาํงานประสานสอดคลองไปในทศิทาง
เดียวกันเพื่อใหการดําเนินนโยบายของคณะรัฐมนตรีบรรลุเปาหมาย สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จงึไดดาํเนินการพัฒนาระบบประสานงานท่ีเกีย่วของกับภารกิจของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภามาโดยตลอด
อยางตอเนื่อง

   ๑.๒ คณะรัฐมนตรีไดมีมติ (๒๓ กันยายน ๒๕๔๖ และ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖)
ใหความเหน็ชอบจดัตัง้ระบบผูประสานงานคณะรฐัมนตรแีละรฐัสภาบนแนวคดิทีจ่ะมุงใหการประสานงาน
ในภารกิจที่เกี่ยวของกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของสวนราชการทั้งหลายเปนไปอยางราบรื่น
โดยมีหลักการใหผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา หรือที่เรียกวา ปคร. มีหนาที่เปนศูนยกลาง
ของสวนราชการนัน้ ๆ  ในการประสานงานกบัสวนราชการตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของกบัภารกจิของคณะรฐัมนตรี
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) ประสานงานเก่ียวกบัการเสนอเร่ืองตอคณะรฐัมนตรใีหเปนไปตามแนวปฏิบตั ิ

และระยะเวลาที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี                  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

     (๒) ใหคาํแนะนําเกีย่วกับกระบวนการการเสนอเรือ่งตอคณะรัฐมนตรแีกเจาหนาที่
ของสวนราชการที่จัดทําเรื่องเสนอตอคณะรัฐมนตรี

     (๓) ประสานงานกับหนวยงานในสังกัดในการจัดทําความเห็นในเรื่องที่สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดขอความเห็นเพื่อใหสามารถสงความเห็นไดทันตามกําหนดเวลา

      (๔) ประสานงานและติดตามใหหนวยงานในสังกัดจัดทําขอมูลที่เกี่ยวของ
กบัเรือ่งที่เสนอตอคณะรัฐมนตรีตามที่ไดรับมอบหมาย

      (๕) ประสานงานเก่ียวกบัวาระการประชุมของคณะรัฐมนตรแีละมตคิณะรฐัมนตรี
ใหหนวยงานในสังกัดทราบ

      (๖) รวบรวมมติคณะรัฐมนตรีของสวนราชการ
      (๗) ประสานงานและติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการใหเปนไปตาม

มติคณะรัฐมนตรี
      (๘) ประสานงานในการวางแผนการเสนอเรือ่งตอคณะรัฐมนตร ีรวมทัง้การวางแผน

เสนอรางกฎหมายตอรัฐสภา
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๒๙

     (๙) ประสานงานและติดตามความคืบหนาของรางกฎหมายและเร่ืองอ่ืน ๆ  ทีเ่สนอ
ตอรัฐสภาในข้ันตอนตาง ๆ รวมท้ังประสานงานกับรัฐมนตรีเพ่ือช้ีแจงรางกฎหมาย ญัตติ กระทูถาม
และเรื่องอื่น ๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ของรัฐสภา

      (๑๐) ประสานงานเกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ ในภารกิจของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

   ๒.๒  คณะรฐัมนตรไีดมมีต ิ(๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๑) เหน็ชอบใหหนวยงานทีม่ผีูประสานงาน
คณะรฐัมนตรแีละรฐัสภาพจิารณามอบหมายใหผูประสานงานคณะรฐัมนตรแีละรฐัสภาเปนผูประสานงาน
หรอืดาํเนนิการใหเปนไปตามทีค่ณะกรรมาธกิารวสิามญักจิการวฒุสิภาขอความรวมมอืในการพจิารณา
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติและเรื่องอื่น ๆ ในชั้นการพิจารณา
ของวุฒิสภา ดังนี้

    (๑) ในช้ันการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภากอนการประชุม
วฒุสิภา ใหผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของหนวยงานผูเสนอรางพระราชบัญญตัฉิบบันัน้ ๆ
หรือหนวยงานผูไดรับแตงตั้งจากสภาผูแทนราษฎรใหเปนกรรมาธิการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ในชัน้สภาผูแทนราษฎรเขารวมประชมุชีแ้จงแสดงความคดิเหน็ ตลอดจนใหขอมลูเกีย่วกบัผลการพจิารณา
ของสภาผูแทนราษฎรในที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา กอนนําเขาสูการพิจารณา
ของที่ประชุมวุฒิสภาตอไป

