
 

  
 

 
 

คู่มือการประสานงานคู่มือการประสานงาน  

ในภารกิจคณะรัฐมนตรีในภารกิจคณะรัฐมนตรี  
  

 
 
 
 
 
                 

                                                       
 

กองการประชุมคณะรฐัมนตรี 

ส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี 

 



 
 

ค ำน ำ 
 

  เอกสารคู่มือการประสานงานในภารกิจคณะรัฐมนตรีฉบับนี้ ได้มีการปรับปรุง
ข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารคู่มือการประสานงานการประชุมคณะรัฐมนตรีท่ีจัดท าขึ้นในปี พ .ศ. 
๒๕๕๒ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
ในปัจจุบัน  

  กองการประชุมคณะรัฐมนตรีในฐานะผู้ด าเนินการจัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสาร
คู่มือการประสานงานในภารกิจคณะรัฐมนตรีฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ประสานงานในแต่ละกระบวนงาน เพื่อให้การประสานงานมีความราบรื่น รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารราชการ
แผ่นดิน และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและผลประโยชน์ของประเทศชาติได้อย่าง
แท้จริง 
 
 
                                                                             กองการประชุมคณะรัฐมนตรี 
                                                                                      ธันวาคม 2555 
 

 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
  หน้ำ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำน  
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 1 
  โครงสร้างส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2 
  ภารกิจและอ านาจหน้าท่ีของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 3 
  อ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานภายในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 4 

ส่วนที่ 2 แนวทำงกำรประสำนงำนในภำรกิจคณะรัฐมนตรี  
 1 : ภำรกิจก่อนวันประชุมคณะรัฐมนตรี  
   การส่งเรื่องไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 18 
       -  ประเภทเรื่อง 18 
       -  หนังสือน าส่งเรื่อง    19 
       -  ผู้ลงนามในหนังสือน าส่งเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 20 
       -  จ านวนเอกสาร 21 
       -  ระยะเวลาในการส่งเรื่องไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 22 
       -  การส่งข้อมูลเพิ่มเติม 23 
       -  การถอนเร่ืองคืน 23 
       -  การตอบความเห็น 23 
       -  ระเบียบวาระการประชุม 23 
       -  การประสานเชิญผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 24 
 2 : ภำรกิจในวันประชุมคณะรัฐมนตรี  
   วัน เวลา และสถานท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี 25 
   การจัดระบบประสานงานในวันประชุมคณะรัฐมนตรี 25 
   วิธีปฏิบัติในการชี้แจงต่อท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี 34 
 3 : ภำรกิจภำยหลังวันประชุมคณะรัฐมนตร ี  
   การแจ้งยืนยันมติคณะรัฐมนตรี 35 
   การขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี การขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี  

     และการขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี 
36 

   การหารือมติคณะรัฐมนตรี 37 
   การรายงานผลการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี 38 
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  หน้ำ 

ส่วนที่ 3 สรุปประเด็นปัญหำกำรประสำนงำนกำรประชุมคณะรัฐมนตร ี  
  ประเด็นปัญหาการประสานงานก่อนวันประชุมคณะรัฐมนตรี 39 
  ประเด็นปัญหาการประสานงานหลังวันประชุมคณะรัฐมนตรี 42 
บรรณำนุกรม   
  

ภำคผนวก   
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี  

    พ.ศ. 2549 
 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548  
    และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 

  หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0501/ว 24 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์  
    2552 

  มติคณะรัฐมนตรี (25 สิงหาคม 2554) เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการชี้แจง 
    ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (มติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 16 มิถุนายน 2552) ตามหนังสือ 
    ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0505/ว 135 ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 2554   

 
 มติคณะรัฐมนตรี (25 สิงหาคม 2554) เรื่อง การจัดระเบียบวาระการประชุมและการ 
    เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเป็นวาระจร  ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
    ด่วนที่สุด ท่ี นร 0506/ว 136 ลงวันท่ี 30 สิงหาคม  2554 

 
 มติคณะรัฐมนตรี (4 ธันวาคม 2555) เรื่อง การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเป็นวาระจร 
    การขอความเห็นหน่วยงานเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และการติดตาม 
    และรายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือส านักเลขาธิการ 
    คณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0506/ว 296 ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2555 

 
 มติคณะรัฐมนตรี (6 กันยายน 2554) เรื่อง การจัดระเบียบวาระการประชุมและการ 
    เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเป็นวาระจร  ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
    ด่วนที่สุด ท่ี นร 0506/ว 151 ลงวันท่ี 9 กันยายน 2554  
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ภำคผนวก  (ต่อ) 
 

 มติคณะรัฐมนตรี (26 มกราคม 2553) เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการน าหนังสือ  
    ตอบความเห็นของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี   
    ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ท่ี นร 0506/ว 25  
    ลงวันท่ี 27 มกราคม 2553 

 
 หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0206/ว 39 ลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2541  
    เรื่อง การหารือมติคณะรัฐมนตรี 

  มติคณะรัฐมนตรี (13 ธันวาคม 2554) เรื่อง การพิจารณามติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ 
    การบริหารราชการตามมาตรา 13 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและ 
    การประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
    ท่ี นร 0505/27709 ลงวันท่ี 16 ธันวาคม 2554 

 
 แบบแจ้งรายชื่อผู้มาชี้แจงในท่ีประชุมคณะรัฐมนตร ี

 
 แบบบัญชีรายชื่อผู้มาชี้แจง และคณะผู้ชี้แจงด้วยระบบประชุมทางไกล 

 
 แบบบันทึกเสนอเรื่องพิจารณาจร/ทราบจร 

 
 แบบบันทึกเสนอเรื่องในห้องประชุมคณะรัฐมนตรี 

 
 แบบรายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 
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ข้อมูลพื้นฐานข้อมูลพื้นฐาน  
 
 
 
 

ส่วนที่ ส่วนที่ 11  
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี  

 
 

 
 

 
 ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเป็นหน่วยงำนหลักท่ีมีมำตรฐำนทำงวิชำกำรในกำรสนับสนุน
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและขับเคลื่อนนโยบำยของคณะรัฐมนตรีให้เกิดผลในทำงปฏิบัติ     
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชำติและประชำชน 
 
 

 
 

 
 กำรพัฒนำส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีให้เป็นองค์กรท่ีมีระบบบริหำรจัดกำรควำมรู้  
ด้ำนวิชำกำร ระบบบริหำรจัดกำรด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และสร้ำงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ในกำรท ำงำน เพื่อสนับสนุนและประสำนงำนรำชกำรกับคณะรัฐมนตรี รัฐสภำ ส่วนรำชกำรในพระองค์ 
ส่วนรำชกำร และองค์กรท่ีเกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภำพ โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
  

 

วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์   

พันธกจิพันธกจิพันธกจิ   
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โครงสร้ำงส ำนักเลขำธกิำรคณะรัฐมนตรี1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  เป็นหน่วยบริกำรรปูแบบพิเศษ (service Delivery Unit : SDU) 

____________________ 
1 กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนกัเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2549 , หน้ำ 1 – 9 

เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

รองเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

ที่ปรึกษำประจ ำส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

ผู้เชี่ยวชำญด้ำนยุทธศำสตรแ์ละระบบกำรบริหำรงำน 

กลุ่มตรวจสอบภำยใน 

 

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 

 

ส ำนักพัฒนำยุทธศำสตร์และติดตำมนโยบำยพิเศษ 

ส ำนักวิเครำะห์เร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี 

ส ำนักส่งเสริมและประสำนงำนคณะรัฐมนตรี 

ส ำนักอำลกัษณ์และเคร่ืองรำชอสิริยำภรณ์ 

ส ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและรำชกจิจำนุเบกษำ* 

ส ำนักบริหำรงำนสำรสนเทศ 

ส ำนักนิติธรรม 

กองกำรประชุมคณะรัฐมนตรี 

ส ำนักบริหำรกลำง 
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 กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ส ำนักนำยกรัฐมนตรี พ.ศ. 2549     
ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีมีภำรกิจท่ีส ำคัญ 4 ด้ำนคือ 
 1. ภำรกิจเกี่ยวกับรำชกำรของคณะรัฐมนตรี 
 2. ภำรกิจเกี่ยวกับกำรประสำนรำชกำรกับรัฐสภำ 
 3. ภำรกิจเกี่ยวกับกำรประสำนรำชกำรกับส่วนรำชกำรในพระองค์ 
 4. ภำรกิจเกี่ยวกับประชำชน 
 
 

 อ ำนำจหน้ำท่ีของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีอ ำนำจหน้ำท่ีของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี  

 1. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับรำชกำรของคณะรัฐมนตรี 
 2. ประสำนรำชกำรกับส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรและส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ ด ำเนินกำรเสนอและพิจำรณำร่ำงกฎหมำยและเรื่องท่ีกฎหมำยก ำหนดให้ขอรับควำม
ยินยอมหรือควำมเห็นสภำผู้แทนรำษฎร วุฒิสภำ และรัฐสภำ ตลอดจนเรื่องท่ีสภำผู้แทนรำษฎร 
วุฒิสภำ และรัฐสภำ เสนอมำยังคณะรัฐมนตรี 
 3. ประสำนรำชกำรกับส่วนรำชกำรในพระองค์เกี่ยวกับภำรกิจของนำยกรัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีท่ีจะต้องขอพระรำชทำนพระมหำกรุณำตำมกฎหมำยหรือระเบียบประเพณี 
 4. ประสำนรำชกำรกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงำนอื่น ๆ ของรัฐ เพื่อให้กำร
บริหำรรำชกำรแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 5. บริกำรและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำรเกี่ยวกับงำนในอ ำนำจหน้ำท่ีแก่
ประชำชน 
 6. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดให้ เป็นหน้ำท่ีของส ำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรี หรือตำมท่ีนำยกรัฐมนตรีมอบหมำย 
 
 
 
 

ภำรกิจและอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีภำรกิจและอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีภำรกิจและอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี   
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อ ำนำจหน้ำท่ีของอ ำนำจหน้ำท่ีของหน่วยงำนภำยในหน่วยงำนภำยในส ำนักเลขำธิส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีกำรคณะรัฐมนตรี  

 เพื่อให้กำรประสำนงำนในภำรกิจคณะรัฐมนตรีมีประสิทธิภำพ ผู้ประสำนงำนควรทรำบ
ถึงภำพรวมโครงสร้ำงของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี เพื่อประโยชน์ในกำรติดต่อประสำนงำน 
และได้ทรำบว่ำควรจะติดต่อหน่วยงำนใด โดยแต่ละส ำนัก/กอง มีอ ำนำจหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับกำร
ประสำนงำนในภำรกิจคณะรัฐมนตรี โดยสรุป ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- กำรลงทะเบียนรับหนังสือเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี  
- ลงทะเบียนส่งมติคณะรัฐมนตรี และเรื่องอื่น ๆ  
- จัดส่งหนังสือและเอกสำรต่ำง ๆ ของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเสนอเรื่อง  
  ต่อคณะรัฐมนตรี กำรประชุมคณะรัฐมนตรี เช่น ระเบียบวำระกำรประชุมคณะรัฐมนตรี หนังสือ  
  ถำมควำมเห็น  หนังสือยืนยันมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น   
- ลงทะเบียนรับ – ส่งบันทึกเสนอนำยกรัฐมนตรี รองนำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี  
- ติดตำมควำมเคลื่อนไหวของเรื่อง ติดต่อประสำนงำนเรื่องท่ีสั่งกำรแล้วส่งให้ส ำนัก/กองเจ้ำของเรื่อง 
- จัดส่ง – รับคืนเอกสำรบันทึกเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีท่ีนำยกรัฐมนตรีหรือรองนำยกรัฐมนตรี 
  พิจำรณำส่ังกำรแล้ว 
- กำรจัดเตรียมและกำรบริกำรจัดเลี้ยงอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่มแก่คณะรัฐมนตรีในกำร  
  ประชุมคณะรัฐมนตรี และกำรประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีคณะต่ำง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักบริหำรกลำง (สบก.) 

กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป  
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ภำรกิจกำรประสำนงำน กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ ชื่อ/ต ำแหน่ง/หมำยเลขโทรศัพท์ 
ผอ. สบก. (นำยสุพศิน  สุเมธิวิทย)์  
โทรศัพท์ 0 2280 9556  , 0 2280 9000 ต่อ 101  โทรสำร 0 2280 9043 
กำรรับ-ส่งหนังสือและเอกสำร
ต่ำง ๆ เช่น ระเบียบวำระกำร
ประชุมคณะรั ฐมนตรี และ
หนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตร ี

กลุ่มงำนสำรบรรณ (กสบ.) 
สบก. 

ปฏิบัติหน้ำท่ี ผอ.กสบ.  
(นำงประไพ  ด ำสะกุล) 
โทรศัพท์  0 2280 9045 
             0 2280 9000 ต่อ 118 
โทรสำร    0 2280 9046 
เจ้ำหน้ำท่ี  115 - 116 

กำรขอใช้ห้องประชุม สลค . 
และงำนด้ำนกำรรักษำควำม
ปลอดภัยในกำรประชุม ครม. 

ก ลุ่ ม บ ริ ห ำ ร ง ำ น ท่ั ว ไ ป 
(กบท.) สบก. 

ผอ.กบท. (นำงประไพ  ด ำสะกุล) 
โทรศัพท์  0 2280 9045 
             0 2280 9000 ต่อ 118 
โทรสำร    0 2280 9046 
เจ้ำหน้ำท่ี  114 

 

 

ลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 
 
 
 
 
 
 

 มีภำรกิจเกี่ยวกับกำรจัดประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมกำรรัฐมนตรีคณะต่ำง ๆ  
กำรให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรประชุม ท้ังในและนอกสถำนท่ี        
เป็นศูนย์กลำงติดตำมควำมเคลื่อนไหวและประสำนงำนเกี่ยวกับเรื่องท่ีน ำเสนอนำยกรัฐมนตรี / 
รองนำยกรัฐมนตรี เพื่อสั่งกำรให้น ำเสนอคณะรัฐมนตรี กำรขออนุมัติจัดระเบียบวำระกำรประชุม
คณะรัฐมนตรี กำรจัดท ำบัญชีระเบียบวำระกำรประชุมคณะรัฐมนตรีล่วงหน้ำ 8 สัปดำห์ กำรขอ
อนุมัติก ำหนดกำรจัดประชุมคณะรัฐมนตรีท้ังในและนอกสถำนท่ี กำรด ำเนินกำรจัดส่งหนังสือ  
เชิญประชุม และจัดส่งวำระกำรประชุมคณะรัฐมนตรี จัดท ำบันทึกกำรลำประชุมของคณะรัฐมนตรี
เสนอนำยกรัฐมนตรี และจัดท ำสรุปผลกำรประชุมคณะรัฐมนตรี 
 

กองกำรประชุมคณะรัฐมนตรี (กปค.) 
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ภำรกิจกำรประสำนงำน กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ ชื่อ/ต ำแหน่ง/หมำยเลขโทรศัพท์ 

ผอ. กปค. (นำยสุชำติ  วิภำสธวัช)  
โทรศัพท์ 0 2282 0143  , 0 2280 9000 ต่อ 545  โทรสำร 0 2280 9091 
(1) ระเบียบวำระกำรประชุม
คณะรัฐมนตรี 

กลุ่มบริหำรวำระกำรประชุม
คณะรัฐมนตรี (กวป.) 
 

ผอ.กวป. (นำงจุฑำรัตน์   
วรรณโอทอง) 
โทรศัพท์ 0 2280 9066 
            0 2280 9000 ต่อ 336  
โทรสำร   0 2280 9066 
เจ้ำหน้ำท่ี 334-335 , 337-338 

(2) อ ำนวยกำรและสรุปผล 
กำรประชุมคณะรัฐมนตรี 

กลุ่มอ ำนวยกำรและสรุปผล
กำรประชุมคณะรัฐมนตรี 
(กอส.) 

