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ลำดับที่
เรื่อง
ร่ ำ งพระรำชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ข
1.
เพิ่ ม เติ ม พระรำชบั ญ ญั ติ
แก้ ไ ข เพิ่ มเติ มป ระม วล
กฎ ห ม ำยที่ ดิ น (ฉ บั บ ที่
11) พ.ศ. 2551 (ฉบับ
ที่ ..) พ.ศ. ....

-1รำยละเอียด
คณะรัฐ มนตรีมีม ติอ นุ มัติ ห ลั ก การร่างพระราชบั ญ ญั ติแ ก้ไขเพิ่ มเติม พระราชบัญ ญั ติ แก้ ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
และให้ ส่ ง ส านั ก งานคณ ะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณ า โดยให้ รั บ ข้ อ สั ง เกตของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สานักงานศาลยุติธรรม และสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ไปประกอบการพิจารณาด้วย
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอรัฐสภาต่อไป โดยให้แจ้งประธาน
รัฐสภาทราบด้วยว่า ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ตราขึ้นเพื่อดาเนินการตาม หมวด 16 การปฏิรูปประเทศของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็ นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปพิจารณาดาเนินการ
ต่อไป
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
1. แก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคสี่ ของมาตรา 8 แห่ งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 เพื่อกาหนดให้กรณีผู้มีหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดินขอออก
เอกสารสิ ท ธิ ในการพิ จ ารณาของศาล ให้ ศ าลแจ้ งหน่ ว ยงานของรัฐ ผู้ มี ห น้ าที่ ดู แลรัก ษาที่ ดิ น ของรัฐ ตาม
กฎหมายได้มีส่วนให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของศาล โดยตรวจสอบกับระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ
หรือระวางรูปถ่ายทางอากาศฉบับที่ทาขึ้นก่อนสุด เท่าที่ทางราชการมีอยู่ประกอบการตรวจสอบตาแหน่งที่ดิน
และข้อเท็จจริงอื่น พร้อมทั้งทาความเห็นเสนอต่อศาล เป็นการเพิ่มเติมนอกเหนือจากความเห็นของกรมที่ดิน
2. คาขอออกเอกสารสิทธิจากหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ยื่นไว้ก่อนพระราชบัญญัติ
ฉบั บนี้ใช้บังคับ ให้ ปฏิบัติตามมาตรา 8 วรรคสี่ แห่ งพระราชบัญ ญั ติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551

หน่วยงำนรับผิดชอบ
- กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงมหำดไทย
- สำนักงำนศำล
ยุติธรรม
- สำนักงำนสภำ
พัฒนำกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ
(คณะกรรมกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม)

/2. ร่างกฏกระ....
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เรื่อง
รำยละเอียด
ร่ำงกฎกระทรวงแบ่งส่วน
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและ
2.
รำชกำรกรมทรัพยำกรทำง ชายฝั่ ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
ทะเลและชำยฝั่ง กระทรวง พิจารณาแล้ว และให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อนาเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาลงนาม และ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
ป รั บ ป รุ ง การแบ่ งส่ ว น ราช ก ารกรม ท รั พ ยากรท างท ะเลแล ะช ายฝั่ ง กระท รว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2545 ดังนี้
กำรแบ่งส่วนรำชกำรปัจจุบัน
กำรแบ่งส่วนรำชกำรที่ขอปรับปรุง

หน่วยงำนรับผิดชอบ
- กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
- กรมทรัพยำกรทำง
ทะเลและชำยฝั่ง

1. สานักงานเลขานุการกรม (คงเดิม)
2. สถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(คงเดิม)
3. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (เปลี่ยนชื่อ)
4. กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน (เปลี่ยนชื่อ)
1. สานักงานเลขานุการกรม
5. กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล (เปลี่ยนชื่อ)
2. สถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและ
6. กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝัง่ (ตั้งใหม่)
ชายฝัง่
7. กองกฎหมาย (ตั้งใหม่)
3. กองแผนงาน
8. สานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ที่ 1 (ตั้งใหม่)
4. สานักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
9. สานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ที่ 2 (ตั้งใหม่)
5. สานักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
10. สานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ที่ 3 (ตั้งใหม่)
11. สานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ที่ 4 (ตั้งใหม่)
12. สานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ที่ 5 (ตั้งใหม่)
13. สานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ที่ 6 (ตั้งใหม่)
14. สานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ที่ 7 (ตั้งใหม่)