      (๒) ในชัน้วาระที ่๑ ของวฒุสิภา ใหผูประสานงานคณะรฐัมนตรแีละรฐัสภาเขารวม
เปนกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑
ขอ ๘๑ วรรคสองดวย

  ๓. การแตงตั้งผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
   รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวง

แลวแตกรณ ีแตงตัง้บคุคลเพือ่ทาํหนาทีผู่ประสานงานคณะรฐัมนตรแีละรฐัสภาและสงหนงัสอืแจงมายงั
สาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี เพือ่นําเสนอคณะรฐัมนตรทีราบตามระเบยีบสาํนักนายกรฐัมนตรวีาดวย
ผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้

   ๓.๑ ผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

      กาํหนดใหรองนายกรัฐมนตรีหรอืรฐัมนตรีประจําสาํนกันายกรัฐมนตรี แลวแตกรณี 
แตงตั้งจากขาราชการการเมืองหรือขาราชการประจํา ตามที่เห็นสมควร

   ๓.๒ ผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของสวนราชการ 
      กาํหนดใหรฐัมนตรเีจาสงักัดแตงตัง้จากขาราชการประจาํผูดาํรงตาํแหนงระดบั ๑๐

หรือขาราชการประจําผูดํารงตําแหนงที่เทียบเทา
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๓๐จุ ล นิิ ติ

  ๔. บทบาทของผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาในการสนับสนุนการทํางาน
ของคณะรัฐมนตรี

   ๔.๑ ประสานงานกบัสาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรใีนกรณตีองการนาํเรือ่งสาํคญัเรงดวน
หรือเรื่องที่มีเงื่อนไขเวลาที่ตองดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีไดทันการณ

   ๔.๒ ประสานงานกบัหนวยงานตาง ๆ  ทีต่องเสนอความเหน็เพือ่ประกอบการพจิารณา
เรือ่งทีเ่สนอคณะรฐัมนตรเีพือ่ขอทราบความเหน็ หรอืเรงรดัใหดาํเนนิการตอบความเหน็เพือ่ใหเรือ่งตาง ๆ  
สามารถเขาสูกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีไดอยางถูกตองและรวดเร็ว

   ๔.๓ ประสานงานกับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอใหแจงยืนยันมติคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องที่มีความเรงดวนเปนกรณีพิเศษ

   ๔.๔ รายงานผลการพิจารณารางกฎหมายท่ีเสนอตอรัฐสภาใหทราบเปนระยะ ๆ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

  รางพระราชกฤษฎกีาปดประชมุรฐัสภาสมยัประชมุสามญัประจาํปครัง้ทีห่นึง่
    พ.ศ. ๒๕๖๒

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุม
สามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได

  รางพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ 
  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๒๑ 

วรรคสอง กาํหนดใหในปหนึง่ใหมสีมยัประชุมสามญัของรัฐสภา ๒ สมยั ๆ  หนึง่ใหมกีาํหนดเวลา ๑๒๐ วนั
โดยใหถอืวนัทีม่กีารเรยีกประชมุรฐัสภาเพือ่ใหสมาชกิไดมาประชมุเปนครัง้แรก เปนวนัเริม่สมยัประชมุ
สามัญประจําปครั้งที่ ๑ และตอมาไดมีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ กําหนดใหมี
การเรียกประชุมรฐัสภาเพ่ือใหสมาชิกไดมาประชุมเปนคร้ังแรก ตัง้แตวนัที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เปนตนไป
ดังนั้น ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงเปนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่ ๑ และจะครบ
กําหนดสมัยประชุมสามัญของรัฐสภา ๑๒๐ วันในวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ จึงสมควรใหมีการตรา
พระราชกฤษฎีกาปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. ๒๕๖๒
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๓๑

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒  

  รางพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแหงรัฐสภา พ.ศ. ....
  และรางพระราชกฤษฎีกาปดประชมุสมยัวสิามญัแหงรฐัสภา พ.ศ. ….      