ผอ.กอส. (ว่ำง) 
โทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ 543 
โทรสำร  0 2282 8155 
เจ้ำหน้ำท่ี 541 , 543 , 567 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับผิดชอบในกำรเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องกับร่ำงกฎหมำยและร่ำงอนุบัญญัติ 
กำรจัดท ำมติคณะรัฐมนตรีและตอบข้อหำรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวกับกฎหมำย กำรประสำนงำน
คดีในนำมคณะรัฐมนตรี กำรประสำนงำนกับรัฐสภำท่ีเกี่ยวกับร่ำงกฎหมำยและเรื่องท่ีกฎหมำย
ก ำหนดให้ต้องได้รับควำมยินยอมหรือควำมเห็นชอบจำกรัฐสภำ และกำรประสำนกับส่วนรำชกำร
และหน่วยงำนอื่นของรัฐในกำรเข้ำร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมำธิกำร ตลอดจนกำรน ำกฎหมำย
ขึ้นทูลเกล้ำ ฯ ถวำย เพื่อทรงลงพระปรมำภิไธย 
 
 
 
 

ส ำนักนิติธรรม (สนธ.) 
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ภำรกิจกำรประสำนงำน กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ ชื่อ/ต ำแหน่ง/หมำยเลขโทรศัพท์ 
ผอ. สนธ. (นำงสำวชนิตำ  อ้ึงผำสุข) 
โทรศัพท์ 0 2280 0495  , 0 2280 9000 ต่อ 301  โทรสำร 0 2280 9058 
งำนเกี่ยวกับร่ำงกฎหมำย (กระบวนกำรและขั้นตอน และกำรสอบถำมสถำนภำพ) 
(1) กฎหมำยควำมมั่นคง กลุ่มกฎหมำยควำมมั่นคง 

(กมค.) สนธ. 
ผอ.กลุ่มกฎหมำยควำมมั่นคง  
(ว่ำง) 
โทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ 304 
โทรสำร 0 2280 9058 
นิติกร 308 

(2) กฎหมำยเศรษฐกิจ กลุ่มกฎหมำยเศรษฐกิจ 
(กศก.) สนธ. 

ผอ.กลุ่มกฎหมำยเศรษฐกิจ  
(นำงพิมพ์ผกำ  พฤกษะศรี) 
โทรศัพท์ 0 2280 9054, 
0 2280 9000 ต่อ 304 
โทรสำร 0 2280 9058 
นิติกร 306 

(3) กฎหมำยสังคม กลุ่มกฎหมำยสังคม  
(กสค.) สนธ. 

ผอ.กลุ่มกฎหมำยสังคม  
(นำงสุชำดำ  แจ่มผล) 
โทรศัพท์ 0 2280 9056, 
0 2280 9000 ต่อ 304 
โทรสำร 0 2280 9058 
นิติกร 307 

( 4 )  ก ฎ ห ม ำ ย ท รั พ ย ำ ก ร 
ธรรมชำติและคมนำคม 

กลุ่ มกฎหมำยทรัพยำกร 
ธรรมชำติ และคมนำคม 
(กทค.) สนธ. 

ผอ.กลุ่มกฎหมำย
ทรัพยำกรธรรมชำติและคมนำคม 
(นำยจำรุพัฒน์  คุ้มรุ่งเรือง) 
โทรศัพท์ 0 2280 9057, 
0 2280 9000 ต่อ 309  
โทรสำร 0 2280 9058 
นิติกร 309 
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ภำรกิจกำรประสำนงำน กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ ชื่อ/ต ำแหน่ง/หมำยเลขโทรศัพท์ 
ญัตติ รำยงำน และข้อสังเกตของกรรมำธิกำรและสภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำ 
กฎหมำยนิติบัญญัติและองค์กร
อิสระ 

กลุ่มกฎหมำยนิติบัญญัติและ
องค์กรอิสระ (กนอ.) สนธ. 

ผอ.กลุ่มกฎหมำยนิติบัญญัติและ 
องค์กรอิสระ  
(นำงบุญณิกำ  วงศ์วำนิช) 
โทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ 304 
โทรสำร 0 2280 9058 
นิติกร 304-305 

งำนรำชกิจจำนุเบกษำ  กลุ่มงำนรำชกิจจำนุเบกษำ 
(กรจ.) สนธ. 

ผอ.กลุ่มงำนรำชกิจจำนุเบกษำ  
(นำยพงศ์เทพ  พ่วงเสมำ) 
โทรศัพท์ 0 2282 8045 , 
0 2280 9000 ต่อ 123 
โทรสำร 0 2280 9048 
นิติกร 124 , 561 

(1 )  สอบถำมข้อมูล ท่ีส่ งมำ
ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ 

กลุ่มงำนรำชกิจจำนุเบกษำ สนธ. 
โทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ 123 – 125 
โทรสำร 0 2280 9048 
e-mail ratchkitcha@hotmail.com 
เว็บไซต์ www.ratchkitcha.soc.go.th 

(2) กำรให้บริกำรข้อมูล 
รำชกิจจำนุเบกษำ 

กลุ่มงำนรำชกิจจำนุเบกษำ สนธ. 
โทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ 122 , 562 
โทรสำร 0 2280 9048 
e-mail ratchkitcha@hotmail.com 
เว็บไซต์ www.ratchkitcha.soc.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ratchkitcha@hotmail.com
mailto:ratchkitcha@hotmail.com
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  สบส. มีหน้ำท่ีเกี่ยวข้องกับกำรประชุมคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 
  1.  ด้ำนกระบวนกำรเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตร ี 
   สบส. เป็นผู้ดูแลระบบสำรสนเทศกำรประชุมคณะรัฐมนตรี แบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(CABNET) ท้ังในส่วนกำรพัฒนำระบบ กำรบริกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำกำรใช้ระบบ ตลอดจนกำร
ดูแลแก้ไขปัญหำจำกกำรใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบสำรสนเทศ และเครือข่ำยของระบบ 
CABNET รวมท้ังระเบียบวำระกำรประชุมคณะรัฐมนตรีในรูปแผ่นซีดี 
  2.   ด้ำนกำรจัดประชุมคณะรัฐมนตรี  
   สบส. มีหน้ำท่ีในกำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรับกำรประชุมคณะรัฐมนตรี 
ท้ังในและนอกสถำนท่ี และกำรจัดระบบประชุมทำงไกล (Video Conference) ส ำหรับกำรประชุม
คณะรัฐมนตรีและกำรประชุมชี้แจงนโยบำยของรัฐบำล ท้ังในและนอกสถำนท่ี  
  3. ด้ำนกำรเผยแพร่ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี  
   สบส. มีหน้ำท่ีจัดเก็บและประมวลข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้บริกำร (ศูนย์บริกำร
ข้อมูลข่ำวสำรของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี โทร 0 2356 5481 และ 0 2280 9000 ต่อ 268, 
436) และน ำเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี (www.cabinet.thaigov.go.th) 
 

ภำรกิจกำรประสำนงำน กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ ชื่อ/ต ำแหน่ง/หมำยเลขโทรศัพท์ 
ผอ. สบส. (นำงสมสมร  มังคลพันธ์ุ)  
โทรศัพท์ 0 2356 5488  , 0 2280 9000 ต่อ 431   
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนระบบสำรสนเทศ (นำงสำวอ้อนฟ้ำ  เวชชำชีวะ) 
โทรศัพท์ 0 2356 5489 , 0 2280 9000 ต่อ 433   
(1 )  สื่ อประกอบกำรชี้ แจง
คณะรัฐมนตรี 

กลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ
คณะรัฐมนตรี (กคท.) สบส. 
 

ผอ.กลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ
คณะรัฐมนตรี  
(นำยประวิทย์  อมรฤทธิ)์ 
โทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ 434 
โทรสำร 0 2280 9085 
เจ้ำหน้ำท่ี 0 2280 9000 ต่อ 432 
(นำงจินตนำ  งำมภูม)ิ 
e-mail computer@soc.go.th 

ส ำนักบริหำรงำนสำรสนเทศ (สบส.) 

mailto:computer@soc.go.th
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ภำรกิจกำรประสำนงำน กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ ชื่อ/ต ำแหน่ง/หมำยเลขโทรศัพท์ 
(2) กำรชี้แจงคณะรัฐมนตรี
ผ่ ำนระบบประชุมทำงไกล 
(Video Conference) 

 (นำงสำวนงนุช  จงเจริญสมบัติ, 
นำยอุดมรัตน์  สุวรรณรำช ) 
โทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ 565 
โทรสำร 0 2280 9085 
e-mail computer@soc.go.th 

(3) เรื่องท่ีมีกำรแจ้งยืนยันมติ
คณะรัฐมนตรีแล้ว 

ศูนย์บริกำรข้อมูลข่ำวสำร 
สบส. 

โทรศัพท์ 0 2356 5481 
            0 2280 9000 ต่อ 
นำงสำวสรณ์สิริ  พิดำ  436 
นำงสำวจำรุวรรณ  คุณมี  268 

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ 
CABNET ได้ท่ี help desk ส ำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรี 

โทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ 571-573 
e-mail: cabnet@soc.mail.go.th 
www.cabnet.soc.go.th 

 
 
 
 

 
 

 มีอ ำนำจหน้ำท่ีหลักในกำรศึกษำ วิเครำะห์ และจัดท ำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่อง
ท่ัวไป ของหน่วยงำนของรัฐ ในด้ำนสังคมและควำมมั่นคง ซึ่งได้แก่กระทรวงกลำโหม กระทรวง
กำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหำดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวง
แรงงำน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำน ก .พ. 
ส ำนักงำน ก.พ.ร. ส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ  ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี รำชบัณทิตยสถำน ส ำนัก           
รำชเลขำธิกำร ส ำนักพระรำชวัง ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
พิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 
(เฉพำะส่วนท่ีเกี่ยวกับสังคมและควำมมั่นคง) ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ ศูนย์อ ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้        
กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมยำเสพติด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ส ำนักงำนสภำท่ีปรึกษำเศรษฐกิจ   
และสังคมแห่งชำติ (เฉพำะเรื่องท่ีเกี่ยวกับสังคมและควำมมั่นคง) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน

ส ำนักพัฒนำยุทธศำสตร์และติดตำมนโยบำยพิเศษ (สพต.) 

mailto:computer@soc.go.th
mailto:cabnet@soc.mail.go.th
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และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (เฉพำะเรื่องท่ีเกี่ยวกับสังคมและควำมมั่นคง) และองค์กรอิสระ 
รวมท้ังกำรจัดท ำมติคณะรัฐมนตรี และกำรแจ้งยืนยันมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องไปยังหน่วยงำน
เจ้ำของเร่ืองและหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ภำรกิจกำรประสำนงำน กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ ชื่อ/ต ำแหน่ง/หมำยเลขโทรศัพท์ 
ผอ. สพต. (นำยสมโภชน์  รำชแพทยำคม) 
โทรศัพท์ 0 2280 9075 , 0 2280 9000 ต่อ 440  โทรสำร 0 2280 1446 , 0 2282 7193   
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนวิเครำะห์ ประมวล และติดตำมมติคณะรัฐมนตรี (นำงสำวกรุณำ  จุฑำนนท์) 
โทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ 271  โทรสำร 0 2280 9064 , 0 2282 8149 
(1) สังคมและคุณภำพชีวิต กลุ่มงำนสังคมและคุณภำพ

ชีวิต (กสค.) สพต. 
ผอ.กลุ่มงำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
(นำงวรำงกูร  สรรพนรเศรษฐ์) 
โทรศัพท์ 0 2280 1445, 
0 2280 9000 ต่อ 441  
โทรสำร 0 2280 1446 
เจ้ำหน้ำท่ี 442  
โทรสำร 0 2282 7193 

(2) กำรศึกษำและสำธำรณสุข กลุ่ ม ง ำนกำรศึ กษำและ
สำธำรณสุข (กศส.) สพต. 

ผอ.กลุ่มงำนกำรศึกษำและ
สำธำรณสุข 
(นำงณัฐญำ  พัฒนะพันธุ์) 
โทรศัพท์ 0 2280 1446, 
0 2280 9000 ต่อ 443  
โทรสำร 0 2280 1446 
เจ้ำหน้ำท่ี 443  
โทรสำร 0 2282 7193 

(3) ควำมมั่นคงและบริหำร
รำชกำร 

กลุ่มงำนควำมมั่นคงและ
บริหำรรำชกำร  (กมค . ) 
สพต. 

ผอ.กลุ่มงำนควำมมั่นคงและ
บริหำรรำชกำร 
(นำงดำรำรัตน์  อินทโสภำ) 
โทรศัพท์ 0 2282 7194, 
0 2280 9000 ต่อ 444  
โทรสำร 0 2280 1446 
เจ้ำหน้ำท่ี 442  
โทรสำร 0 2282 7193 
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 มีอ ำนำจหน้ำท่ีหลักในกำรศึกษำ วิเครำะห์ และจัดท ำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่อง
ท่ัวไป (ไม่ใช่เรื่องท่ีเกี่ยวกับกำรเสนอร่ำงกฎหมำยและกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำย) ของหน่วยงำน
ของรัฐในด้ำนเศรษฐกิจ ซึ่งได้แก่กระทรวงกำรคลัง กระทรวงกำรต่ำงประเทศ กระทรวงกำร
ท่องเท่ียวและกีฬำ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนำคม กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กระทรวงพลังงำน  กระทรวง
พำณิชย์ กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักเลขำธิกำร
นำยกรัฐมนตร ีส ำนักงบประมำณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ  สภำท่ีปรึกษำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (เฉพำะเรื่องท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจ) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (เฉพำะเรื่องท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจ) รวมท้ังกำรจัดท ำมติ
คณะรัฐมนตรีและกำรแจ้งยืนยันมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องไปยังหน่วยงำนเจ้ำของเรื่องและ
หน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ภำรกิจกำรประสำนงำน กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ ชื่อ/ต ำแหน่ง/หมำยเลขโทรศัพท์ 
ผอ. สวค. (นำยธีระพงษ์  วงศ์ศิวะวิลำส)  
โทรศัพท์ 0 2282 9961 , 0 2280 9000 ต่อ 314  โทรสำร 0 2282 9058   
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนพัฒนำระบบกำรประชุม (นำยปัญญำพล  ศรีแสงแก้ว) 
โทร. 0 2280 9060,0 2280 9000 ต่อ 320  โทรสำร 0 2280 9064,0 2282 8149 
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดท ำมติคณะรัฐมนตรี (นำงวรรณวิมล  สินุธก) 
โทร. 0 2280 9063,0 2280 9000 ต่อ 324  โทรสำร 0 2280 9064,0 2282 8149 
(1) นโยบำยกำรเงินกำรคลัง กลุ่มนโยบำยกำรเงินและ

กำรคลัง 
ผอ.กลุ่มนโยบำยกำรเงินและกำร
คลัง 
(นำยศุภเมศฐ์  ศิริกุลชัยรักษ์) 
โทรศัพท์ 0 2280 9062, 
0 2280 9000 ต่อ 322 
โทรสำร 0 2280 9064, 
0 2282 8149 
เจ้ำหน้ำท่ี 326 - 327 

ส ำนักวิเครำะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตร ี(สวค.) 
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ภำรกิจกำรประสำนงำน กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ ชื่อ/ต ำแหน่ง/หมำยเลขโทรศัพท์ 
(2) เศรษฐกิจ กลุ่มเศรษฐกิจ ผอ.กลุ่มเศรษฐกิจ  

(นำงสำวอ้อวดี  สุนทรวิภำต) 
โทรศัพท์ 0 2280 9061, 
0 2280 9000 ต่อ 321 
โทรสำร 0 2280 9061 
เจ้ำหน้ำท่ี 328 - 329 

(3) โครงสร้ำงพื้นฐำน กลุ่มโครงสร้ำงพื้นฐำน ผอ.กลุ่มโครงสร้ำงพื้นฐำน 
(นำงนวลสวำท  โฆศิรินนท์) 
โทรศัพท์ 0 2280 9063, 
0 2280 9000 ต่อ 323 
โทรสำร 0 2280 9064, 
0 2282 8149 
เจ้ำหน้ำท่ี 324-325 