/3. ร่างมาตรการ....
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ลำดับที่
เรื่อง
รำยละเอียด
3.
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) - หน่วยงำนรำชกำร
ร่ำงมำตรกำรในกำร
เสนอ ดังนี้
ป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ทุกหน่วย
1. ให้ กรมกิ จการสตรีและสถาบัน ครอบครัว พม. เป็ นศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไข
กำรล่วงละเมิดหรือคุกคำม
ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน (ศปคพ.)
ทำงเพศในกำรทำงำน
2. ร่ า งมาตรการในการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาการล่ ว งละเมิ ด หรื อ คุ ก คามทางเพศใน
การทางาน (มาตรการฯ) ที่ปรับใหม่ จานวน 12 ข้อ
สาระสาคัญของเรื่อง
พม. รายงานว่า
1. ภายหลั งจากที่ ค ณะรัฐ มนตรีมี ม ติวัน ที่ 16 มิ ถุน ายน 2558 พม. ได้ข อความร่ว มมื อ
หน่ ว ยงานภาครัฐ ระดั บ กระทรวง ระดั บ กรม และรัฐ วิ ส าหกิ จ น ามาตรการฯ ไปด าเนิ น การตามความ
เหมาะสม และให้รายงานผลการดาเนินงานตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการทางาน (แนวปฏิบัติฯ) ต่อ พม. เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ (คกก.สทพ.) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง แต่โดยที่ที่ผ่านมาการดาเนินงานตามมาตรการฯ ยังไม่ได้รับ
ความร่วมมือเท่าที่ควร อีกทั้งพบว่าบางหน่วยงานยังมีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางานเกิดขึ้น
ด้วย ดังนั้น ในการประชุม คกก. สทพ. ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ที่ประชุมฯ ได้มีมติ
เห็นชอบให้ พม. เป็น ศปคพ. เพื่อแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน และปรับปรุง
หลักการของมาตรการฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และให้นาเสนอ คกก. สทพ. พิจารณาอีกครั้ง
2. ต่ อ มาในการประชุ ม คกก. สทพ. ครั้ ง ที่ 1/2563 เมื่ อ วั น ที่ 13 มกราคม 2563
ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบร่างมาตรการฯ ซึ่งปรับใหม่ จากเดิม จานวน 7 ข้อ เป็น จานวน 12 ข้อ และให้เสนอ
การปรับปรุงมาตรการฯ ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้
/มาตรการ....
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ลำดับที่
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เรื่อง
ข้อ

มำตรกำรฯ เดิม
(ตำมมติคณะรัฐมนตรี 16 มิถุนำยน 2558)