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญ
แหงรัฐสภา พ.ศ. …. และรางพระราชกฤษฎีกาปดประชุมสมัยวิสามัญแหงรัฐสภา พ.ศ. …. ตามที่สํานัก
เลขาธกิารคณะรฐัมนตรเีสนอ และใหสงสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาเปนเร่ืองดวน 
แลวดาํเนนิการตอไปได ทัง้นี ้สาํหรบัวนัปดประชมุในรางพระราชกฤษฎกีาปดประชมุสมยัวสิามญัแหงรฐัสภา
พ.ศ. …. ใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรรับไปพิจารณา แลวแจงผลใหสาํนกัเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีทราบโดยดวน กอนนํารางพระราชกฤษฎีกาดังกลาวขึ้นทูลเกลาฯ ถวายตอไป

  รางพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ มีสาระสําคญัคือ 
   สาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรเีสนอวา ตามทีไ่ดมพีระราชกฤษฎกีาปดประชมุรฐัสภาสมยั

ประชุมสามัญประจําปครัง้ท่ีหนึง่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตัง้แตวนัท่ี ๑๙ กนัยายน ๒๕๖๒ นัน้ โดยท่ีคณะรัฐมนตรี
จะตองเสนอรางพระราชบญัญตังิบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพือ่สภาผูแทนราษฎร
พิจารณาในวาระที่ ๑ ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
แตเน่ืองจากการเรยีกประชุมสมยัวิสามญัแหงรฐัสภาตามมาตรา ๑๒๒ วรรคสามและวรรคสีข่องรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทยนัน้ บญัญตัใิหเมือ่มคีวามจาํเปนเพือ่ประโยชนแหงรฐั พระมหากษัตรยิจะทรงตรา
พระราชกฤษฎกีาเรยีกประชมุรัฐสภาเปนการประชมุสมัยวิสามญัก็ได ซึง่สาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี
เห็นวา การดาํเนนิการรางพระราชบญัญตังิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มคีวามจาํเปน
เพือ่ประโยชนแหงรฐั ดงันัน้ จงึเหน็สมควรใหมกีารเรยีกประชมุรฐัสภาสมยัวิสามญั ตัง้แตวนัที ่๑๗ ตลุาคม 
๒๕๖๒ ตามนัยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดังกลาว สําหรับวันปดประชุมสมัย
วิสามัญแหงรัฐสภานั้น เห็นสมควรใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรรับไปพิจารณา

  รางพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําป
  ครั้งที่สอง พ.ศ. ….      

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุม
สามญัประจาํปครัง้ทีส่อง พ.ศ. …. ตามทีส่าํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรเีสนอ และใหสงสาํนกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได

    รางพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
    สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมาตรา ๑๒๑ 

กําหนดใหในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภา ๒ สมัย โดยใหถือวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภา
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๓๒จุ ล นิิ ติ

เพื่อใหสมาชิกไดมาประชุมเปนครั้งแรก เปนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปครั้งที่ ๑  สวนวันเริ่ม
สมยัประชุมสามัญประจําปครัง้ที ่๒ ใหเปนไปตามท่ีสภาผูแทนราษฎรกําหนด ซึง่ไดมพีระราชกฤษฎีกา
เรยีกประชมุรฐัสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ เพือ่ใหสมาชกิไดมาประชมุเปนครัง้แรก ตัง้แตวนัที ่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

 รางพระราชบญัญตักิองทนุฟนฟแูละพฒันาเกษตรกร (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....      

   คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบรางพระราชบญัญตักิองทนุฟนฟแูละพฒันาเกษตรกร (ฉบบัที ่..) 
พ.ศ. .... ที่ผานการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว และเห็นชอบใหเพิ่มเติม
บทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับระยะเวลาการดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการผูแทน
เกษตรกรทีแ่ตงต้ังไวแลวตามพระราชบัญญตักิองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือประโยชน
ในการนบัวาระการดาํรงตาํแหนงของกรรมการดงักลาวตามความเหน็ของคณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะที ่๗) 
ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ตอไป ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ

  รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   เปนการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญตักิองทุนฟนฟแูละพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ดงันี้
  ๑. แกไขเพิ่มเติมวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิและผูแทนเกษตรกร

และกรณีการพนจากตําแหนงตามวาระใหกรรมการน้ันปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดมีการแตงตั้ง
กรรมการขึ้นใหม รวมทั้งกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
และผูแทนเกษตรกร (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๖)

    ๒. แกไขเพิม่เตมิใหคณะกรรมการกองทนุฟนฟแูละพฒันาเกษตรกรมอีาํนาจในการพจิารณา
กําหนดที่ตั้งสํานักงานใหญและสาขาของสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรได (แกไขเพิ่มเติม
มาตรา ๒๓)

    ๓. แกไขเพิ่มเติมใหกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรรับภาระชําระหน้ีใหแกเจาหนี้
ของเกษตรกรที่มีบุคคลคํ้าประกันได (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๗/๙ วรรคสอง)
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๓๓

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

  รางพระราชบญัญตังิบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ทีส่าํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแลว 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

  รางพระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการฝายตลุาการศาลยุตธิรรม (ฉบบัท่ี ..) 
  พ.ศ. …. (แกไขเพิม่เตมิการพนจากตาํแหนงของขาราชการตลุาการ)        
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการ

ศาลยตุธิรรม (ฉบบัที ่..) พ.ศ. …. ตามทีส่าํนกังานศาลยตุธิรรมเสนอ และใหสงสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา
ตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทน
ราษฎรตอไป

    รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
    ๑. ยกเลกิการกาํหนดใหขาราชการตลุาการพนจากตาํแหนงกรณวีฒุสิภามมีตใิหถอดถอน

จากตําแหนง
    ๒.  กาํหนดใหการพนจากตําแหนงขาราชการตุลาการซ่ึงมใิชตาํแหนงผูชวยผูพพิากษากรณีตาย

เกษียณอายุ หรือพนจากราชการเพราะถูกลงโทษ ใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ

 รางพระราชบญัญตัแิกไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง 
  (ฉบบัที ่..) พ.ศ. …. (หลกัเกณฑและวธิกีารไกลเกลีย่ขอพพิาทกอนฟองคด)ี       
  คณะรัฐมนตรีมมีตเิหน็ชอบรางพระราชบัญญตัแิกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพจิารณา

ความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวตามที่สํานักงาน
ศาลยุติธรรมเสนอ และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอรัฐสภา
ตอไป
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๓๔จุ ล นิิ ติ

   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
  ๑. กําหนดใหพระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด ๖๐ วัน นับแตวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
   ๒. กําหนดมาตรการบังคับตามขอตกลงหรือสัญญาประนีประนอมยอมความกอนฟองคดี

หากคูสญัญาฝายใดประสงคจะใหศาลพพิากษาตามยอมกใ็หยืน่คาํรองขอตอศาล ซึง่หากคูสญัญาอีกฝาย
แถลงรับตามคํารองขอ ก็ใหศาลมีคําพิพากษาตามยอมโดยใหนํามาตรา ๑๓๘ แหงประมวลกฎหมาย
วธิพีจิารณาความแพงมาใชบงัคบัโดยอนโุลม แตหากศาลเหน็วาสญัญาประนปีระนอมยอมความดงักลาว
ไมเปนไปตามหลักความสุจริตและความเปนธรรม ใหศาลมีอํานาจปฏิเสธการพิพากษาตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความนั้นได

   ๓. กําหนดใหผู ยื่นคํารองขอใหศาลมีคําพิพากษาตามยอมเสียคาขึ้นศาลรอยละ ๒๕
ของคาขึน้ศาลตามตาราง ๑ คาธรรมเนยีมศาล ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง เวนแตศาลจะมี
คําสั่งเปนอยางอื่นตามท่ีเห็นสมควร แตในกรณีที่ศาลปฏิเสธการพิพากษาตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความใหคืนคาขึ้นศาลทั้งหมด

  รางพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตาํแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอ่ืน
  ของประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานและรองประธาน
  วฒุสิภา ผูนาํฝายคานในสภาผูแทนราษฎร สมาชกิสภาผูแทนราษฎร สมาชกิ
  วฒุสิภา และกรรมาธิการ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ….        
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหนงและประโยชน

ตอบแทนอยางอ่ืนของประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา 
ผูนาํฝายคานในสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวฒุสิภา และกรรมาธิการ (ฉบบัที ่..) 
พ.ศ. .... ตามท่ีสาํนกังานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรเสนอ และใหสงสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพจิารณา โดยใหการไดรบัเงนิประจาํตําแหนงและเงินเพิม่ของประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร
ประธานและรองประธานวฒุสิภา ผูนาํฝายคานในสภาผูแทนราษฎร สมาชกิสภาผูแทนราษฎร และสมาชกิ
วุฒิสภา เปนไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง โดยใหรับนับแตวันเขารับหนาที่ และใหพิจารณา
ในประเด็นตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทั้งใหรับความเห็นและขอสังเกต
ของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน คณะกรรมการพิจารณาโครงสรางหนวยงาน
และระบบคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐ และสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรไีปประกอบการพิจารณาดวย
แลวดําเนินการตอไปได

   สําหรับภาระงบประมาณท่ีเกิดข้ึนจากรางพระราชกฤษฎีกาในเรื่องน้ี ใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงบประมาณ
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๓๕

   รางพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. กําหนดใหยกเลิกมาตรา ๕ แหงพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหนงและประโยชน

ตอบแทนอยางอ่ืนของประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา
ผูนาํฝายคานในสภาผูแทนราษฎร สมาชกิสภาผูแทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา และกรรมาธกิาร พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   ๒. กาํหนดใหประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานและรองประธานวฒุสิภา
ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ไดรับเงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่มเปนรายเดือนนับแตวันที่มี
พระบรมราชโองการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง (เดิมกําหนดใหไดรับเงินประจําตําแหนงและเงินเพ่ิม
นับแตวันเขารับหนาที่) ทั้งนี้ เมื่อไดรับเงินดังกลาวแลว ไมมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาแลวแตกรณีอีก

   ๓. กาํหนดใหสมาชกิสภาผูแทนราษฎรใหไดรบัเงนิประจาํตาํแหนงและเงนิเพิม่เปนรายเดอืน ดงันี้

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.)   วันที่ไดรับเงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่ม

   ๔. กําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซ่ึงดํารงตําแหนงรัฐมนตรีดวย เมื่อไดรับเงินเดือน
และเงินประจําตําแหนงในฐานะรัฐมนตรีแลว ไมมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหนงเปนรายเดือนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอีก 

  ๕. กาํหนดใหสมาชกิวฒิุสภาในวาระเริม่แรกและสมาชกิวฒุสิภาในบญัชสีาํรองทีเ่ลือ่นขึน้
มาแทนสมาชิกวฒุสิภาท่ีวางตามมาตรา ๒๖๙ ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ไดรับเงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่มเปนรายเดือนนับแตวันที่มีพระบรมราชโองการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนง  

 ๖. กาํหนดใหเมือ่พระราชกฤษฎีกานีม้ผีลใชบงัคบั ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก
วฒุสิภาไดรบัเงินประจําตาํแหนงและเงินเพ่ิมยอนหลังไปนับแตวนัทีส่มาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาเริ่มตน

 - นับแตวันเลือกตั้ง

 - นับแตวันเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง

 -  นับแต วันถัดจากวันประกาศช่ือ
ในราชกิจจานุเบกษา

๑. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (เลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร เปนการทั่วไป)
๒. สมาชิกสภาผู แทนราษฎร ผู เขามาแทน
สมาชกิสภาผูแทนราษฎร แบบแบงเขตเลอืกตัง้ 
ตามมาตรา ๑๐๕ (๑) ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย 
๓. สมาชิกสภาผู แทนราษฎร ผู เขามาแทน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบบัญชีรายช่ือ
ตามมาตรา ๑๐๕ (๒) ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย   
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๓๖จุ ล นิิ ติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

  รางพระราชบัญญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวิธพีจิารณาคดีปกครอง (ฉบบัที ่..)
  พ.ศ. .... (เพิ่มเติมอํานาจหนาท่ีในการออกระเบียบของคณะกรรมการ
  บรหิารศาลปกครองกําหนดเบ้ียประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองช้ันตน
  หรอืตลุาการในศาลปกครองสูงสดุ)
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้

  ๑. มติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ตามทีศ่าลปกครองเสนอ และใหสงสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา 
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป

  ๒. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญ
ของกฎหมายลําดับรองซึ่งตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว

    ๓. ใหศาลปกครองรบัความเหน็ของสาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ
และสํานักงบประมาณไปประกอบการพิจารณาดําเนินการตอไป

    รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
      เปนการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเพ่ิมเตมิอาํนาจหนาทีข่องคณะกรรมการบริหารศาลปกครองในการออกระเบียบกาํหนด
เบี้ยประชุมสําหรับขาราชการตุลาการศาลปกครองซ่ึงเขารวมการประชุมใหญตุลาการในศาลปกครอง
ชั้นตนหรือศาลปกครองสูงสุด

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

  รางพระราชบญัญตัอิงคกรจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกาํกบัการประกอบกจิการ
  วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ..) 
  พ.ศ. …. (เก่ียวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้ง
  เปนกรรมการกิจการกระจายเสียง กจิการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
  แหงชาติ) 
    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ

การประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่..) พ.ศ. …. ทีส่าํนกังาน
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๓๗

คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กจิการ
โทรทศัน และกจิการโทรคมนาคมแหงชาตเิสนอ และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร
พิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป

   รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญคือ
   ๑. กําหนดใหคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ (กสทช.) มีกรรมการจํานวน ๗ คน ซึ่งแตงต้ังจากผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามท่ีกฎหมายกําหนด รวมท้ังตองมีความรู ความเช่ียวชาญ และประสบการณในดานกิจการกระจายเสียง 
ดานกจิการโทรทศัน ดานกจิการโทรคมนาคม หรอืดานอืน่ ๆ  ทีจ่ะยงัประโยชนตอการปฏบิตัหินาทีข่อง กสทช. 
(เดมิใหแตงตัง้จากผูมคีวามรู ความเชีย่วชาญดานกจิการกระจายเสยีง ดานกจิการโทรทศัน ดานกจิการ
โทรคมนาคม ดานวศิวกรรม ดานกฎหมาย ดานเศรษฐศาสตรและดานการคุมครองผูบรโิภคหรือสงเสริม
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน จํานวนดานละ ๑ คน)

   ๒. แกไขรายละเอยีดเกีย่วกบัลกัษณะตองหามของกรรมการ กสทช. เชน  เคยไดรบัโทษจาํคกุ
โดยคําพพิากษาถึงทีส่ดุใหจาํคกุ เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ตองไมเปน
กรรมการ ผูจัดการ ผูบริหาร ที่ปรึกษา พนักงาน ผูถือหุน หรือหุนสวนในบริษัทหรือหางหุนสวน
หรอืนติิบุคคลทีป่ระกอบธรุกจิดานกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน หรอืกจิการโทรคมนาคม เปนตน

๓. แกไขเพ่ิมเติมผูมีสิทธิเขารับการสรรหาเพ่ือเปนกรรมการ กสทช. เชน รับราชการหรือ
เคยรับราชการในตําแหนงไมตํ่ากวารองอธิบดีผูพิพากษา รองอธิบดีศาลปกครองช้ันตน ตุลาการ
พระธรรมนูญ รองหัวหนาศาลทหารกลาง หรือรองอธิบดีอัยการ เปนหรือเคยเปนทหารหรือตํารวจ
ที่มียศตั้งแตพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี หรือพลตํารวจตรี เปนตน และเพิ่มเติมการเปนผูบริหาร
สูงสุดของหนวยงานอื่นของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเพื่อความชัดเจน

   ๔.  แกไขรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการสรรหา และการลงคะแนนเสียงเพ่ือคัดเลือกกรรมการ 
กสทช. ใหมคีวามชดัเจนยิง่ขึน้ โดยแกไขในประเดน็ตาง ๆ  เชน วธิกีารลงคะแนนของคณะกรรมการสรรหา
ใหใชวิธีลงคะแนนโดยเปดเผย การบันทกึเหตุผลในการลงคะแนนและผูซึง่จะไดรบัการคัดเลือกตองไดรบั
คะแนนเสียงถึง ๒ ใน ๓ ของจํานวนคณะกรรมการสรรหาเทาที่มีอยู การดําเนินการคัดเลือกกรรมการ
โดยวุฒิสภา ผูไดรบัการคัดเลือกตองไดรบัความเห็นชอบจากวุฒสิภาดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาก่ึงหนึง่
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา

   ๕. ใหคณะกรรมการสรรหามีหนาทีแ่ละอํานาจวินจิฉยัปญหาเก่ียวกับคณุสมบัตหิรอืลกัษณะ
ตองหามของผูสมัคร ผูไดรับเลือก หรือผูไดรับการสรรหา

   ๖. เพิม่บทเฉพาะกาลเพือ่ใหกรรมการ กสทช. ซึง่ดาํรงตาํแหนงหรอืปฏบิตัหินาทีอ่ยูในวนักอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ีตอไป และหากมีตําแหนงวางลง
ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ให กสทช. ประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู จนกวาจะมี กสทช. ใหม
ตามรางพระราชบัญญัตินี้ 
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข�องกับวงงานด�านนิติบัญญัติ

๓๘จุ ล นิิ ติ

  สาํหรบัขอมลูมตคิณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วของกบัวงงานดานนติบิญัญตันิัน้ ผูสนใจสามารถตดิตาม
ไดที ่www.soc.go.th เพือ่คนหามติคณะรัฐมนตรี หรือ www.senate.go.th เพ่ือตดิตามการพิจารณา
รางพระราชบญัญตั ินอกจากนี ้ยงัมชีองทางใหทานผูสนใจตดิตามรบัฟงสรปุมตคิณะรฐัมนตรฯี ประจาํ
สัปดาหไดทางสื่อออนไลนของวุฒิสภา Senate Media Society - สื่อดิจิทัลวุฒิสภาไทย  ในรายการ
“กฎหมายเที่ยงตรง” ทุกวันพุธ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ นาฬกา
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