(4) กำรบริหำร กลุ่มงำนกำรบริหำร ผอ.กลุ่มงำนกำรบริหำร  
(นำงภิรมย์  ธรรมศิริ) 
โทรศัพท์ 0 2280 9062, 
0 2280 9000 ต่อ 322  
โทรสำร 0 2280 9064 
เจ้ำหน้ำท่ี 322 
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 รับผิดชอบในกำรจัดท ำและเผยแพร่ค ำแถลงนโยบำยรัฐบำล  กำรจัดท ำเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรีประเภทเรื่องกำรแต่งตั้งผู้ประสำนงำนคณะรัฐมนตรีและรัฐสภำ กำรติดตำมและ
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรี
ตำมแนวนโยบำยพื้นฐำนแห่งรัฐ และตำมนโยบำยรัฐบำล กำรจัดท ำและติดตำมกำรด ำเนินกำร
ตำมแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติรำชกำร กำรจัดท ำมำตรกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุม
ภำยใน และกำรประสำนงำนกับองค์กำรระหว่ำงประเทศ รวมท้ังกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจพิเศษ
ท่ีเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีมอบหมำย ได้แก่ กำรจัดท ำเรื่องโครงกำรบริหำรจัดกำรน้ ำและป้องกัน
แก้ไขปัญหำอุทกภัยท่ีใช้เงินกู้ภำยใต้พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงิน เพื่อวำงระบบ
บริหำรจัดกำรน้ ำและสร้ำงอนำคตประเทศ พ.ศ. 2555 (350,000 ล้ำนบำท) 
 

ภำรกิจกำรประสำนงำน กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ ชื่อ/ต ำแหน่ง/หมำยเลขโทรศัพท์ 
ผอ. สปค. (นำงสำววันนภิศ  จำรุสมบัติ)  รักษำกำรในต ำแหน่งที่ปรึกษำประจ ำ สลค.    
โทรศัพท์ 0 2356 5492 , 0 2280 9000 ต่อ 446  โทรสำร 0 2280 1901 
กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของกระทรวงประเภทต่ำง ๆ  
( 1 )  ร ำยง ำนแสดงผลกำร
ด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรี
ต ำมแ นวน โ ยบำยพื้ น ฐ ำน    
แห่งรัฐ 
(2) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
ตำมนโยบำยรัฐบำล 

กลุ่มท่ี 1 สปค. ผอ.กลุ่มท่ี 1  
(นำงสำววัลภำ  สุขผล) 
โทรศัพท์ 0 2280 9077 
            0 2280 9000 ต่อ 450 
โทรสำร   0 2280 1900, 
             0 22356 5494 
เจ้ำหน้ำท่ี  452 , 453 , 273 

(3) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
ตำมมติคณะรัฐมนตร ี

สปค. โทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ  
            448 – 453 
โทรสำร   0 2280 1900 - 1 

 
 
 
 
 

ส ำนักส่งเสริมและประสำนงำนคณะรัฐมนตร ี(สปค.) 
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ภำรกิจกำรประสำนงำน กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ ชื่อ/ต ำแหน่ง/หมำยเลขโทรศัพท์ 
ระบบกำรประสำนงำนคณะรัฐมนตรีและรัฐสภำ  
แนวทำงกำรปฏิบัติงำนของ   
ผู้ประสำนงำนคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภำ 

กลุ่มท่ี 2 สปค. ผอ.กลุ่มท่ี 2 
(นำงสำวสุภำวดี  เลิศสถิตย์) 
โทรศัพท์ 0 2280 9077 
            0 2280 9000 ต่อ 449 
โทรสำร   0 2280 1900 
            0 2356 5494 
เจ้ำหน้ำท่ี (นำงสำวทัศน์ศุภำงค์  
ทัยประสิทธิพร)  
โทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ 448  
โทรสำร 0 2280 9078 

 
 
 
 
 
 
 
 

 มีภำรกิจหลักท่ีจะน ำไปสู่กระบวนกำรตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 
 1.  กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำรระดับสูงและประเภทวิชำกำร
ระดับทรงคุณวุฒิ กำรแต่งตั้งบุคคลบำงต ำแหน่งและคณะบุคคลท่ีกฎหมำยก ำหนดให้ต้องน ำเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจำรณำอนุมัติ/เห็นชอบ และน ำควำมกรำบบังคมทูลพระกรุณำโปรดเกล้ำ ฯ แต่งตั้ง
ซึ่งเป็นลักษณะงำนท่ีต้องใช้ควำมรอบคอบ รวดเร็ว และถูกต้องในกำรตรวจสอบคุณสมบัติของ    
ผูไ้ด้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อกฎหมำย      
 2.  กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศอำทิ กำรสถำปนำควำมสัมพันธ์
ทำงกำรทูต กำรแต่งตั้งเอกอัครรำชทูต กงสุล กำรขอเปิด – ปิดสถำนเอกอัครรำชทูต กงสุล 
 3.  กำรประกำศใช้แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ      
 4.  กำรถวำยพระรำชสมัญญำ 
 5.  กำรขอให้รัฐบำลก ำหนดวันส ำคัญและกำรก ำหนดให้วันส ำคัญเป็นวันรัฐพิธี 
      6.  กำรเสนอร่ำงกฎหมำยและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับงำนในควำมรับผิดชอบของ สอค . 
เช่น พระรำชบัญญัติเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญอิสริยำภรณ์ต่ำง ๆ พระรำชกฤษฎีกำและ
ระเบียบว่ำด้วยกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ เป็นต้น 

ส ำนักอำลักษณ์และเครื่องรำชอิสริยำภรณ ์(สอค.) 
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ภำรกิจกำรประสำนงำน กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ ชื่อ/ต ำแหน่ง/หมำยเลขโทรศัพท์ 
ผอ. สอค. (นำงสมศรี  นำคจ ำรัสศร)ี  
โทรศัพท์ 0 2280 9070 , 0 2280 9000 ต่อ 415  โทรสำร 0 2280 9070   
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนอำลักษณ์และเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ (นำยภูมินทร  ปลั่งสมบัติ) 
โทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ 416 
งำนเกี่ยวกับรำชกำรในพระองค์ 
(1) กำรสถำปนำ แต่งตั้งและ
ถอดถอนหรือให้พ้นจำกต ำแหน่ง 
    (1.1) กำรสถำปนำ 
พระอิสริยยศ ฐำนันดรศักดิ์
แห่งพระรำชวงศ์ สมณศักดิ์ 
    (1.2) กำรแต่งตั้ง หรือพ้น 
จำกต ำแหน่งข้ำรำชกำรทุก
ประเภทและเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ 
    (1.3) กำรขอพระรำชทำน 
ยศและถอดยศ ต ำรวจ ทหำร 
(2) งำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำง 
ประเทศ เช่น กำรสถำปนำ 
ควำมสัมพันธ์ทำงกำรทูต กำรขอ 
เปิด-ปิดสถำนเอกอัครรำชทูต 
กงสุล กำรแต่งตั้งเอกอัครรำชทูต 
กงสุล 
(3) กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำร 
บุคคล และคณะบุคคลบำง 
ต ำแหน่งที่กฎหมำยก ำหนดให ้
ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี และ 
น ำควำมกรำบบังคมทูล 
พระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง 

ก ลุ่ ม ง ำ น ส ถ ำ ป น ำ แ ล ะ
แต่งตั้ง (กสต.) สอค. 

ผอ.กลุ่มงำนสถำปนำและแตง่ตั้ง 
(นำยชัยพร  พงษ์จินดำกร) 
โทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ 421  
โทรสำร 0 2280 9072 
เจ้ำหน้ำท่ี 421 , 430  
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ภำรกิจกำรประสำนงำน กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ ชื่อ/ต ำแหน่ง/หมำยเลขโทรศัพท์ 
(4) ผลัดเวรเฝ้ำฯ  
ของคณะรัฐมนตรี 

กลุ่มงำนอำลักษณ์ สอค. ผอ.กลุ่มงำนอำลักษณ์ 
(นำยสถำพร  ทรงพร) 
โทรศัพท์ 0 2280 9094, 
0 2280 9000 ต่อ 417 
โทรสำร 0 2282 8224 
เจ้ำหน้ำท่ี 418 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

 

แนวทางการประสานงานแนวทางการประสานงาน  
ในภารกิจคณะรัฐมนตรีในภารกิจคณะรัฐมนตรี  

 
 

ส่วนที่ ส่วนที่ 22  
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 เพื่อให้หน่วยงำนของรัฐเกิดควำมเข้ำใจและสำมำรถติดต่อประสำนงำนกับส ำนัก
เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน จึงขอแบ่งภำรกิจเกี่ยวกับภำรกิจคณะรัฐมนตรี
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 1. ภำรกิจก่อนวันประชุมคณะรัฐมนตรี 
 2. ภำรกิจในวันประชุมคณะรัฐมนตรี 
 3. ภำรกิจภำยหลังวันประชุมคณะรัฐมนตรี 
 
 1.  ภำรกิจก่อนวันประชุมคณะรัฐมนตรี หมำยถึง ช่วงเวลำตั้งแต่หน่วยงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรจัดท ำเรื่องท่ีประสงค์จะน ำเสนอคณะรัฐมนตรีส่งไปยังส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
จนเรื่องดังกล่ำวได้รับกำรบรรจุในระเบียบวำระกำรประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหลักเกณฑ์และ
แนวทำงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  กำรส่งเร่ืองไปยังส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
  เรื่องท่ีประสงค์จะให้ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีด ำเนินกำรเพื่อน ำเสนอคณะรัฐมนตรี
นั้น หน่วยงำนของรัฐควรต้องพิจำรณำ ดังนี้  
  1.1 ประเภทเรื่อง     
   ต้องเป็นเรื่องท่ีจัดอยู่ในประเภทเรื่องท่ีต้องเสนอคณะรัฐมนตรีมี 13 ประเภท ดังนี้ 2 
   1) เรื่องท่ีกฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอ
คณะรัฐมนตรี  
   2) ร่ำงพระรำชบัญญัติ ร่ำงพระรำชก ำหนด    
   3) เรื่องท่ีต้องเสนอให้สภำผู้แทนรำษฎร วุฒิสภำ หรือรัฐสภำอนุมัติหรือให้ควำม
เห็นชอบ 
   4) ร่ำงพระรำชกฤษฎีกำ    
   5) ร่ำงกฎกระทรวงเกี่ยวกับนโยบำยส ำคัญที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด 
   6) ร่ำงระเบียบ ร่ำงข้อบังคับ หรือร่ำงประกำศท่ีมีผลบังคับแก่ส่วนรำชกำร
โดยท่ัวไป 
  

____________________ 
2 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรเสนอเรื่องและกำรประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มำตรำ 4 , หน้ำ 2  

แนวทำงกำรประสำนงำนในภำรกจิคณะรัฐมนตรีแนวทำงกำรประสำนงำนในภำรกจิคณะรัฐมนตรีแนวทำงกำรประสำนงำนในภำรกจิคณะรัฐมนตรี   
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   7) เรื่องท่ีเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศหรือท่ีเกี่ยวกับองค์กำรระหว่ำง
ประเทศ  ท่ีมีผลผูกพันรัฐบำลไทย    
   8) กำรริเริ่มโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำร
มหำชน หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐท่ีมีวงเงินตำมท่ีคณะรัฐมนตรีก ำหนด เว้นแต่โครงกำรลงทุนท่ี
ก ำหนดในแผนงำนท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหรือเห็นชอบกับแผนงำนนั้นแล้ว 

   9) เรื่องท่ีขอทบทวนหรือยกเว้นกำรปฏิบัติตำมมติของคณะรัฐมนตรี ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือประกำศตำมข้อ 6)    
   10) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำท่ีมีลักษณะท่ีเป็นระเบียบปฏิบัติ
รำชกำรท่ัวไป หรือจะมีผลเป็นแนวบรรทัดฐำนในกำรปฏิบัติรำชกำร    
   11) เรื่องท่ีต้องใช้งบประมำณแผ่นดินนอกเหนือจำกท่ีได้รับอนุมัติไว้แล้วตำม
กฎหมำยว่ำด้วยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีหรืองบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม   
   12) เรื่องท่ีนำยกรัฐมนตรีในฐำนะหัวหน้ำรัฐบำลน ำเสนอหรือมีค ำสั่งให้เสนอ
คณะรัฐมนตรี    
   13) เรื่องท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติให้เสนอคณะรัฐมนตรี 
  1.2 หนังสือน ำส่งเรื่อง 
   กรณีท่ัวไปให้สรุปเรื่องให้ชัดเจนและครบถ้วน อย่ำงน้อยต้องมีสำระส ำคัญ ดังนี้3

   1) เรื่องเดิม (ถ้ำม)ี    
   2) เหตุผลควำมจ ำเป็นท่ีต้องเสนอคณะรัฐมนตรี    
   3) ควำมเร่งด่วนของเรื่อง (ถ้ำม)ี โดยระบุวันสุดท้ำยท่ีต้องด ำเนินกำรไว้ด้วย  
   4) สำระส ำคัญของเรื่องหรือข้อเท็จจริงและข้อกฎหมำย    
   5) ประเด็นปัญหำท่ีต้องกำรให้คณะรัฐมนตรีพิจำรณำ    
   6) ควำมเห็นชอบหรืออนุมัติจำกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีกฎหมำย ระเบียบ 
หรือข้อก ำหนดไว้ให้เรื่องท่ีเสนอต้องได้รับควำมเห็นชอบหรืออนุมัติก่อนเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 
   7) กรณีท่ีกฎหมำย มติคณะรัฐมนตรี หรือค ำสั่ง ก ำหนดให้ต้องมีกำรวิเครำะห์
หรือศึกษำในเร่ืองนั้นก่อนด ำเนินกำร ให้เสนอรำยงำนกำรวิเครำะห์หรือกำรศึกษำ พร้อมท้ังจัดท ำ
ผลสรุปเสนอมำด้วย 
 
 
____________________ 
3 ระเบียบว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 13 , หน้ำ 3 - 4 



คู่มือการประสานงานในภารกิจคณะรัฐมนตรี     

 

~ 20 ~ 

 

   8) ค่ำใช้จ่ำยท่ีต้องใช้ในกำรด ำเนินกำร และที่มำแห่งเงินค่ำใช้จ่ำย  
   9) รำยละเอียดท่ีประสงค์จะให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้ควำมเห็นชอบ หรือมีมติ 
โดยระบุให้ชัดเจนและแยกเป็นข้อ ๆ ให้ครบถ้วน  
   กรณีกำรเสนอร่ำงกฎหมำย นอกจำกต้องมีสำระส ำคัญตำมท่ีกล่ำวมำแล้ว 
หน่วยงำนของรัฐต้องด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ด้วย4 
   1) จัดท ำค ำชี้แจงตำมหลักเกณฑ์ในกำรตรวจสอบควำมจ ำเป็นในกำรตรำ
พระรำชบัญญัติท้ำยระเบียบนี ้
   2) จัดท ำสรุปสำระส ำคัญของหลักกำรในร่ำงพระรำชบัญญัติ 
   3) จัดท ำตำรำงเปรียบเทียบในกรณีแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงพระรำชบัญญัติท่ี
มีอยู่แล้ว 
  1.3 ผู้ลงนำมในหนังสือน ำส่งเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
   ผู้มีอ ำนำจลงนำมในหนังสือน ำส่งเรื่องไปยังส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี    
แยกตำมประเภทของหน่วยงำนหรือผู้เสนอเรื่องได้ ดังนี้ 

5 

หน่วยงำน ผู้ลงนำม 
กระทรวง รัฐมนตรีเจ้ำสังกัด 
คณะกรรมกำรที่ มี นำยกรั ฐมนตรี  หรื อ         
รองนำยกรัฐมนตรี  หรือรัฐมนตรีประจ ำ   
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่ำกำร   
เป็นประธำน 

นำยกรัฐมนตรี หรือรองนำยกรัฐมนตรี หรือ
รัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี หรือ
รัฐมนตรีว่ำกำร ในฐำนะประธำนคณะกรรมกำร
แล้วแต่กรณี 