ข้อ

หน่วยงำนรับผิดชอบ
ร่ำงมำตรกำรฯ ที่ปรับใหม่

หน่วยงานต้องมีการประกาศเจตนารมณ์เป็นลายลักษณ์
อักษร (เช่น ประกาศ คาสั่ง) โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง ในการป้องกัน
1
และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
การทางาน (เพิ่มเติมให้ทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน มีการประกาศเจตนารมณ์ที่ชัดเจน)
หน่วยงานต้องมีการจัดทาแนวปฏิบัติฯ ที่ครอบคลุม
หน่วยงานต้องมีการจัดทาแนวปฏิบัติฯ ที่ครอบคลุม
บุคลากรทุกคนที่ทางานในหน่วยงานภาครัฐและ
บุคลากรทุกคนที่ทางานในหน่วยงาน รวมทั้งผู้ที่มีการ
ภาคเอกชน รวมทั้งผู้ทดี่ าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
ดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น นักศึกษา
หน่วยงาน เช่น นักศึกษา นักศึกษาฝึกงาน ผู้รับจ้าง ฯลฯ
นักศึกษาฝึกงาน ผู้รับจ้าง ฯลฯ โดยให้บุคลากรใน
1
2 โดยให้บุคลากรในหน่วยงานได้มสี ว่ นร่วมเพื่อให้เกิดการ
หน่วยงานได้มสี ่วนร่วมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และ
เรียนรู้และยอมรับ รวมทั้งต้องประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
ยอมรับ รวมทั้งต้องประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความ
ความตระหนักแก่บุคลากรทุกคนในหน่วยงานได้รับทราบ
ตระหนักแก่บุคลากรทุกคนในหน่วยงานได้รับทราบ
และถือปฏิบตั ิ (เพิ่มเติมประเด็นการจัดทาแนวปฏิบัติฯ
และถือปฏิบตั ิ
ให้มีการจัดทาทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน)
หน่วยงานต้องแสดงเจตนารมณ์อย่างจริงจังในการ
ส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล เพื่อให้
หน่วยงานต้องแสดงเจตนารมณ์อย่างจริงจังในการ
บุคลากรปฏิบัตติ ่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกัน
ส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล เพื่อให้
และกัน โดยเน้นการป้องกันปัญหาเป็นพื้นฐาน ควบคู่
บุคลากรปฏิบัตติ ่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกัน
2
3 กับการปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ
และกัน โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเน้นการ
รวมทั้งกาหนดให้เป็นประเด็นหนึ่งในหลักสูตรการพัฒนา
ป้องกันปัญหาเป็นพื้นฐานควบคู่กบั การปรับเปลี่ยน
บุคลากรทุกระดับ (เพิ่มเติมประเด็นการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ
ทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศให้เป็นหนึ่งใน
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ)
/มาตรการ....
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ลำดับที่

เรื่อง

รำยละเอียด

หน่วยงำนรับผิดชอบ

มำตรกำรฯ เดิม
ข้อ
ร่ำงมำตรกำรฯ ที่ปรับใหม่
(ตำมมติคณะรัฐมนตรี 16 มิถุนำยน 2558)
หน่วยงานต้องเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
หน่วยงานต้องเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ และ
พฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศและ
แนวทางในการแก้ไขในกรณีที่มีปญ
ั หาเกิดขึ้น รวมทั้ง
แนวทางในการแก้ไขในกรณีที่มีปญ
ั หาเกิดขึ้น และสร้าง
กาหนดให้เป็นประเด็นหนึ่งในหลักสูตรการพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่ดี โดยคานึงถึงเรือ่ งพื้นที่ปลอดภัยใน
3
4
บุคลากรทุกระดับ การจัดสถานทีท่ างานเพื่อลดความ
องค์กร เช่น จัดห้องทางานที่เปิดเผย โล่ง มองเห็นกันได้
เสี่ยงจากปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ชัดเจน เป็นต้น
เช่น จัดห้องทางานที่เปิดเผย โล่ง มองเห็นกันได้
(เพิ่มเติมการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในหน่วยงาน)
ชัดเจน เป็นต้น
หน่วยงานต้องกาหนดกลไกการร้องทุกข์ภายใน
หน่วยงาน เช่น ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายกฎหมาย หรือ
5
กลุ่มคุ้มครองคุณธรรมจริยธรรม
(เพิ่มกลไกรับเรื่องร้องทุกข์ภายในหน่วยงาน)
การแก้ไขและจัดการปัญหาอาจใช้กระบวนการอย่าง
การแก้ไขและจัดการปัญหาอาจใช้กระบวนการอย่างไม่
ไม่เป็นทางการ เช่น การพูดคุยกันอย่างเป็นมิตร การ
เป็นทางการ เช่น การพูดคุยกันอย่างเป็นมิตร การ
ประนอมข้อพิพาท ฯลฯ เพื่อยุติปญ
ั หา หาก
ประนอมข้อพิพาท ฯลฯ เพื่อยุติปญ
ั หาหากกระบวนการ
4 กระบวนการไม่เป็นทางการไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 6 ไม่เป็นทางการไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ จึงจะเข้าสู่
จึงจะเข้าสู่กระบวนการทางวินัยตามกฎหมายที่
กระบวนการทางวินัยตามกฎหมายที่หน่วยงานนั้นถือ
หน่วยงานนั้นถือปฏิบัติอยู่
ปฏิบัติอยู่
(เหมือนเดิม)
ข้อ

/มาตรการ....

รำยละเอียดสรุปผลกำรประชุมมติคณะรัฐมนตรี ทส. ประจำวันที่ 21 เมษำยน 2563
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ลำดับที่

เรื่อง

รำยละเอียด

หน่วยงำนรับผิดชอบ

มำตรกำรฯ เดิม
ข้อ
ร่ำงมำตรกำรฯ ที่ปรับใหม่
(ตำมมติคณะรัฐมนตรี 16 มิถุนำยน 2558)
การแก้ไขและจัดการปัญหาต้องดาเนินการอย่าง
การแก้ไขและจัดการปัญหาต้องดาเนินการอย่างจริงจัง
จริงจังโดยทันที และเป็นไปตามเวลาที่กาหนดในแนว
โดยทันทีและเป็นไปตามเวลาที่กาหนดในแนวปฏิบัตฯิ
ปฏิบัติฯ และต้องเป็นความลับเว้นแต่คู่กรณีทั้งสอง
และต้องเป็นความลับ เว้นแต่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายยินดีให้
5
7
ฝ่ายยินดีให้เปิดเผย รวมทั้งให้ความเป็นธรรมต่อทั้ง
เปิดเผย รวมทัง้ ให้ความเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ายเท่าเทียม
สองฝ่ายเท่าเทียมกัน กรณีที่ขยายเวลาออกไปต้องมี
กัน กรณีที่ขยายเวลาออกไปต้องมีเหตุผลที่ดีพอ
เหตุผลที่ดีพอ
(เหมือนเดิม)
กรณีที่มีการร้องเรียนหรือการรายงานเรื่องนี้ให้มีการ
กรณีที่มีการร้องเรียนหรือการรายงานเรื่องให้ดาเนินการ
แต่งตั้งคณะทางานสอบข้อเท็จจริง ประกอบด้วย
ดังต่อไปนี้
ประธานคณะทางานที่มีตาแหน่งสูงกว่าคู่กรณี บุคคล
- ให้หัวหน้าหน่วยงานดาเนินการแต่งตั้งคณะทางานสอบ
จากหน่วยงานต้นสังกัดของคู่กรณี โดยมีตาแหน่งไม่
ข้อเท้จจริง จานวน ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย ประธาน
ต่ากว่าคู่กรณี บุคคลที่มผี ลงานด้านการแก้ไขปัญหา
คณะทางานที่มีตาแหน่งสูงกว่าคู่กรณี บุคคลจาก
การล่วงละเมิดทางเพศจนเป็นที่ประจักษ์โดยอาจมี
หน่วยงานต้นสังกัดของคูก่ รณี โดยมีตาแหน่งไม่ต่ากว่า
บุคคลที่มีเพศเดียวกับผู้เสียหายไม่น้อยกว่าหนึ่งคน
คู่กรณี โดยอาจมีบุคคลทีม่ ีเพศเดียวกับผู้เสียหายไม่น้อย
และให้มีบุคคลที่ผเู้ สียหายไว้วางใจเข้าร่วมรับฟังใน
กว่าหนึ่งคน และให้มีบุคคลทีผ่ ู้เสียหายไว้วางใจเข้าร่วม
6
8
การสอบข้อเท็จจริงได้ หากต้องมีการดาเนินการทาง
รับฟังในการสอบข้อเท็จจริงได้ หรือ
วินัย ขอให้คณะทางานนาข้อมูลเสนอผู้บริหาร
- ให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมดาเนินการสอบ
ประกอบการดาเนินการทางวินัย
ข้อเท็จจริง ทั้งนี้ ให้รายงานผลต่อหัวหน้าหน่วยงาน และ
หากต้องมีการดาเนินการทางวินัย ขอให้คณะทางานนา
ข้อมูลเสนอผู้บริหาร ประกอบการดาเนินการทางวินัย
(เพิ่มจานวนคณะกรรมการ และระบุกลุ่มงานรับผิดชอบ
ดาเนินการสอบข้อเท็จจริง และให้รายงานผลต่อผู้บริหาร
หน่วยงาน)

ข้อ

/มาตรการ....