องค์กรอิสระที่ ไม่อยู่ ในก ำกับของรำชกำร  
ฝ่ำยบริหำร 

หัวหน้ำองค์กรอิสระ (เสนอไปยังนำยกรัฐมนตรี) 

หน่วยงำนของรัฐที่ขึ้นตรงต่อนำยกรัฐมนตรี หัวหน้ำหน่วยงำน 
หน่วยงำนของรัฐที่ไม่อยู่ในก ำกับของรำชกำร
ฝ่ำยบริหำร 

หัวหน้ำหน่วยงำน 

 
 

____________________ 
4 ระเบียบว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 14 , หน้ำ 4 
5 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรเสนอเรื่องและกำรประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มำตรำ 6 , หน้ำ 3  
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  1.4 จ ำนวนเอกสำร 
   ให้หน่วยงำนของรัฐส่งเรื่องไปยังส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีพร้อมเอกสำร
ตำมวิธีกำร จ ำนวน และระยะเวลำท่ีส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีก ำหนด 6  ซึ่งส ำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้หน่วยงำนของรัฐทรำบตำมหนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 
0501/ว 24 ลงวันท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2552 เรื่อง กำรส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 
 

ล ำดับ 
ที ่

ประเภทเรื่อง/ประเภทเอกสำร ส่วนรำชกำร 
จ ำนวนเอกสำร 

(ชุด) 
1 เรื่องท่ัวไป (หนังสือน ำส่งและเอกสำรประกอบ) 

ยกเว้น 
- กฎหมำยและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เสนอ
ที่เป็นปัจจุบัน (ถ้ำมี) 

เจ้ำของเรื่อง 100 

2 เรื่องกฎหมำย (หนังสือน ำส่งเอกสำรประกอบ) 
ยกเว้น 
- ร่ำงพระรำชบัญญัติที่ก ำหนดให้ต้องมีแผนที่ แผนผัง หรือ 
 เอกสำรแนบท้ำยหรือร่ำงพระรำชบัญญัติที่เกี่ยวกับกำร 
เวนคืนอสังหำริมทรัพย์ แม้ไม่มีบทบัญญัติให้มีแผนที่หรือ 
แผนผังแนบท้ำย ให้ส่วนรำชกำรส่งให้ส ำนักเลขำธิกำร 
คณะรัฐมนตรีเพื่อน ำเสนอรัฐสภำพิจำรณำ 
- ข้อมูลประกอบเรื่องท่ีเสนอรัฐสภำในลักษณะเป็น 
รูปเล่มหนำหรือเป็นเอกสำรขนำดใหญ่ เช่น แผนที่ แผนผัง 
ซึ่งมิใช่เอกสำรตำมข้อ 1 
- เอกสำรรำยงำนประจ ำปี รำยงำนผลกำรตรวจสอบ 
งบกำรเงินและรำยรับรำยจ่ำยของหน่วยงำนที่กฎหมำย 
ก ำหนดให้เสนอต่อรัฐสภำเห็นชอบ 
- หนังสือสัญญำที่รัฐธรรมนูญก ำหนดให้เสนอรัฐสภำ 
เห็นชอบ 

 
 
 
 
 
 
 

เจ้ำของเรื่อง 

120 
 

2,500 
(ปัจจุบัน 

ใช้ 2,000 ชุด) 
 
 

2,500 
(ปัจจุบัน 

ใช้ 2,000 ชุด) 
2,500 

(ปัจจุบัน 
ใช้ 2,000 ชุด) 

2,500 
(ปัจจุบัน 

ใช้ 2,000 ชุด) 
 

 
 
 
____________________ 
6 ระเบียบว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 7 , หน้ำ 2  
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ล ำดับ 
ที ่

ประเภทเรื่อง/ประเภทเอกสำร ส่วนรำชกำร 
จ ำนวนเอกสำร 

(ชุด) 
3 

  
เรื่องกำรแต่งตั้งทุกประเภท (หนังสือน ำส่ง  
แบบสรุปประวัติ ฯ และเอกสำรประกอบ) 
ยกเว้น 
- ประวัติผู้ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้น ำควำมกรำบบังคมทูล 
พระกรุณำโปรดเกล้ำ ฯ แต่งตั้ง (พร้อมรูปถ่ำย) โดยมี 
ต้นฉบับ 1 ชุด ส ำเนำ 4 ชุด 
- แบบข้อมูลประกอบกำรแต่งตั้งประเภทต่ำง ๆ  
(สลค. 04 – สลค. 11) โดยมีต้นฉบับ 1 ชุด ส ำเนำ 4 ชุด 
- กฎหมำยและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เสนอ 
ที่เป็นปัจจุบัน 
- เอกสำรเกี่ยวกับกำรพ้นจำกต ำแหน่งของกรรมกำรเดิม 
เช่น ใบลำออก ฯลฯ 
- หนังสือจำกหน่วยงำนต้นสังกัดหรือองค์กรต่ำง ๆ ที่ให้ 
ควำมเห็นชอบในกำรส่งผู้แทนของหน่วยงำนหรือองค์กร 
มำเป็นกรรมกำร เช่น หนังสือกระทรวงกำรคลังที่ให้ 
ควำมเห็นชอบในกำรส่งผู้แทนกระทรวงกำรคลังมำเป็น 
กรรมกำรรัฐวิสำหกิจ ฯลฯ 

  
 
 
 
 
 
 

   เจ้ำของเรื่อง 
     
 
 
     

100 
 
 
5 
 
 
5 
 
5 
 
5 
 
5 

 

หมำยเหตุ : กรณีมีควำมจ ำเป็น เช่น ต้องใช้เอกสำรประกอบกำรประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตร ี
               หรือต้องส่งเอกสำรให้รัฐสภำ ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีจะประสำนขอเอกสำรเพิม่เติมเป็นกรณี ๆ ไป 
                                                                                                                                                                                   7 

 
                
 

  1.5 ระยะเวลำในกำรส่งเรื่องไปยังส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
   เรื่อง ท่ีส่งไปยังส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีต้องถึงส ำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรีภำยในก ำหนด 3 วันท ำกำร โดยนับตั้งแต่วันท่ีหน่วยงำนเจ้ำของเรื่องได้ออกเลขท่ี
หนังสือน ำส่ง หำกพ้นระยะเวลำท่ีก ำหนด ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีมีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้อง
ขอให้ส่วนรำชกำรเจ้ำของเร่ืองแก้ไขเลขท่ีส่งและวันท่ีให้ตรงตำมควำมเป็นจริงก่อนท่ีจะด ำเนินกำร
ตำมขั้นตอนต่อไป 
____________________ 
7 “กำรใช้ระบบ CABNET ในกระบวนกำรจัดท ำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี.,” สรุปผลกำรประชุมซักซ้อมแนวทำงกำรใช้งำน 
  ระบบสำรสนเทศกำรประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Cabinet Network : CABNET) (16 กรกฎำคม 2555) : หน้ำ 2    

กรณีที่ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่องไม่ไดจ้ัดท ำเรื่องในระบบ CABNET ขอให้ส่งไฟล์หนังสือต้นเรื่อง 
และข้อมูลประกอบให้ สลค. เพื่อจะได้น ำข้อมูลเข้ำในระบบ CABNET ต่อไป 
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  1.6 กำรส่งข้อมูลเพิ่มเติม 
   กรณีท่ีหน่วยงำนของรัฐเจ้ำของเรื่องเห็นว่ำเรื่องท่ีเสนอมำในเบื้องต้นยังไม่
สมบูรณ์ มีควำมประสงค์จะส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำ สำมำรถด ำเนินกำรได้ 
โดยข้อมูลดังกล่ำวต้องส่งให้ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีโดยมีหนังสือน ำส่งซึ่งผู้มีอ ำนำจตำม   
ข้อ 1.3 เป็นผู้ลงนำม 
  1.7 กำรถอนเร่ืองคืน  
   กรณีหน่วยงำนของรัฐเจ้ำของเรื่องประสงค์จะขอถอนเรื่องท่ีน ำเสนอคณะรัฐมนตรี
คืน ให้กระท ำได้โดยผู้มีอ ำนำจลงนำมในหนังสือน ำส่งเป็นผู้ลงนำมในหนังสือขอถอน หรือขอถอน
ในท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี8 
  1.8 กำรตอบควำมเห็น 
   กรณีหน่วยงำนของรัฐจะเสนอหนังสือตอบควำมเห็นเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
ของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ๆ ให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
   -  กรณีหน่วยงำนสังกัดกระทรวง ให้รัฐมนตรีเจ้ำสังกัดเป็นผู้ลงนำม 
   -  กรณีเป็นหน่วยงำนของรัฐท่ีขึ้นตรงต่อนำยกรัฐมนตรี หรือหน่วยงำนของรัฐท่ี  
ไม่อยูใ่นก ำกับของฝ่ำยบริหำร ให้หัวหน้ำหน่วยงำนเป็นผู้ลงนำม 
   ท้ังนี้ หำกไม่ตอบเป็นหนังสือ ให้หน่วยงำนของรัฐเสนอรัฐมนตรีเจ้ำสังกัด
น ำเสนอควำมเห็นในท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีก็ได้  
  1.9 ระเบียบวำระกำรประชุม 
   กำรสั่งกำรน ำเรื่องใดเข้ำสู่กำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรีจะเป็นอ ำนำจของ
นำยกรัฐมนตรีหรือรองนำยกรัฐมนตรีท่ีนำยกรัฐมนตรีมอบหมำย โดย สลค. จะพิจำรณำว่ำเมื่อ
เรื่องท่ีส่งมำยังส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีมีควำมเห็นประกอบกำรพิจำรณำครบถ้วนแล้ว  
ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีจะท ำบันทึก กรำบเรียน/เรียน นำยกรัฐมนตรี/รองนำยกรัฐมนตรี  
ท่ีก ำกับหน่วยงำนนั้น ๆ เพื่อสั่งกำรให้น ำเสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อมีข้อสั่งกำรดังกล่ำวจึงจะสำมำรถ
น ำเรื่องนั้นจัดเข้ำในระเบียบวำระกำรประชุมได้      
   ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีได้ก ำหนดวันท่ีจะจัดส่งระเบียบวำระกำรประชุม
คณะรัฐมนตรี ไว้ 3 ครั้ง ก่อนถึงวันอังคำรซึ่งเป็นวันประชุมคณะรัฐมนตรีปกติ คือ   
 
 
____________________ 
8 ระเบียบว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 8 , หน้ำ 2  
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   1) วันพุธ ระเบียบวำระท่ีจัดส่งในวันนี้เรียกว่ำระเบียบวำระปกติ จะน ำเรื่องท่ี
นำยกรัฐมนตร/ีรองนำยกรัฐมนตรีสั่งกำรแล้วมำจัดท ำเป็นระเบียบวำระกำรประชุม ซึ่งจะมีท้ังระเบียบ 
วำระเพื่อทรำบและระเบียบวำระเพื่อพิจำรณำ โดยในแต่ละเรื่องจะประกอบด้วยบันทึกเสนอ
นำยกรัฐมนตรีหรือรองนำยกรัฐมนตรี หนังสือส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่องและเอกสำรประกอบเรื่อง 
หนังสือควำมเห็นส่วนรำชกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
   2) วันศุกร์ ระเบียบวำระท่ีจัดส่งในวันนี้เรียกว่ำระเบียบวำระเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
เป็นกำรจัดท ำข้อมูลเอกสำรของเรื่องในวำระเพื่อทรำบและวำระเพื่อพิจำรณำท่ีเพิ่มเติมเข้ำมำ
ภำยหลังรวมกับข้อมูลในระเบียบวำระปกติ ข้อมูลทุกเรื่องในแผ่นซีดีจะมีเอกสำรครบทุกประเภท 
   3) วันจันทร์ ระเบียบวำระท่ีจัดส่งในวันนี้เรียกว่ำระเบียบวำระเพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 
เป็นกำรจัดท ำข้อมูลเอกสำรของเรื่องในวำระเพื่อทรำบและวำระเพื่อพิจำรณำท่ีเพิ่มเติมเข้ำมำ
ภำยหลังรวมกับข้อมูลในระเบียบวำระปกติและระเบียบวำระเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 ด้วย 
   ท้ังนี้ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยมีกำรแยกประเภทแฟ้ม
ระเบียบวำระตำมสีต่ำง ๆ ดังนี้ 
   - เรื่องเพื่อพิจำรณำ แฟ้มสีชมพู 
   -  เรื่องเพื่อทรำบโดยท่ีเป็นมติคณะรัฐมนตรี แฟ้มสีฟ้ำ 
   -  เรื่องเพื่อทรำบเป็นข้อมูล ปกสีเหลือง 
  1.10 กำรประสำนเชิญผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
     เมื่อเรื่องใดได้รับกำรบรรจุเข้ำระเบียบวำระกำรประชุมคณะรัฐมนตรี ส ำนัก
เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีจะประสำนไปยังส่วนรำชกำรเจ้ำของเร่ืองและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อส่ง
ผู้แทนเข้ำร่วมชี้แจงต่อท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งผู้ท่ีต้องมำชี้แจงต่อท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี
โดยทั่วไป จะประกอบด้วย  
     - ผู้แทนหน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง 
     - ผู้แทนหน่วยงำนท่ีมีควำมเห็นซึ่งเป็นควำมเห็นหลักของเร่ืองนั้น ๆ  
     - ผู้แทนหน่วยงำนท่ียังไม่ได้เสนอควำมเห็น 
 

ภำรกิจกำรประสำนงำน กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ ชื่อ/ต ำแหน่ง/หมำยเลขโทรศัพท์ 
ก ำ ร ป ร ะ ส ำ น เ ชิ ญ ผู้ ชี้ แ จ ง   
ก่อนวันประชุมคณะรัฐมนตรี 

กลุ่มบริหำรวำระกำรประชุม 
คณะรัฐมนตรี (กวป.) กปค. 