รำยละเอียดสรุปผลกำรประชุมมติคณะรัฐมนตรี ทส. ประจำวันที่ 21 เมษำยน 2563
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ลำดับที่

เรื่อง

หน่วยงำนรับผิดชอบ

รำยละเอียด
ข้อ

มำตรกำรฯ เดิม
(ตำมมติคณะรัฐมนตรี 16 มิถุนำยน 2558)

ข้อ

ร่ำงมำตรกำรฯ ที่ปรับใหม่

หน่วยงานต้องมีมาตรการคุม้ ครองผู้ร้องเรียนและผู้เป็น
พยาน เมื่อมีการร้องเรียนแล้ว ผูร้ อ้ งเรียนและผู้เป็น
พยานจะไม่ถูกดาเนินการใด ๆ ที่กระทบต่อหน้าที่การ
งานหรือการดารงชีวิตหากจาเป็นต้องมีการดาเนินการ
ใดๆ ต้องได้รับความยินยอมจากผูร้ ้องเรียนและผูเ้ ป็น
9 พยาน รวมถึงข้อร้องขอของผู้เสียหาย ผู้ร้องเรียนหรือผู้
เป็นพยานควรได้รบั การพิจารณาจากบุคคลหรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบตามความเหมาะสม และ
หน่วยงานต้องให้การคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่น
แกล้ง (เพิ่มเติมมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้เป็น
พยาน)
หน่วยงานต้องมีมาตรการคุม้ ครองผู้ถูกกล่าวหา โดยใน
ระหว่างการร้องเรียน ยังไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด
ต้องให้ความเป็นธรรมและให้ได้รบั การปฏิบตั ิ
10 เช่นเดียวกับบุคลากรอื่น และต้องมีการให้โอกาสผู้ถูก
กล่าวหาในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่ รวมทั้ง
สิทธิในการแสดงเอกสาร/พยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหา
(เพิ่มเติมมาตรการคุม้ ครองผู้ถูกกล่าวหา)

/มาตรการ....

รำยละเอียดสรุปผลกำรประชุมมติคณะรัฐมนตรี ทส. ประจำวันที่ 21 เมษำยน 2563
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ลำดับที่

เรื่อง

หน่วยงำนรับผิดชอบ

รำยละเอียด
ข้อ

7

มำตรกำรฯ เดิม
(ตำมมติคณะรัฐมนตรี 16 มิถุนำยน 2558)

หน่วยงานต้องติดตามผลการดาเนินงานตาม
แนวปฏิบัติฯ อย่างต่อเนื่อง และรายงานต่อ
คกก.สทพ. อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้

ข้อ

ร่ำงมำตรกำรฯ ที่ปรับใหม่

หน่วยงานต้องรายงานผลการดาเนินงานตามแนว
ปฏิบัติฯ อย่างต่อเนื่อง สาหรับหน่วยงานภาครัฐให้
รายงานต่อผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย
(Chief Gender Equality Officer : CGEO) และให้
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิง
11
ชาย (Gender Focal Point : GFP) ติดตามการ
ดาเนินงานตามมาตรการฯ สาหรับการรายงานผลการ
ดาเนินงานให้รายงานไปยัง ศปคพ. กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว ภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี
(เพิ่มเติมกลไกติดตามและการรายงานผล)
ศปคพ. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวทาหน้าที่
เป็นศูนย์กลางในการประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนในการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วง
12 ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน และติดตามผล
การดาเนินงานตามมาตรการฯ โดยรายงานต่อ คกก.
สทพ. อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(เพิ่มเติมบทบาทของ ศปคพ.)

/4. การโอนงบ....