นำงจุฑำรัตน์  วรรณโอทอง 
นำยวิเชียร  กรอุไรวัฒนำ 
โทรศัพท์ 0 2280 9066, 
0 2280 9000 ต่อ 336-338 
โทรสำร 0 2280 9066 
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 2.  ภำรกิจในวันประชุมคณะรัฐมนตรี  
  2.1 วัน เวลำและสถำนที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
     กำรประชุมคณะรัฐมนตรีอย่ำงเป็นทำงกำรตำมปกติ จะจัดในวันอังคำร เวลำ 
09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ท ำเนียบ
รัฐบำล หรือสำมำรถประชุมในวันเวลำและสถำนท่ีอื่น ๆ ก็ได้  โดยอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำม
เหมำะสม ท้ังนี้ตำมมำตรำ 8 วรรคสำม ของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรเสนอเรื่องและกำรประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 
  2.2 กำรจัดระบบประสำนงำนในวันประชุมคณะรัฐมนตรี 
   ในวันประชุมคณะรัฐมนตรี ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีจะจัดเคำน์เตอร์
ประสำนงำนในภำรกิจต่ำง ๆ ไว้ 3 เคำน์เตอร์ ซึ่งในแต่ละเคำน์เตอร์จะมีเจ้ำหน้ำท่ีส ำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีภำรกิจดังนี้ 
   2.2.1 เคำน์เตอร์ 1   
    เคำน์เตอร์ 1 อยู่บริเวณบันไดทำงขึ้นชั้น 2 อำคำร สลค. หลังใหม่ 
เคำน์เตอร์นี้จะท ำหน้ำท่ีประสำนงำนลงทะเบียนผู้มำติดต่อ และผู้มำชี้แจงในวันประชุม
คณะรัฐมนตรีโดยจะสอบถำมวัตถุประสงค์ท่ีมำติดต่อ จำกนั้นจะแนะน ำให้ไปพักรอตำมจุดต่ำง ๆ 
โดยปฏิบัติตำมขั้นตอนต่ำง ๆ ดังนี้      
    กรณีมำชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี   
    (1)  ให้ผู้ชี้แจงลงชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำนสังกัด และเบอร์
โทรศัพท์มือถือในใบลงทะเบียนของแต่ละเรื่อง 
    (2)  เจ้ำหน้ำท่ีท ำกำรตรวจสอบควำมครบถ้วน ถูกต้อง ของกำร
ลงทะเบียน      
    (3)  หัวหน้ำเคำน์เตอร์ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มำชี้แจงในเบื้องต้น    
ว่ำมีคุณสมบัติตรงตำมท่ีก ำหนดไว้ในแนวทำงปฏิบัติในกำรชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือไม่ 
    (4)  กรณีมีคุณสมบัติครบถ้วน สำมำรถเข้ำชี้แจงได้ จะท ำกำรแลกบัตร 
ให้ผู้มำชี้แจงตำมระเบียบวำระและล ำดับเรื่อง แล้วส่งให้เจ้ำหน้ำท่ีบันทึกข้อมูลลงในระบบ
ลงทะเบียนรำยชื่อผู้ชี้แจง     
    (5)  หลังจำกนั้นเจ้ำหน้ำท่ีจะส่งข้อมูลของผู้ชี้แจงในแต่ละระเบียบวำระ
ไปยังระบบกำรจัดผังท่ีนั่งผู้ชี้แจง (เคำน์เตอร์ 2) ชั้น 2  
 



คู่มือการประสานงานในภารกิจคณะรัฐมนตรี     

 

~ 26 ~ 

 

    (6)  หลังจำกแลกบัตรแล้ว เจ้ำหน้ำท่ีจะจัดให้ผู้มำชี้แจงนั่งพักรอในห้อง
บริเวณชั้น 1 หำกมำชี้แจงในเรื่องต้น ๆ จะเชิญผู้ชี้แจงไปนั่งรอท่ีห้องมนูญบริสุทธิ์ (บริเวณหลัง
เคำน์เตอร์ 2 ชั้น 2) 
    (7)  เมื่อเรื่องท่ีมำรอชี้แจงผ่ำนกำรพิจำรณำในท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว 
ผู้ชี้แจงต้องมำแลกบัตรคืนท่ีเคำน์เตอร์ 1  
    กรณีมำติดต่อภำรกิจอื่น ๆ   
    กรณี ท่ี เจ้ ำหน้ำ ท่ีจำกหน่วยงำนภำยนอกมำติดต่อภำรกิจอื่ น  ๆ 
นอกเหนือจำกกำรมำชี้แจงคณะรัฐมนตรี เช่น หัวหน้ำส่วนรำชกำรท่ีน ำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
มำให้ข้อมูลกับรัฐมนตรีประจ ำกระทรวง หรือกรณีท่ีส่วนรำชกำรน ำเรื่องมำเสนอคณะรัฐมนตรี 
(วำระจร) เจ้ำหน้ำท่ีด ำเนินกำรดังนี้ 
    (1)  ให้ผู้มำติดต่อลงทะเบียนในบัญชีลงทะเบียนผู้มำติดต่อภำรกิจ
คณะรัฐมนตรี 
    (2)  เจ้ำหน้ำท่ีจะแลกบัตรผู้มำติดต่อภำรกิจคณะรัฐมนตรี และแนะน ำ
สถำนท่ีท่ีต้องกำรติดต่อ    
    (3)  หลังจำกเสร็จภำรกิจให้มำแลกบัตรคืนท่ีเคำน์เตอร์ 1  
 

ภำรกิจกำรประสำนงำน กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ ชื่อ/ต ำแหน่ง/หมำยเลขโทรศัพท์ 
ในวันประชุมคณะรัฐมนตรี 
(เคำน์เตอร์ 1) 

กปค. 1. นำงล ำพลึง  เพ็งตะโก  
    (หัวหน้ำเคำน์เตอร์ 1) 
2. นำงสำวมำลีรัตน์  เกตุสุริโย 
3. นำงสำววันเพ็ญ  บุญศรี 
โทรศัพท์ 0 2280 9080 , 
0 2280 9000 ต่อ 693 , 120 
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รูปภำพบริเวณจุดประสำนงำน (เคำน์เตอร์ 1) ชั้น 1 

 
 
 

   2.2.2 เคำน์เตอร์ 2    
    เคำน์เตอร์ 2 อยู่ท่ีชั้น 2 อำคำร สลค. หลังใหม่ บริเวณทำงซ้ำยมือเมื่อขึ้น
บันไดมำ เป็นจุดประสำนงำนเพ่ือจัดเตรียมผู้ชี้แจงเข้ำชี้แจงต่อท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีตำมระเบียบ
วำระต่ำง ๆ ซึ่งโดยหลักเกณฑ์ท่ัวไปแล้วจะจัดให้เข้ำชี้แจงเฉพำะในวำระเพื่อพิจำรณำและวำระ
เรื่องส ำคัญท่ีเป็นเรื่องเร่งด่วน (Hot Issue) เท่ำนั้น  ส่วนกรณีเรื่องเพื่อทรำบนั้น โดยปกติจะไม่มี
กำรเชิญให้เข้ำชี้แจง ยกเว้นกรณีเรื่องดังกล่ำวเป็นเรื่องท่ีมีประเด็นท่ีส ำคัญ ซึ่งรัฐมนตรีต้องกำร
น ำเสนอต่อท่ีประชุมเป็นกรณีพิเศษ เจ้ำหน้ำท่ีเคำน์เตอร์ 1 จะส่งรำยชื่อผู้ท่ีลงทะเบียนไว้ขึ้นมำ
ทำงระบบคอมพิวเตอร์ จำกนั้นเจ้ำหน้ำท่ีเคำน์เตอร์จะจัดผู้ชี้แจงลงผังท่ีนั่ง ซึ่งมีหมำยเลขก ำกับ
ตรงกับท่ีนั่งชี้แจงในห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งปกติจะจัดไว้ 4 ท่ีนั่ง แต่อำจเพิ่มได้ตำมควำม
จ ำเป็น โดยมีขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 
    (1)  รับรำยชื่อผู้ท่ีลงทะเบียนมำชี้แจงจำกเคำน์เตอร์ 1 (ผ่ำนทำงระบบ 
Computer) 
    (2)  ตรวจสอบควำมถูกต้องของชื่อ นำมสกุล สังกัด เบอร์โทรศัพท์มือถือของ
ผู้มำชี้แจง 
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    (3)  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ชี้แจง 
          - กรณีมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ (ผู้มำชี้แจงต้องเป็นอธิบดี
หรือเทียบเท่ำ9) : ท ำกำรจัดผังท่ีนั่งส ำหรับผู้มำชี้แจงรวมท้ังให้ผู้ชี้แจงตรวจสอบชื่อ – นำมสกุล สังกัด 
เบอร์โทรศัพท์ หำกถูกต้องให้ผู้ชี้แจงลงลำยมือชื่อในผังท่ีนั่ง 
          - กรณีคุณสมบัติไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ : จะน ำเสนอรัฐมนตรี
เจ้ำของเร่ือง เป็นผู้พิจำรณำอนุญำต  
    (4)  น ำผังท่ีนั่งผู้ชี้แจงท่ีถูกต้องให้ผู้ชี้แจง 1 ชุด เพื่อดูว่ำท่ีนั่งแต่ละคน
หมำยเลขอะไร พร้อมท้ังส่งรำยชื่อให้ผู้บริหำร สลค . และส่งรำยชื่อเข้ำไปในห้องประชุม
คณะรัฐมนตรีผ่ำนทำงระบบ Computer เพื่อให้ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีทรำบว่ำเรื่องท่ีพิจำรณำ    
ในแต่ละเรื่องมีผู้ใดมำรอชี้แจงหรือให้ข้อมูลบ้ำง 
    (5)  จัดเก็บเครื่องมือสื่อสำรของผู้ชี้แจงก่อนท่ีจะเข้ำไปชี้แจงในท่ีประชุม
คณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นกำรรักษำควำมลับของข้อมูล  
 

ภำรกิจกำรประสำนงำน กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ ชื่อ/ต ำแหน่ง/หมำยเลขโทรศัพท์ 
ในวันประชุมคณะรัฐมนตรี 
(เคำน์เตอร์ 2) 
 

สวค. 
 
 
 
  

หัวหน้ำเคำน์เตอร์ 2 
1. นำยศุภเมศฐ์  ศิริกุลชัยรักษ์ 
2. นำงนวลสวำท  โฆศิรินนท์ 
โทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ 230 
โทรสำร 0 2280 9087 

กปค. 1. จ่ำเอกหญิง กุลภำ  สิทธิสงครำม  
2. นำงปิยะดำ  ศิรินิสำทสกุล 

 
 
 
 
 
 
____________________ 
9 มติคณะรัฐมนตรี (25 สิงหำคม 2554) เรื่อง แนวทำงปฏิบัติในกำรชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (มติคณะรัฐมนตรี        
  วันท่ี 16 มิถุนำยน 2552) ตำมหนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0505/ว 135 ลงวันท่ี 30 สิงหำคม 2554  
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รับรำยชื่อผู้ชี้แจงจำก เคำน์เตอร์ 1 

แนวทำงปฏิบัติส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ต้อนรับผู้มำชี้แจงในวันประชุมคณะรัฐมนตรี 

(Counter 2 ชั้น 2) 
 
             
              
              
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
              
     
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบควำมถูกต้อง 
ของชื่อ-นำมสกุล+หมำยเลขโทรศัพท์ 

ของผู้มำชี้แจง 

ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ของผู้ชี้แจง 

กรณี คุณสมบัติ ไม่ เป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ ให้น ำเสนอ 
รั ฐ มนตรี เ จ้ ำ ของ เ รื่ อ ง  
แล้วแต่กรณี  เป็นผู้พิจำรณำ
อนุญำตให้เข้ำชี้แจงในห้อง
ประชุม ครม. 

กรณีผู้ท่ีจะเข้ำชี้แจงในวำระ
น้ันมีจ ำนวนมำกเกินไป ให้
พิจำรณำให้เหลือเฉพำะผู้ท่ี
เกี่ ยวข้องโดยตรง และ
จ ำเป็นต้องชี้แจงเท่ำน้ัน  จัดผังท่ีน่ังส ำหรับผู้ชี้แจง

และให้ผู้ชี้แจงท่ีมีชื่อในผัง
ท่ีน่ังตรวจสอบชื่อ-นำมสกุล-
หมำยเลขโทรศัพท์ของตนเอง
ให้ถูกต้อง แล้วเซ็นชื่อก ำกับ  

อ ำนวยควำมสะดวก 
ให้แก่ผูช้ี้แจง 

แจกผังท่ีน่ังที่ถูกต้องแล้ว 
ให้แก่ผู้ชี้แจง 

ส่งรำยชื่อผู้ชี้แจงเข้ำไป 
ในห้องประชุม ครม.  

ผ่ำนทำงระบบ Electronic 

ส่งรำยชื่อผู้ชี้แจงให้แก่ 
ผู้บริหำร สลค.  

ผ่ำนทำงเคำน์เตอร์ 3 

เตรียมผู้ชี้แจงให้พร้อม
ส ำหรับกำรชี้แจงในห้อง
ประชุม ครม./จัดเก็บ

โทรศัพท์มือถือของผู้ชี้แจง 
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รูปภำพบริเวณจุดประสำนงำน (เคำน์เตอร์ 2) ชั้น 2 
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   2.2.3 เคำน์เตอร์ 3   
    เคำน์เตอร์ 3 อยู่หน้ำห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 บริเวณทำงด้ำนซ้ำย
เมื่อออกจำกลิฟต์ เป็นจุดประสำนงำนหน้ำห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะท ำหน้ำท่ีในกำรติดต่อ
ประสำนงำนระหว่ำงคณะรัฐมนตรี ข้ำรำชกำรชั้นผู้ ใหญ่ผู้ เข้ำร่วมประชุมในห้องประชุม
คณะรัฐมนตรีกับเจ้ำหน้ำท่ีท่ีอยู่ด้ำนนอกห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ผู้ติดตำมรัฐมนตรี เจ้ำหน้ำท่ี
ของหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ ท่ีประสงค์จะติดต่อหรือมีภำรกิจท่ีต้องกำรประสำนงำนกับ
คณะรัฐมนตรี ภำรกิจดังกล่ำวมีดังนี้ 
    2.2.3.1  กำรประสำนงำนเกี่ยวกับกำรเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 
        (1)  เรื่องท่ีหน่วยงำนของรัฐประสงค์จะเสนอคณะรัฐมนตรี
ตำมปกติเจ้ำหน้ำท่ีประจ ำเคำน์เตอร์จะลงรับเรื่องและจัดส่งเข้ำสู่ขั้นตอนของส ำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรีเพื่อด ำเนินกำรต่อไป 
        (2)  เรื่องท่ีหน่วยงำนของรัฐประสงค์จะให้น ำเสนอคณะรัฐมนตรี
เป็นกรณีเร่งด่วน (วำระจร) จะด ำเนินกำร 
              - ให้หน่วยงำนของรัฐเจ้ ำของเรื่ องส่ง เรื่องให้ส ำนัก
เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีภำยในเวลำ 09.00 น.10  และขอให้ทุกหน่วยงำนถือปฏิบัติให้เป็นไปใน
แนวทำงเดียวกันอย่ำงเคร่งครัดว่ำ ในกรณีท่ีมีเรื่องจ ำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเป็น  
วำระจร ให้รัฐมนตรีเจ้ำของเร่ืองแจ้งข้อมูลให้นำยกรัฐมนตรีทรำบเป็นกำรภำยในล่วงหน้ำโดยด่วน 
ก่อนวันประชุมคณะรัฐมนตรีและให้เสนอเรื่องอย่ำงเป็นทำงกำรโดยส่ง ให้ส ำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรีโดยด่วนภำยในเวลำ 09.00 น. ของวันจันทร์ (กรณีกำรประชุมคณะรัฐมนตรี
ตำมปกติในวันอังคำร) หำกล่วงเลยก ำหนดวันเวลำดังกล่ำว มิให้เสนอเรื่องเป็นวำระจร ท้ังนี้ 
ยกเว้นเรื่องเกี่ยวกับกำรแต่งตั้งโยกย้ำยข้ำรำชกำร ผู้บริหำร ประธำนกรรมกำร กรรมกำรใน
หน่วยงำนของรัฐ และเรื่องท่ีมีผลกระทบหรือมีควำมอ่อนไหว (sensitive) ท่ีไม่อำจเปิดเผย
ล่วงหน้ำได้ หรือเรื่องท่ีเป็นควำมลับของทำงรำชกำร11  
              - เจ้ำหน้ำท่ีเคำน์เตอร์ 3 จะสอบถำมถึงเหตุผลควำมจ ำเป็น
เร่งด่วนในกำรเสนอเรื่อง12  พร้อมท้ังตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของเอกสำร เช่น ผู้ลงนำม 
ในหนังสือน ำส่ง ผู้ลงนำมรับรองประวัติและข้อมูลในแบบฟอร์ม (กรณีเป็นเรื่องกำรแต่งตั้ง) เป็นต้น 
____________________ 
10 มติคณะรัฐมนตรี (25 สิงหำคม 2554) เรื่อง กำรจัดระเบียบวำระกำรประชุมและกำรเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเป็นวำระจร   
   ตำมหนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ท่ี นร 0506/ว 136 ลงวันท่ี 30 สิงหำคม 2554 
11 มติคณะรัฐมนตรี (4 ธันวำคม 2555) เรื่อง กำรเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเป็นวำระจร กำรขอควำมเห็นหน่วยงำน 
   เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี และกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี 
   ตำมหนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ท่ี นร 0506/ว 296 ลงวันท่ี 11 ธันวำคม 2555 
12 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรเสนอเรื่องและกำรประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มำตรำ 9 , หน้ำ 4 
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              - หำกตรวจสอบแล้ว เรื่องดังกล่ำวมีควำมเร่งด่วน พร้อมมี
เหตุผลควำมจ ำเป็น เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนเจ้ำของเรื่องต้องกรอกข้อมูลในแบบบันทึกเสนอเรื่อง
พิจำรณำจร/ทรำบจร (ใบสีชมพู) เสนอรัฐมนตรีเจ้ำสังกัดเป็นผู้ลงนำม และน ำเรื่องเสนอ
นำยกรัฐมนตรีพิจำรณำส่ังกำร13    
    2.2.3.2  กำรประสำนงำนเกี่ยวกับกำรเสนอควำมเห็น 
         เพื่อให้คณะรัฐมนตรีมีข้อมูลท่ีเป็นควำมเห็นจำกหน่วยงำนของ
รัฐท่ีต้องเสนอควำมเห็นประกอบกำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรีครบถ้วนและเพียงพอต่อกำร
ตัดสินใจ ให้ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอื่นของรัฐส่งหนังสือเสนอควำมเห็นถึงส ำนัก
เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีอย่ำงช้ำก่อนเวลำเริ่มกำรประชุมคณะรัฐมนตรี (ปกติก ำหนดเวลำ 09.00 น.) 
เพื่อส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีจะได้จัดท ำส ำเนำแจกท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี หำกเลย
ก ำหนดเวลำดังกล่ำว ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีจะท ำส ำเนำแจกท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี 
เฉพำะกรณีท่ีรัฐมนตรีหรือหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐท่ีมีข้อเสนอแนะหรือควำมเห็นได้น ำเสนอ
ข้อเสนอแนะหรือควำมเห็นนั้นในท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี14  และเพื่อให้คณะรัฐมนตรีมีข้อมูลท่ีเป็น
ควำมเห็นหรือข้อเสนอแนะจำกหน่วยงำนของรัฐท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงครบถ้วนและเพียงพอต่อกำร
ตัดสินใจ ขอให้ทุกหน่วยงำนถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกันอย่ำงเคร่งครัด ดังนี้ 
   (1) กรณีเป็นเรื่องท่ีไม่เกี่ยวข้องกับมำตรำ 190 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย ให้หน่วยงำนของรัฐทุกหน่วยงำนท่ีส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีแจ้งขอ
ควำมเห็นหรือข้อเสนอแนะ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหน่วยงำนหลัก เช่น กระทรวงกำรคลัง ส ำนัก
งบประมำณ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ เป็นต้น เสนอ
ควำมเห็นหรือข้อเสนอแนะไปยังส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีโดยด่วนภำยใน 7 วันท ำกำร 
(ตำมท่ีส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีมีหนังสือแจ้ง) เพื่อส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีจะได้
ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนต่อไปโดยด่วน 
    (2) กรณีเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับบทบัญญัติตำมมำตรำ 190 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย และยังไม่มีควำมเห็นหรือข้อเสนอแนะของหน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้องส ำคัญ ได้แก่ กระทรวงกำรต่ำงประเทศ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
ประกอบกำรเสนอเรื่องมำด้วย ให้กระทรวงกำรต่ำงประเทศ (กรณีมิได้เป็นหน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง) 
และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำเสนอควำมเห็นหรือข้อเสนอแนะไปยังส ำนักเลขำธิกำร       
ร       