รำยละเอียดสรุปผลกำรประชุมมติคณะรัฐมนตรี ทส. ประจำวันที่ 21 เมษำยน 2563
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หน่วยงำนรับผิดชอบ
ลำดับที่
เรื่อง
รำยละเอียด
ก ำรโอ น งบ ป ระม ำ ณ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สานักงบประมาณเสนอ ดังนี้
4.
ร ำ ย จ่ ำ ย ป ร ะ จ ำ ปี
1. เห็นชอบผลการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่นามา
งบประมำณ พ.ศ. 2563 จัดทาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....
2. ให้สานักงบประมาณนาข้อเสนอตามข้อ 1 ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไปดาเนินการ
รั บ ฟั งความคิ ด เห็ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บทบั ญ ญั ติ รัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณ าจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560
มาตรา 77 วรรค 2 และดาเนินการตามข้อ 4
3. มอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการโอน
งบประมาณของหน่วยงาน
สาระสาคัญของเรื่อง
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปฏิทินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยตามปฏิทินฯ กาหนดให้สานักงบประมาณเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 21 เมษายน 2563 นั้น
สำนักงบประมำณขอเรียน ดังนี้
1. หน่วยรับงบประมาณ ได้ส่งรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ที่ผ่านความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีที่กากับดูแล ให้สานัก
งบประมาณ จานวน 84,814.3956 ล้านบาท สานักงบประมาณได้พิจารณาดาเนินการตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7
เมษายน 2563 โดยงบประมาณและรายการที่นาไปจัดทาร่างพระราชบัญญัติ โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.
.... ประกอบด้วย 1) รายจ่ายประจาในทุกงบรายจ่ายที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีข้อผูกพัน หรือสามารถ
ชะลอข้ อ ผู ก พั น ได้ ณ วั น ที่ 7 เมษ ายน 2563 อาทิ ค่ า ใช้ จ่ า ยใน การสั ม มนา การฝึ ก อบ รม
การประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ การดาเนินกิจกรรม (Event) 2)
รายจ่ายลงทุ น ในทุก งบรายจ่าย อาทิ รายการปี เดียวที่ยั งไม่ ประกาศด าเนิ นการจัดซื้อจัดจ้างภายในวัน ที่
7 เมษายน 2563 และ/หรือไม่สามารถลงนามได้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 รายการที่สามารถชะลอ
การดาเนินการโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ หรือไม่สามารถดาเนินการได้ในปีงบประมาณ 2563
/3) งบประมาณ....
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รำยละเอียด
3) งบประมาณที่ไม่สามารถดาเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ หรือมีเงินรายได้เพียงพอของหน่วยงานของรัฐสภา
หน่วยงานของศาล องค์กรอิสระตามรัฐ ธรรมนูญ องค์กรอัยการ องค์การมหาชน หน่วยงานของรัฐและทุน
หมุนเวียน ทั้งนี้ สานักงบประมาณได้ตรวจสอบข้อมูลหลักฐานการดาเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่
ได้ รั บ จากหน่ ว ยรับ งบประมาณ และสถานะการก่ อ หนี้ รายจ่ า ยลงทุ น เพิ่ ม เติ ม โดยค านึ ง ถึ งการบริ ห าร
งบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐที่จาเป็นในการให้บริการสาธารณะภาครัฐ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิและสวัสดิการเพื่อ
สร้างความเป็นธรรมทางสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่คานึงถึงการสร้างงานและรายได้ในระดับ
พื้ น ที่ ตลอดจนรายจ่ ายตามข้ อผู กพั น ต่าง ๆ ที่ ยังสามารถดาเนิ น การต่อ ไปได้บ นพื้ น ฐานที่ ส อดคล้ องกั บ
สถานการณ์ในปัจจุบัน
2. สรุปผลการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่นามาจัดทา
ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... จานวน 100,395 ล้านบาท จาแนก ดังนี้
2.1 งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ (Function) จานวน 46,923.9118
ล้านบาท โดยกรณี หน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอัยการ
องค์การมหาชน หน่วยงานของรัฐและทุนหมุนเวียน สานักงบประมาณได้ พิจารณานางบประมาณมาจัดทาร่าง
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ในจานวนเท่ากับข้อเสนอของหน่วยงานดังกล่าว
ตารางที่ 1 งบประมาณรายจ่ ายของหน่ ว ยรับ งบประมาณ (Function) ที่ น ามาจั ด ท าร่าง
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....
หน่วย : ล้านบาท
หน่วยรับงบประมาณ
งบประมาณ
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
รวม
รวมทั้งสิ้น
12,521.9974 34,401.9144 46,923.9118
1.
สานักนายกรัฐมนตรี
969.7965
179.1646
1,148.9611
2.
กระทรวงกลาโหม
2,792.4622 14,968.4288
17,760.8910
3.
กระทรวงการคลัง
179.6403
598.5864
778.2267
4.
กระทรวงการต่างประเทศ
24.9899
37.7507
62.7406
/หน่วย:ล้านบาท....
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รำยละเอียด
หน่วยรับงบประมาณ
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

งบประมาณ
รายจ่ายประจา
รวมทั้งสิ้น
12,521.9974
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
115.5962
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
429.9725
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
751.9063
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
755.4018
กระทรวงคมนาคม
159.2922
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 517.7160
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
203.2602
และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงพลังงาน
8.3804
กระทรวงพาณิชย์
225.5145
กระทรวงมหาดไทย
165.9906
กระทรวงยุติธรรม
108.7266
กระทรวงแรงงาน
17.0875
กระทรวงวัฒนธรรม
156.3754
กระทรวงศึกษาธิการ
1,620.2934
กระทรวงสาธารณสุข
108.9619
กระทรวงอุตสาหกรรม
78.8387

หน่วย : ล้านบาท
รายจ่ายลงทุน
34,401.9144
77.3858

รวม
46,923.9118
192.9820

166.2404

596.2129

1,027.0917
409.4140
3,294.2922
150.9336
380.6694

1,778.9980
1,164.8158
3,453.5844
668.6496
583.9296

29.3928
66.3332
4,758.2603
286.3036
14.8658
50.4875
3,172.1931
829.5196
61.1416

37.7732
291.8477
4,924.2509
395.0302
31.9533
206.8629
4,792.4865
938.4815
139.9803
/หน่วย:ล้านบาท....
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หน่วยรับงบประมาณ

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

งบประมาณ
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
รวมทั้งสิ้น
12,521.9974 34,401.9144
ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
210.1459
573.8666
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
1,760.3803 776.8043
รัฐวิสาหกิจ
745.7464
218.4877
หน่วยงานของรัฐสภา
324.1844
108.1673
หน่วยงานของศาล
18.8723
30.0942
หน่วยงานขององค์กรอิสระและ
60.9639
94.9841
องค์กรอัยการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3000
1,939.5331
หน่วยงานอื่นของรัฐ
8.2011
4.0820
สภากาชาดไทย
97.4400

หน่วย : ล้านบาท
รวม
46,923.9118
784.0125
2,537.1846
964.2341
432.3517
48.9665
155.9480
1,942.8331
12.2831
97.4400

ตารางที่ 2 งบประมาณรายจ่ า ยบู ร ณาการ (Agenda) ที่ น ามาจั ด ท าร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ โ อน
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....

/หน่วย:ล้านบาท....
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หน่วย : ล้านบาท
แผนงำนบูรณำกำร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

รวมทั้งสิ้น
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคม
สูงวัย
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และ
บาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบ
โลจิสติกส์
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมสูส่ ากล
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

งบประมำณ
รำยจ่ำยประจำ รำยจ่ำยลงทุน
รวม
2,544.5505 11,692.2506 14,236.8011
554.9641
89.8448
15.0980

169.1804

724.1445

1,120.3679 1,210.2127
15.0980

124.4455

-

124.4455

13.5603

134.3375

147.8978

48.2530

2,113.6159 2,161.8689

406.4350

-

406.4350

175.4089

-

175.4089

19.9441

6,322.4809 6,342.4250

31.9854

0.3725

32.3579

5.0024

478.7307

483.7331
/แผนงานบูร....
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รำยละเอียด
แผนงำนบูรณำกำร
รวมทั้งสิ้น
12. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ
ฐานราก
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ
14.
แห่งอนาคต
15. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
13.

งบประมำณ
รำยจ่ำยประจำ รำยจ่ำยลงทุน
รวม
2,544.5505 11,692.2506 14,236.8011
248.3840

1,147.4785 1,395.8625

508.0260

31.5169

539.5429

31.9710

29.1687

61.1397

271.2280

145.0007

416.2287

2.3 งบประมาณรายจ่ายสาหรับทุนหมุนเวียน จานวน 2,622.0542 ล้ านบาท เป็น
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าทั้ ง จ านวน ส านั ก งบประมาณได้ พิ จ ารณาน างบประมาณมาจั ด ท าร่ า ง
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... ในจานวนเท่ากับข้อเสนอของทุนหมุนเวียน
ตารางที่ 3 งบประมาณรายจ่ายสาหรับทุนหมุนเวียนที่นามาจัดทาร่างพระราชบัญญัติโอน
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....
หน่วย : ล้านบาท
ทุนหมุนเวียน
รวมทั้งสิ้น
ทุนหมุนเวียนที่มีฐำนะเป็นนิติบุคคล
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
กองทุนยุติธรรม