____________________ 
13 มติคณะรัฐมนตรี (6 กันยำยน 2554) เรื่อง กำรจัดระเบียบวำระกำรประชุมและกำรเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเป็นวำระจร 
    ตำมหนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ท่ี นร 0506/ว 151 ลงวันท่ี 9 กันยำยน 2554 
14 มติคณะรัฐมนตรี (26 มกรำคม 2553) เรื่อง กำรปรับปรุงแนวทำงกำรน ำหนังสือตอบควำมเห็นของหน่วยงำนของรัฐที่ 
   เกี่ยวข้องเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ตำมหนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนมำก ท่ี นร 0506/ว 25 ลงวันท่ี 27  
   มกรำคม 2553 
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คณะรัฐมนตรีโดยด่วนภำยใน 5 วันท ำกำร (ตำมท่ีส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีมีหนังสือแจ้งไป)  
เพื่อส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีจะได้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนต่อไปโดยด่วน 

     (3) เมื่อครบก ำหนดระยะเวลำตำมกรณีในข้อ (1) หรือข้อ (2) 
แล้ว หำกหน่วยงำนของรัฐท่ีเกี่ยวข้องยังมิได้เสนอควำมเห็นหรือข้อเสนอแนะไปยังส ำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรี ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีจะเร่งรัดทวงถำมควำมเห็นหรือข้อเสนอแนะไปยัง
หน่วยงำนของรัฐท่ีเกี่ยวข้องดังกล่ำว และหำกครบก ำหนด 14 วันนับแต่วันท่ีได้แจ้งให้เสนอ
ควำมเห็นและข้อเสนอแนะครั้งแรก ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีจะรวบรวมเรื่อง และรำยชื่อ
หน่วยงำนของรัฐท่ีเกี่ยวข้องท่ียังไม่ได้เสนอควำมเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อน ำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป15  
 

ภำรกิจกำรประสำนงำน กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ ชื่อ/ต ำแหน่ง/หมำยเลขโทรศัพท์ 
ในวันประชุมคณะรัฐมนตรี 
(เคำน์เตอร์ 3) 

 
สพต. 
สวค. 

 

หัวหน้ำเคำน์เตอร์ 3 
1. นำงวรำงกูร  สรรพนรเศรษฐ์ 
2. นำยศุภเมศฐ์  ศิริกุลชัยรักษ์ 
โทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ 231 

 
รูปภำพบริเวณจุดประสำนงำน (เคำน์เตอร์ 3) ชั้น 2 

 
____________________ 
15 มติคณะรัฐมนตรี (4 ธันวำคม 2555) , หน้ำ 2  
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  2.3 วิธีปฏิบัติในกำรชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
   2.3.1 ให้ผู้มำรอชี้แจงติดต่อเจ้ำหน้ำท่ีส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีท่ีเคำน์เตอร์
ลงทะเบียนเพื่อกรอกรำยละเอียดเกี่ยวกับผู้ท่ีจะเข้ำชี้แจงต่อท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีตำมแบบท่ี
ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีก ำหนด ในระหว่ำงเวลำ 09.00 น. จนกระท่ังเสร็จสิ้นวำระของ
หน่วยงำนนั้น ๆ โดยปกติกำรประชุมคณะรัฐมนตรีจะด ำเนินกำรประชุมตำมล ำดับระเบียบวำระ
กำรประชุม ดังนี ้
    -   เรื่องท่ีประธำนแจ้งท่ีประชุม   
    -   กำรบรรยำยสรุปเรื่องส ำคัญ ๆ (ถ้ำม)ี   
    -   ระเบียบวำระกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำ (ถ้ำมี)  
    -   เรื่องเพื่อทรำบ     
    -   เรื่องเพื่อพิจำรณำ 
    -   เรื่องเพื่อพิจำรณำจร (ถ้ำม)ี 
    -   เรื่องเพื่อทรำบจร (ถ้ำม)ี 
   2.3.2 กรณีท่ีกำรชี้แจงต้องใช้สื่อน ำเสนอ (Power Point) หรือเอกสำรประกอบกำร
ชี้แจง ขอให้แจ้งเจ้ำหน้ำท่ีส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี (ด้ำนเทคนิค) ทรำบก่อนทุกครั้ง    
   2.3.3 เจ้ำหน้ำท่ีส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีจะท ำกำรแลกบัตรส ำหรับผู้ท่ีจะ
เข้ำชี้แจงตำมระเบียบวำระกำรประชุมหลังจำกนั้นจะเชิญผู้ท่ีจะเข้ำชี้แจงนั่งรอท่ีห้องพักรอชี้แจง 
บริเวณชัน้ 2    
   2.3.4 เจ้ำหน้ำท่ีส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีจะตรวจสอบคุณสมบัติของ       
ผู้ชี้แจงว่ำถูกต้องตำมท่ีก ำหนดไว้ในแนวทำงปฏิบัติในกำรชี้แจงต่อท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีหรือไม่ 
หำกมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมแนวทำงท่ีก ำหนด เจ้ำหน้ำท่ีของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีจะจัด
ผังท่ีนั่งส ำหรับผู้ท่ีมำรอชี้แจงในท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีท่ีได้ลงทะเบียนไว้      
   2.3.5 ให้ผู้ท่ีรอชี้แจงตรวจสอบควำมถูกต้องของชื่อ ต ำแหน่ง สังกัด เบอร์โทรศัพท์ 
พร้อมท้ังลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำนในผังท่ีนั่ง เพื่อรำยงำนให้ประธำนในท่ีประชุม เลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรี และเจ้ำหน้ำท่ีส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องทรำบ      
   2.3.6 หลังจำกตรวจสอบควำมถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ท่ีรอชี้แจงนั่งรอบริเวณ
ห้องพักรอชี้แจง และหำกมีควำมจ ำเป็นต้องไปปฏิบัติภำรกิจท่ีอื่นก่อน ขอให้แจ้งเจ้ำหน้ำท่ีส ำนัก
เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีทรำบด้วย  
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   2.3.7 ในกำรเข้ำชี้แจงขอให้ผู้ชี้แจงนั่งตำมหมำยเลขท่ีจัดไว้ตำมผังท่ีนั่งผู้มำชี้แจง 
กำรชี้แจงขอให้รวบรัดตรงประเด็น      
   2.3.8 เมื่อเสร็จสิ้นกำรชี้แจงแล้ว เจ้ำหน้ำท่ีจะเรียนเชิญผู้ชี้แจงออกจำกห้อง
ประชุมคณะรัฐมนตรี 
 3.  ภำรกิจภำยหลังวันประชุมคณะรัฐมนตรี  
  3.1 กำรแจ้งยืนยันมติคณะรัฐมนตรี 
   มติคณะรัฐมนตรีหำกแยกตำมประเภทเรื่องท่ีน ำเสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว จะแยก
ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 
   -   มติคณะรัฐมนตรีเพื่อทรำบ 
   -   มติคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำ 
   กำรด ำเนินกำรเพื่อจัดท ำมติ (ยกร่ำง) และกำรแจ้งยืนยันมติคณะรัฐมนตรี     
ท้ัง 2 ประเภท จะมีควำมแตกต่ำงกัน ดังนี้ 
   3.1.1 มติคณะรัฐมนตรีเพื่อทรำบ 
    เป็นมติคณะรัฐมนตรีท่ีมำจำกเรื่องในวำระเพื่อทรำบ ซึ่งภำยหลังจำกกำร
ประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีจะสำมำรถด ำเนินกำรเพื่อจัดท ำหนังสื อแจ้ง
ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงำนเจ้ำของเรื่องและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องทรำบได้เลย โดยไม่ต้อง
มีกำรจัดท ำ (ยกร่ำง) มติแต่อย่ำงใด โดยปกติจะใช้เวลำประมำณไม่เกิน 3 วัน 
   3.1.2 มติคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำ 
    เป็นมติคณะรัฐมนตรีท่ีมำจำกเรื่องในวำระเพื่อพิจำรณำ วำระประธำนแจ้ง 
และรวมถึงวำระอื่น ๆ ท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีกำรหยิบยกขึ้นพิจำรณำในท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี     
ซึ่งภำยหลังจำกกำรประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ต้องมีขั้นตอนกำรด ำเนินกำรโดยเจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบจะ
จัดท ำ (ยกร่ำง) มติคณะรัฐมนตรี เสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้นจนถึงเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
เสนอไปยังรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบในกำรตรวจรับรองมติ เมื่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบพิจำรณำเห็นชอบ
แล้ว จึงจะส่งเรื่องไปยังเจ้ำหน้ำท่ีเจ้ำของเรื่องเพื่อด ำเนินกำรจัดท ำหนังสือแจ้งยืนยันมติ
คณะรัฐมนตรีให้หน่วยงำนเจ้ำของเรื่องและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  ดังนั้น หนังสือแจ้งยืนยัน
มติคณะรัฐมนตรีเรื่องเพื่อพิจำรณำอำจต้องใช้เวลำในกำรด ำเนินกำรมำกกว่ำกำรยืนยันมติ
คณะรัฐมนตรีเรื่องเพื่อทรำบ แต่ท้ังนี้โดยท่ัวไปแล้วจะพยำยำมด ำเนินกำรให้ทันภำยใน 1 สัปดำห์ 
ยกเว้นกรณีท่ีเป็นเรื่องท่ีมีควำมยุ่งยำกซับซ้อน อำจต้องใช้เวลำในกำรด ำเนินกำรมำกกว่ำ 1 
สัปดำห์ก็ได้ 
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กำรติดต่อประสำนงำน : กรณีเรื่องอยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำร่ำงมติคณะรัฐมนตรี 
เรื่องท่ัวไปของหน่วยงำน 
ท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบของ สพต. 

โทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ 440 , 444 
โทรสำร 0 2280 1446 , 0 2280 7193 

เรื่องท่ัวไปของหน่วยงำน 
ท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบของ สวค. 

นำยปัญญำพล  ศรีแสงแก้ว 
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนพัฒนำระบบกำรประชุม 
โทรศัพท์ 0 2280 9060 
0 2280 9000 ต่อ 320 , 331 
โทรสำร 0 2280 9064 , 0 2282 8149 

เรื่องกฎหมำย สนธ. โทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ 304 – 308 
โทรสำร 0 2280 9058 

 
 

  3.2 กำรขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี กำรขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี และ   
กำรขอยกเว้นกำรปฏิบัติตำมมติคณะรัฐมนตรี16 
   3.2.1 กำรขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี คือ กำรขอให้พิจำรณำมติคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องนั้น ๆ อีกครั้ง เนื่องจำกมีปัญหำในกำรปฏิบัติหรือไม่สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้จริง  
   3.2.2 กำรขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี คือ กรณีมติคณะรัฐมนตรีท่ีใช้อยู่      
ไม่สอดคล้องกับสภำวกำรณ์ในปัจจุบัน หรือมีมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องเดียวกันซ้ ำซ้อนหลำยฉบับ   
ท ำให้เกิดควำมสับสนในกำรอ้ำงอิงและถือปฏิบัติ จึงต้องปรับปรุงใหม่ให้มีควำมสมบูรณ์ ชัดเจน 
โดยอำจยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเดิม (ฉบับเดียว หรือหลำยฉบับ) แล้วมีกำรออกมติคณะรัฐมนตรี
ฉบับใหม่ หรือไม่ได้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเดิม เพียงปรับปรุงข้อควำมในมติคณะรัฐมนตรีเดิม
เล็กน้อยให้สอดคล้องกับสภำวกำรณ์ในปัจจุบัน 
   3.2.3 กำรขอยกเว้นกำรปฏิบัติตำมมติคณะรัฐมนตรี คือ กำรท่ีหน่วยงำนมีเหตุผล        
ควำมจ ำเป็นท่ีท ำให้ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมมติคณะรัฐมนตรีได้ จึงต้องเสนอขอยกเว้นกำรไม่ปฏิบัติตำม
มติคณะรัฐมนตรีต่อคณะรัฐมนตรีเป็นกรณีพิเศษเฉพำะรำย 
   ท้ัง 3 กรณี จะด ำเนินกำรได้โดยกำรจัดท ำเรื่องมำเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง 
โดยให้ด ำเนินกำรเช่นเดียวกับกรณีกำรเสนอเรื่องตำมข้อ 1.1 – 1.7   

____________________ 
16 ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี, “วิธีด ำเนินกำรเมื่อไม่สำมำรถปฏิบัติตำมมติคณะรัฐมนตรี” ผลกำรศึกษำเกี่ยวกับมติ 
   คณะรัฐมนตรี (พฤศจิกำยน 2552) : หน้ำ 50, 52-53  
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กำรติดต่อประสำนงำน : กำรขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี กำรขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี  
และกำรขอยกเว้นกำรปฏิบัติตำมมติคณะรัฐมนตรี 

สพต. โทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ 440 – 444 
โทรสำร 0 2280 1446 , 0 2280 7193 

สวค. โทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ 323 – 333 
โทรสำร 0 2280 9064 , 0 2282 8149 

 
 