งบประมำณ
2,622.0542
205.7267
200.5430
5.1837
/ทุนหมุนเวียน....
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หน่วย : ล้านบาท
ทุนหมุนเวียนที่ไม่มีฐำนะเป็นนิติบุคคล
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สาหรับกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กรมกิจการเด็กและเยาวชน สาหรับกองทุนคุ้มครองเด็ก
กรมกิจการผู้สูงอายุ สาหรับกองทุนผู้สงู อายุ
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ

2,416.3275
1.3275
4.5000
10.5000
2,400.0000

2.4 งบประมาณรายจ่ายเพื่อการช าระหนี้ภ าครัฐ จานวน 36,612.2329 ล้ านบาท
ประกอบด้วย รายจ่ายชาระคืนต้นเงินกู้ จานวน 35,693.0629 ล้านบาท และรายจ่ายชาระค่าดอกเบี้ยเงินกู้
จานวน 919.1700 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจาทั้งจานวน
2.5 งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชาระหนี้ภาครัฐ ที่นาไปจัดทาร่างพระราชบัญญัติโอน
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... และงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจากการโอนและนาไปตั้งเป็นงบประมาณ
รายจ่ า ย งบกลาง รายการเงิ น ส ารองจ่ า ยเพื่ อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อ จ าเป็ น ดั งกล่ า วข้ า งต้ น มี ผ ลต่ อ สั ด ส่ ว น
งบประมาณรายจ่ า ยเพื่ อ การช าระคื น ต้ น เงิ น กู้ ข องรั ฐ บาลและหน่ ว ยงานของรั ฐ ซึ่ ง รั ฐ บาลรั บ ภาระต่ อ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี และสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็นต่องบประมาณรายจ่ายประจาปี อย่างไรก็ตาม สัดส่วนดังกล่ าวยังอยู่ในกรอบสัดส่วนตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กาหนดสัดส่วนต่างๆ เพื่อเป็นกรอบวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
2.6 งบประมาณรายจ่ายที่นามาจัดทาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....
จานวน 100,395 ล้านบาท นาไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือเยียวยา และบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และปัญหาภัยพิบัติ ภัยแล้ง อุทกภัยที่อาจ
เกิดขึ้นในช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจาเป็นอื่น
/3.กรณีการ....

รำยละเอียดสรุปผลกำรประชุมมติคณะรัฐมนตรี ทส. ประจำวันที่ 21 เมษำยน 2563
-16-

ลำดับที่

เรื่อง

หน่วยงำนรับผิดชอบ
รำยละเอียด
3. กรณีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามร่างพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... มีผลให้เป้าหมายหรือตัวชี้วัดแผนงาน ผลผลิตหรือโครงการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ลดลงในสาระสาคัญ ให้ หน่วยรับงบประมาณเสนอขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป
4. กรณีงบประมาณรายจ่ายตามข้อเสนอวงเงินของหน่วยรับงบประมาณที่นามาพิจารณา
จัดทา ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... เป็นงบประมาณรายจ่ายที่สานักงบประมาณอนุมัติ
เงินจัดสรรไปยังหน่วยรับงบประมาณแล้วแต่หน่วยรับงบประมาณยังมิได้เบิกจ่ายเงินจากคลัง และงบประมาณ
รายจ่ายในลักษณะเงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงิน ทรัพย์สิน หรือเป็นรายได้ ของหน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของ
ศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอัยการ องค์การมหาชน หน่วยงานของรัฐ ทุนหมุนเวียน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่ ง หน่ ว ยรั บ งบประมาณได้ เ บิ ก จ่ า ยเงิ น จากคลั ง แล้ ว ทั้ ง จ านวนและบางส่ ว น เพื่ อ ให้ ก ารจั ด ท าร่ า ง
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะ
พิจารณามอบหมายให้สานักงบประมาณประสานหน่วยรับงบประมาณดาเนินการนาเงิน จัดสรรที่ผ่านการ
พิจารณาตามข้อ 2 มาส่งคืนในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal
Management Information System : GFMIS) ที่หน่วยรับงบประมาณส่วนกลาง โดยสานักงบประมาณจะ
ประสานกรมบั ญ ชี ก ลางในการด าเนิ น การลดยอดเงิน จั ด สรร ระหว่า งวัน ที่ 22 - 30 เมษายน 2563
เพื่อประมวลข้อมูลการจัดสรรคืนและนาไปจัดทาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ต่อไป