  3.3 กำรหำรือมติคณะรัฐมนตรี17 หมำยถึงในกรณีท่ีหน่วยงำนของรัฐมีข้อสงสัย   
ใด ๆ เกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี เช่น ควำมหมำย ขอบเขต หรือขั้นตอนกำรปฏิบัติตำมมติ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องใด และมีควำมประสงค์ขอรับทรำบข้อมูลเกี่ยวกับข้อสงสัยดังกล่ำว ก็สำมำรถ
จะหำรือมติคณะรัฐมนตรีมำยังส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีได้ ซึ่งในกำรด ำเนินกำรมีขั้นตอน 
กำรปฏิบัติ ดังนี้ 
   3.3.1 ในเบื้องต้น ให้ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอื่นของรัฐหำรือมติ
คณะรัฐมนตรีไปยังกระทรวงเจ้ำสังกัดหรือท่ีก ำกับดูแลหน่วยงำนของตนก่อน ท้ังนี้ เพื่อมิให้เกิด
กำรหำรือซ้ ำซ้อน หำกกระทรวงยังมีข้อสงสัยจึงให้หำรือไปยังส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีต่อไป 
   3.3.2 หำกด ำเนินกำรตำมข้อ 3.3.1 แล้วยังไม่ได้ข้อสรุปท่ีชัดเจน ให้หน่วยงำนท่ี
ประสงค์จะเสนอขอหำรือจัดท ำหนังสือถึงส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี โดยให้ผู้มีอ ำนำจลงนำม
ตำมมำตรำ 6 แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรเสนอเรื่องและกำรประชุมคณะรัฐมนตรี พ .ศ. 
2548 เป็นผู้ลงนำมในหนังสือน ำส่ง     
 

กำรติดต่อประสำนงำน : กำรหำรือมติคณะรัฐมนตรี 
สพต. โทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ 440 – 444 

โทรสำร 0 2280 1446 , 0 2280 7193 
สวค. โทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ 320 – 331 

โทรสำร 0 2280 9064 , 0 2282 8149 
 
 
____________________ 
17 หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0206/ว 39 ลงวันท่ี 25 กุมภำพันธ์ 2541 เรื่อง กำรหำรือมติคณะรัฐมนตรี 
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  3.4 กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมติคณะรัฐมนตรี18  
      เรื่องท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้       
ส่วนรำชกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้คณะรัฐมนตรีทรำบเป็นระยะ ๆ ตำมเวลำท่ีก ำหนด 
      3.4.1 กรณีท่ีคณะรัฐมนตรีมิได้ก ำหนดระยะเวลำไว้ ให้รำยงำนอย่ำงน้อย      
ทุกสำมเดือน19  
      3.4.2 กรณีเป็นเรื่องส ำคัญ เร่งด่วน และ/หรือท่ีอยู่ ในควำมสนใจของ
สำธำรณชน ให้หน่วยงำนของรัฐสำมำรถรำยงำนได้ก่อนระยะเวลำท่ีก ำหนด20 
      3.4.3 กรณีมีหน่วยงำนของรัฐท่ีเกี่ยวข้องหลำยหน่วยงำน ให้ระบุหน่วยงำน
เจ้ำภำพหลักท่ีจะต้องรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้ชัดเจน โดยส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี     
จะรวบรวมรำยชื่อเรื่องท่ีค้ำงกำรด ำเนินกำร ซึ่งหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องยังมิได้จัดท ำรำยงำน และ   
น ำกรำบเรียนนำยกรัฐมนตรีเพื่อทรำบและพิจำรณำสั่งกำร หรือน ำเสนอคณะรัฐมนตรีตำมแต่ 
กรณีไป21  
 

กำรติดต่อประสำนงำน : กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี 
สปค. โทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ 448 – 453 

โทรสำร 0 2280 1900-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
18 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรเสนอเรื่องและกำรประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มำตรำ 11 , หน้ำ 5 
19 ระเบียบว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 22 , หน้ำ 7 
20 มติคณะรัฐมนตรี (13 ธันวำคม 2554) เรื่อง กำรพิจำรณำมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับกำรบริหำรรำชกำรตำมมำตรำ 13  
   แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรเสนอเรื่องและกำรประชุม พ.ศ. 2548 ตำมหนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
   ที่ นร 0505/27709 ลงวันท่ี 16 ธันวำคม 2554 
21 มติคณะรัฐมนตรี (4 ธันวำคม 2555) , หน้ำ 3  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

สรุปประเด็นปัญหาสรุปประเด็นปัญหา  
การประสานงานการประสานงาน  

การประชุมคณะรัฐมนตรีการประชุมคณะรัฐมนตรี  
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                                                                           22 

 
 
 

 

 
สลค. มีหนังสือขอควำมเห็นไปยังส่วนรำชกำรท่ีเกี่ยวข้องในเวลำกระชั้นชิดมำก จนท ำให้ไม่มีเวลำ
เพียงพอในกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือผู้เกี่ยวข้องในกำรจัดท ำควำมเห็น ท ำให้หน่วยงำน
ตอบควำมเห็นไม่ทันตำมก ำหนดเวลำ 
ข้อเสนอแนะ/แนวทำงแก้ไข   
-  สลค. ควรให้เวลำในกำรจัดท ำควำมเห็นให้รอบคอบ โดยเฉพำะเรื่องท่ีมีควำมส ำคัญมำก ควรให้
เวลำพิจำรณำพอสมควร (1-2 สัปดำห์) และขอให้เจ้ำของเรื่องประสำนงำนโดยตรงกับหน่วยงำน/
กระทรวงท่ีเกี่ยวข้องล่วงหน้ำเพื่อจัดท ำควำมเห็นให้ทันก่อนน ำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
-  สลค. ควรถำมควำมเห็นผ่ำนทำงระบบ Cabnet ด้วย 
ควำมเห็น สลค. : หำกส่วนรำชกำรตอบควำมเห็นมำภำยในก ำหนด ก็สำมำรถน ำเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจำรณำในท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีได้ แต่ถ้ำส่งมำไม่ทันกำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี 
หรือส่งมำในวันประชุมคณะรัฐมนตรี แต่หลังเวลำ 09.00 น. ก็ถือว่ำไม่ทันกำรประชุม แต่ถ้ำ
รัฐมนตรีน ำเสนอควำมเห็นในท่ีประชุม สลค. ก็จะผลิตแจกและถือว่ำเป็นกำรพิจำรณำควำมเห็น
นั้น และหำกส่งควำมเห็นมำหลังจำกคณะรัฐมนตรีพิจำรณำเรื่องนั้น ๆ ไปแล้ว สลค. จะลงว่ำรับ
หนังสือหลังจำกคณะรัฐมนตรีมีมติไปแล้ว 
 
  

                                   
 

 
 

____________________ 
22 กองกำรประชุมคณะรัฐมนตรี ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี, “ประเด็นปัญหำกำรประสำนงำนกำรประชุมคณะรัฐมนตรี”   
   เอกสำรสรุปผลกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำรจัดท ำคู่มือกำรประสำนงำนในภำรกิจคณะรัฐมนตรี วันท่ี 12 กรกฎำคม  
   2555 ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลำนหลวง กรุงเทพมหำนคร  

ประเด็นปัญหำกำรประสำนงำนก่อนวันประชุมคณะรัฐมนตร ี
 

สรุปประเด็นปัญหำกำรประสำนงำนกำรประชุมสรุปประเด็นปัญหำกำรประสำนงำนกำรประชุมสรุปประเด็นปัญหำกำรประสำนงำนกำรประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตร ี

ประเด็นที่ 1 
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กำรเสนอควำมเห็นผ่ำนระบบ Cabnet หลักในกำรรวบรวมควำมเห็นของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี ตำมประเด็นควำมเห็นและข้อเสนอแนะของสภำท่ี
ปรึกษำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ซึ่งไม่สำมำรถเสนอควำมเห็นท่ีรวบรวมผ่ำนระบบ CABNET 
ได้ เนื่องจำกหน่วยรำชกำรท่ีได้รับมอบหมำยมิใช่เจ้ำของเรื่อง และควำมเห็นท่ีเสนอจะเป็น
ควำมเห็นท่ีรวบรวมจำกทุกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง มิใช่ของหน่วยงำนท่ีเสนอเพียงหน่วยงำนเดียว 
และ สลค. มิได้ส่งเรื่องผ่ำนระบบ CABNET ให้หน่วยงำนท่ีได้รับมอบหมำยให้เป็นเจ้ำภำพหลัก 
ดังนั้น จึงจะส่งผ่ำน CABNET ในหัวข้อ “เรื่องท่ีเสนอ ครม.” หรือ “เรื่องรอตอบควำมเห็น” ไม่ได้ 
ข้อเสนอแนะ/แนวทำงแก้ไข :-  
- สลค. ควรให้ควำมส ำคัญกับระบบ CABNET อย่ำงจริงจัง โดยมีกำรพัฒนำท้ังระบบ CABNET  
และเจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำน 
- กรณีกำรเสนอควำมเห็นประกอบกำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรีนั้น ระบบ CABNET ไม่รับ
หนังสือท่ีหน่วยงำนเสนอควำมเห็นผ่ำนช่องทำง CABNET ท้ังท่ีจะเป็นประโยชน์ช่วยให้ สลค. 
ได้รับทรำบข้อมูลล่วงหน้ำก่อนได้รับเอกสำรตัวจริง 
ควำมเห็น สลค. : สลค. รับไปด ำเนินกำรปรับปรุง โดยขอให้ส่วนรำชกำรส่งเรื่องเข้ำมำ สลค. จะ
น ำไปผูกเรื่องให้ ส่วนในเร่ืองของรูปแบบตัวอักษรและระยะบรรทัด สลค. รับไปด ำเนินกำรปรับปรุง
ให้เป็นไปตำมระเบียบงำนสำรบรรณต่อไป 
 

                                   
 

 

 
รูปแบบท่ี สลค. ก ำหนดใน Template ไม่ตรงกับระเบียบงำนสำรบรรณ 
ข้อเสนอแนะ/แนวทำงแก้ไข : สลค. ควรปรับรูปแบบหนังสือใน Template ให้สอดคล้องกับ
ระเบียบงำนสำรบรรณ 
ควำมเห็น สลค. : สลค. รับไปด ำเนินกำรปรับรูปแบบหนังสือใน Template ให้ตรงกับระเบียบ
งำนสำรบรรณ 
 

                                   

ประเด็นที่ 2 

ประเด็นที่ 3 
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แบบฟอร์มกำรเสนอเรื่องเข้ำคณะรัฐมนตรีบำงข้อควำมมีควำมซ้ ำซ้อน/หัวข้อค ำถำมใกล้เคียงกัน 
เช่น แบบหนังสือเสนอคณะรัฐมนตรีประเภทท่ัวไป (แบบท่ี 1) 
ข้อเสนอแนะ/แนวทำงแก้ไข :- 
ควำมเห็น สลค. : กำรเลือกแบบน ำเสนอเรื่องควรเลือกให้สอดคล้องกับลักษณะของเรื่องท่ีเสนอ 
หำกข้อมูลไม่มำกควรเลือกแบบท่ีสั้น หำกข้อมูล/หัวข้อซ้ ำซ้อน ก็ไม่ต้องใส่ซ้ ำ ดังนั้น ควรเลือกแบบ 
Template ให้เหมำะสมกับเนื้อหำของเรื่องท่ีเสนอ กรณีท่ีเห็นว่ำไม่สอดคล้องกับแบบฟอร์มใด      
ให้เลือกใช้แบบฟอร์มท่ีเป็นกระดำษว่ำง 
 

                                   

 
 
 

ในกรณีเรื่องท่ีมีควำมส ำคัญเร่งด่วนแต่หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องบำงหน่วยงำนตอบควำมเห็นล่ำช้ำมำก 
ท ำให้ไม่สำมำรถบรรจุเรื่องเข้ำสู่กำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรีได้ทันตำมเวลำท่ีก ำหนด ซึ่ง      
บำงเรื่องมีควำมส ำคัญมำกแต่ไม่ได้รับกำรบรรจุเข้ำวำระได้ทันต่อกำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี 
ท ำให้กำรด ำเนินงำนต้องล่ำช้ำออกไป 
ข้อเสนอแนะ/แนวทำงแก้ไข   
-  สลค. ควรมีหนังสือเร่งรัด ติดตำมกำรเสนอควำมเห็นเพื่อติดตำมหน่วยงำนท่ีเสนอควำมเห็นล่ำช้ำ 
-  สลค. ควรมีคณะท ำงำนจัดท ำ/กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี โดยวำงหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำให้ชัดเจน เพื่อจะได้มีมำตรฐำนในกำรจัดล ำดับท่ีมีประสิทธิภำพ  
ควำมเห็น สลค. : กรณีเรื่องท่ีจะบรรจุเข้ำวำระกำรประชุมคณะรัฐมนตรีได้ต้องได้รับกำรสั่งกำร 
จำกนำยกรัฐมนตรี/รองนำยกรัฐมนตรีก่อน โดยปกติเรื่องท่ีได้รับกำรสั่งกำรจำกนำยกรัฐมนตรี/
รองนำยกรัฐมนตรีแล้ว กองกำรประชุมคณะรัฐมนตรีจะบรรจุเรื่องเข้ำวำระกำรประชุมทันที หำก
เรื่องท่ีส่วนรำชกำรเสนอมำมีก ำหนดเวลำ กรุณำประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำท่ีของ สลค. เพื่อจะได้
เร่งรัดติดตำมมำบรรจุวำระกำรประชุมได้ทัน หำกส่วนรำชกำรท่ีเสนอเรื่องทรำบว่ำเรื่องท่ีเสนอมำ
นั้นยังไม่ได้รับกำรสั่งกำร ช่วยประสำนงำนมำยัง สลค. ด้วยว่ำเรื่องอยู่ท่ีไหน/ขั้นตอนใด และ  
กรอกข้อมูลใน Template กำรเสนอเรื่องให้ละเอียดว่ำเรื่องท่ีเสนอมำมีกรอบระยะเวลำเท่ำไร 
สิ้นสุดเมื่อไร และเร่งด่วนแค่ไหน 
 

                                   

ประเด็นที่ 4 

ประเด็นที่ 5 
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วำระกำรประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเฉพำะวันก่อนกำรประชุมฯ จะออกล่ำช้ำมำก  (โดยเฉลี่ย
ประมำณ 21.00 น.) ท ำให้เป็นปัญหำในกำรประสำนหน่วยหรือผู้เกี่ยวข้องในกำรจัดเตรียมท ำ   
ค ำชี้แจงในเรื่องท่ีจะต้องชี้แจงต่อคณะรัฐมนตรี 
ข้อเสนอแนะ/แนวทำงแก้ไข : ควรก ำหนดเวลำท่ีชัดเจน โดยให้หน่วยได้มีเวลำในกำรน ำเรียนและ
ประสำนผู้ท่ีเกี่ยวข้องในกำรจัดท ำค ำชี้แจงได้อย่ำงรอบด้ำน  

ควำมเห็น สลค. : โดยปกติหำกเรื่องท่ีส่วนรำชกำรเสนอมำได้รับกำรสั่งกำรจำกนำยกรัฐมนตรี/
รองนำยกรัฐมนตรี ให้น ำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำ สลค. จะเร่งด ำเนินกำรน ำมำจัดท ำระเบียบ
วำระกำรประชุมโดยเร่งด่วนท่ีสุด เพื่อให้ส่วนรำชกำรมีเวลำในกำรจัดเตรียมข้อมูลและประสำน
ผู้เกี่ยวข้องได้ทันกำรณ ์
 

                                   

 
 

 

 
 

ภำยหลังกำรประชุมคณะรัฐมนตรี หำกต้องกำรทรำบมติคณะรัฐมนตรีก่อนจะประสำนงำนทำง
โทรศัพท์ไปยังเจ้ำหน้ำท่ีของ สลค. บำงครั้งได้รับแจ้งมติคณะรัฐมนตรีไม่ตรงกับมติคณะรัฐมนตรี
อย่ำงเป็นทำงกำร 
ข้อเสนอแนะ/แนวทำงแก้ไข :- 
ควำมเห็น สลค. : ในกำรจัดท ำมติคณะรัฐมนตรีต้องยกร่ำงมติเสนอไปยังรัฐมนตรีท่ีก ำกับดูแลมติ 
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบก่อน หำกได้รับควำมเห็นชอบแล้ว สลค. จะท ำหนังสือแจ้งยืนยันไปยัง
ส่วนรำชกำร กรณีมติไม่ตรงกันอำจมีสำเหตุมำจำกบำงครั้งส่วนรำชกำรต้องกำรทรำบมติก่อน  
และเข้ำไปดูในเว็บไซต์ของ สลน. (ส ำนักโฆษก) ซึ่งจะท ำสรุปมติและท ำเป็นเอกสำรเผยแพร่           
มติคณะรัฐมนตรีท่ีไม่เป็นทำงกำรน ำไปใช้อ้ำงอิงไม่ได้ หำกหน่วยงำนใดต้องกำรมติคณะรัฐมนตรี   
ท่ีจะน ำไปใช้อ้ำงอิง จึงควรต้องรอมติจำก สลค. ท้ังนี้ หำกหน่วยงำนต้องกำรทรำบมติก่อน ขอให้
ประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำท่ีของส ำนัก (สลค.) ท่ีเป็นเจ้ำของเร่ืองโดยตรง 
 

                                   

ประเด็นปัญหำกำรประสำนงำนหลังกำรประชมุคณะรัฐมนตร ี
 

ประเด็นที่ 6 

ประเด็นที่ 1 



คู่มือการประสานงานในภารกิจคณะรัฐมนตรี     
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมติคณะรัฐมนตรี ให้เวลำในกำรด ำเนินกำรท่ีกระชั้นชิดมำก 
ข้อเสนอแนะ/แนวทำงแก้ไข : สลค. ควรปรับเวลำในกำรให้ส่วนรำชกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ไม่ให้กระชั้นชิดจนเกินไป 
ควำมเห็น สลค. : สลค. รับไปปรับระยะเวลำในกำรติดตำมกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน เพื่อไม่ให้
เกิดควำมกระชั้นชิดเกินไป 
 

                                   

 

ประเด็นที่ 2 



 
 

บรรณำนุกรม 
 
ส านักวิเคราะห์เร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2552)  
         “คู่มือการประสานงานการประชุมคณะรัฐมนตรี” มิถุนายน 2552 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2552) “ผลการศึกษาเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี”  
         พฤศจิกายน 2552 
กองการประชุมคณะรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2554) “เอกสารประมวลองค์ความรู้ 
             ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองการประชุมคณะรัฐมนตรี” มิถุนายน 2554 
สุชาติ  วิภาสธวัช (2555) “แนวทางในการประสานงานในภารกิจคณะรัฐมนตรี”  
         เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การประสานงานในภารกิจคณะรัฐมนตรี  
         ณ โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร วันท่ี 12 กรกฎาคม 2555  
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวกภาคผนวก  



 

ภำคผนวก 

 
 

 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี  
พ.ศ. 2549 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548  
และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 

 หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0501/ว 24 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2552 
 มติคณะรัฐมนตรี (25 สิงหาคม 2554) เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการชี้แจงต่อที่ประชุม

คณะรัฐมนตรี (มติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 16 มิถุนายน 2552) ตามหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0505/ว 135 ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 2554   

 มติคณะรัฐมนตรี (25 สิงหาคม 2554) เรื่อง การจัดระเบียบวาระการประชุมและการ
เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเป็นวาระจร ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ด่วนที่สุด ท่ี นร 0506/ว 136 ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 2554 

 มติคณะรัฐมนตรี (4 ธันวาคม 2555) เรื่อง การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเป็นวาระจร 
การขอความเห็นหน่วยงานเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และการติดตามและ 
รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0506/ว 296 ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2555 

 มติคณะรัฐมนตรี (6 กันยายน 2554) เรื่อง การจัดระเบียบวาระการประชุมและการ
เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเป็นวาระจร  ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ด่วนที่สุด ท่ี นร 0506/ว 151 ลงวันท่ี 9 กันยายน 2554  

 มติคณะรัฐมนตรี (26 มกราคม 2553) เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการน าหนังสือ 
ตอบความเห็นของหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี   
ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ท่ี นร 0506/ว 25 ลงวันท่ี 27 
มกราคม 2553 

 หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0206/ว 39 ลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2541  
เรื่อง การหารือมติคณะรัฐมนตรี  

 มติคณะรัฐมนตรี (13 ธันวาคม 2554) เรื่อง การพิจารณามติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ 
การบริหารราชการตามมาตรา 13 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและ 
การประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ท่ี นร 0505/27709 ลงวันท่ี 16 ธันวาคม 2554 
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 แบบแจ้งรายชื่อผู้มาชี้แจงในท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี 
 แบบบัญชีรายชื่อผู้มาชี้แจง และคณะผู้ชี้แจงด้วยระบบประชุมทางไกล 
 แบบบันทึกเสนอเรื่องพิจารณาจร/ทราบจร 
 แบบบันทึกเสนอเรื่องในห้องประชุมคณะรัฐมนตรี 
 แบบรายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 

 
 
 

------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๘๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๔๙ 
 

 
 

 
 
 
 
 

กฎกระทรวง 
แบงสวนราชการสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

สํานักนายกรัฐมนตรี 
พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  สํานักนายกรัฐมนตรี   

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
(๒) กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  สํานักนายกรัฐมนตรี   

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
ขอ ๒ ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  มีภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี   

การประสานราชการกับรัฐสภา  การประสานราชการกับสวนราชการในพระองค  การประสานราชการ
กับกระทรวง  ทบวง  กรม  และหนวยงานอื่น  ๆ  ของรัฐ  และภารกิจเกี่ยวกับประชาชน  โดยพัฒนา
ระบบขอมูลเพื่อการตัดสินใจของฝายบริหาร  พัฒนาการออกกฎ  ระเบียบ  คําส่ัง  และมติคณะรัฐมนตรี  
ประสานการปฏิบัติตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีตามแผนการบริหารราชการแผนดินเพื่อนําไปสู
การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ  มุงผลสัมฤทธิ์  และเปนไปตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีโดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 



หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๘๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๔๙ 
 

 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี 
(๒) ประสานราชการกับสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เกี่ยวกับการดําเนินการเสนอและพิจารณารางกฎหมาย  และเร่ืองที่กฎหมายกําหนดใหขอรับความยินยอม
หรือความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎร  วุฒิสภา  และรัฐสภา  ตลอดจนเรื่องที่สภาผูแทนราษฎร  วุฒิสภา  
และรัฐสภา  เสนอมายังคณะรัฐมนตรี 

(๓) ประสานราชการกับสวนราชการในพระองคเกี่ยวกับภารกิจของนายกรัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีที่จะตองขอพระราชทานพระมหากรุณาตามกฎหมายหรือระเบียบประเพณี 

(๔) ประสานราชการกับกระทรวง  ทบวง  กรม  และหนวยงานอื่น  ๆ  ของรัฐ  เพือ่ใหการบริหาร
ราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีเปนไปดวยความเรียบรอย 

(๕) บริการและเผยแพรขอมูลขาวสารของทางราชการเกี่ยวกับงานในอํานาจหนาที่แกประชาชน 
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

หรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ขอ ๓ ใหแบงสวนราชการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ดังตอไปนี้ 
(๑) สํานักบริหารกลาง 
(๒) กองการประชุมคณะรัฐมนตรี 
(๓) สํานักนิติธรรม 
(๔) สํานักบริหารงานสารสนเทศ 
(๕) สํานักพัฒนายุทธศาสตรและติดตามนโยบายพิเศษ 
(๖) สํานักวิเคราะหเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี 
(๗) สํานักสงเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี 
(๘) สํานักอาลักษณและเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
ขอ ๔ สวนราชการสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) สํานักบริหารกลาง  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (ก) จัดวางระเบียบและพัฒนางานสารบรรณเพื่อควบคุม  ประสานงานและติดตามกระบวนการ

นําเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี  และการนําเร่ืองเสนอนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี  เพื่อพิจารณา
ส่ังการ 

 (ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ  อาคารสถานที่  ยานพาหนะ  และงานบริหารพัสดุ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 



หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๘๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 (ค) ใหบริการและอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการใชหองประชุมและการรับรองในเรื่องอื่น   ๆ 
แกคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการตาง  ๆ  ตลอดจนการประชุมภายในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 (ง) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการ  งานเลขานุการ  และงานประชาสัมพันธ 
ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 (จ) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคล  รวมทั้งงานสวัสดิการของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 

 (ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การบริหารงบประมาณของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 

 (ช) ดําเนินการเกี่ยวกับงานอนุรักษเอกสารของคณะรัฐมนตรี  งานพิพิธภัณฑ  งานหองสมุด
คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา  และงานศึกษาคนควาวิจัยในเร่ืองเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี 

 (ซ) ปฏิบัติราชการทั่วไปของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ซ่ึงมิไดกําหนดใหเปนอํานาจ
หนาที่ของสวนราชการใดในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะ 

 (ฌ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

(๒) กองการประชุมคณะรัฐมนตรี  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะตาง  ๆ  

ตามที่ไดรับมอบหมาย  ตลอดจนการใหบริการและอํานวยความสะดวกตาง  ๆ  เกี่ยวกับการประชุม 
 (ข) ประมวลและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการ

รัฐมนตรีคณะตาง  ๆ  รวมทั้งการจัดทํารายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 (ค) กําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ  ระบบ  รูปแบบ  และวิธีการปฏิบัติในการดําเนินการ

เกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะตาง  ๆ 
 (ง) ประสานการปฏิบัติงานกับสํานักนิติธรรม  สํานักวิเคราะหเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี  

และสวนราชการที่เกี่ยวของกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะตาง  ๆ 
 (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
(๓) สํานักนิติธรรม  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้   



หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๘๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 (ก) ศึกษา  วิเคราะหขอมูล  เพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับรางกฎหมายและเรื่องที่เกี่ยวกับ
กฎหมาย  รวมทั้งเร่ืองอื่น  ๆ  ที่เปนปญหาขอกฎหมายที่กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือหนวยงานอื่นของ
รัฐเสนอตอคณะรัฐมนตรี  หรือที่เกี่ยวของกับคณะรัฐมนตรี  เพื่อประกอบการวินิจฉัยส่ังการ 
ของนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี  และแจงคําส่ังนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกลาว
ใหสวนราชการและหนวยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวของ  ตลอดจนจัดพิมพและตรวจสอบรางกฎหมาย  และ
ประกาศพระบรมราชโองการที่เกี่ยวของกับกฎหมายเพื่อนําข้ึนทูลเกลา  ฯ  ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย 

 (ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทํามติคณะรัฐมนตรี  รวมทั้งตอบขอหารือมติคณะรัฐมนตรี
และมติคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะตาง  ๆ  ในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย 

 (ค) กําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ  ระบบ  รูปแบบ  และวิธีปฏิบัติในการนํารางกฎหมาย
และเร่ืองอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวกับกฎหมายเสนอตอคณะรัฐมนตรีจนประกาศใชบังคับ 

 (ง) ประสานการจัดทําคําชี้แจงและคําใหการตอศาล  และองคกรอิสระตาง   ๆ ตามรัฐธรรมนูญ  
และประสานติดตามการดําเนินกระบวนการพิจารณาในศาลหรือองคกรตาง  ๆ  ในนามคณะรัฐมนตรี 

 (จ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมาย 
และรางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี  หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

 (ฉ) ประสานงานกับรัฐสภา  ในการนํารางกฎหมายและเรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตอง
ขอรับความยินยอมหรือความเห็นชอบจากรัฐสภาเสนอตอรัฐสภา  การรับรางกฎหมายที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เสนอมาเพื่อพิจารณากอนรับหลักการ  กระทูถาม  ญัตติ  ตลอดจนรายงานและขอสังเกตของกรรมาธิการ
เสนอตอคณะรัฐมนตรี  รวมทั้งแจงผลการพิจารณาดําเนนิการไปยังรัฐสภาและประสานงานกับสวนราชการ
และหนวยงานอื่นของรัฐ  ในการไปรวมประชุม  ชี้แจงและแสดงความคิดเห็นตอคณะกรรมาธิการ 

 (ช) ประมวล  รวบรวมกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา   
คําพิพากษาและคําวินิจฉัยของศาล  และเร่ืองสําคัญที่ตองใชอางอิงอยูเสมอเพื่อใหเปนปจจุบัน 

 (ซ) ประสานการปฏิบัติงานกับกองการประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรี
และคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะตาง  ๆ 

 (ฌ) ตรวจสอบ  จําแนกประเภทและจัดลําดับการประกาศเรื่องตาง  ๆ  ในราชกิจจานุเบกษา  
จัดทําขอมูลราชกิจจานุเบกษาโดยใชส่ืออิเล็กทรอนิกส  เพื่อบริการประชาชนในเรื่องกฎหมายและ 
เร่ืองสําคัญตาง  ๆ  ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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 (ญ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

(๔) สํานักบริหารงานสารสนเทศ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (ก) เปนศูนยกลางรวบรวม  วิเคราะห  จัดเก็บ  ประมวลขอมูลและใหบริการขอมูล 

มติคณะรัฐมนตรีแกคณะรัฐมนตรี  เพื่อเปนศูนยขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการบริหารราชการ
แผนดินของคณะรัฐมนตรี  และเผยแพรขอมูลมติคณะรัฐมนตรีแกประชาชน 

 (ข) ศึกษา  และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใหบริการ 
แกสวนราชการภายในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  และเพื่อสนับสนุนการประชุมคณะรัฐมนตรี 

 (ค) พัฒนาและจัดระบบบริหารงานสารสนเทศและการสื่อสารเก่ียวกับการประชุม
คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะตาง  ๆ  ทั้งในและนอกสถานที่ 

 (ง) ใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน 
 (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
(๕) สํานักพัฒนายุทธศาสตรและติดตามนโยบายพิเศษ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (ก) ศึกษา  วิเคราะห  และประมวลมติคณะรัฐมนตรี  รวมทั้งขาวสารเหตุการณที่เกี่ยวของ

กับการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี  ตลอดจนติดตามและรายงานความกาวหนาของการดําเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีและเปนศูนยประสานงานเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีระหวางสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กับสวนราชการและหนวยงานอื่นของรัฐ 

 (ข) ตรวจสอบ  รวบรวม  ศึกษา  วิเคราะหมติคณะรัฐมนตรีที่ลาสมัย  ไมชัดเจน  หรือไม
สอดคลองกับกฎหมาย  เพื่อทบทวน  พัฒนาและปรับปรุงใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการบริหารราชการ
แผนดิน 

 (ค) ประมวล  ติดตาม  และเรงรัดการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับ
ยุทธศาสตรการบริหารราชการแผนดิน  และรายงานใหนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีทราบ 

 (ง) ดําเนินการตามยุทธศาสตรของคณะรัฐมนตรีตามที่ไดรับมอบหมายโดยประสาน
กับสวนราชการและหนวยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวของ 

 (จ) กําหนดแนวทาง  ระบบ  รูปแบบและวิธีปฏิบัติ  ตลอดจนการติดตามการดําเนินการ
ตามนโยบายพิเศษของคณะรัฐมนตรีและยุทธศาสตรการบริหารราชการแผนดินตามที่ไดรับมอบหมาย  
ใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 
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 (ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

(๖) สํานักวิเคราะหเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (ก) ศึกษา  วิเคราะหขอมูล  เพื่อเสนอความเห็นในเรื่องที่กระทรวง  ทบวง  กรม  และ

หนวยงานของรัฐ   เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการวินิจฉัยส่ังการของนายกรัฐมนตรี  
คณะรัฐมนตรี  และคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะตาง  ๆ  ที่เกี่ยวของในเรื่องเศรษฐกิจ  สังคม  การบริหาร  
การพัฒนาระบบราชการ  ความมั่นคงและการตางประเทศ  และแจงคําส่ังนายกรัฐมนตรี  มติคณะรัฐมนตรี  
และมติคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะตาง  ๆ  ในเรื่องดังกลาวใหสวนราชการและหนวยงานอื่นของรัฐ 
ที่เกี่ยวของ 

 (ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทํามติคณะรัฐมนตรี  รวมทั้งตอบขอหารือมติคณะรัฐมนตรี  
และมติคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะตาง  ๆ  ในเรื่องประเภททั่วไป 

 (ค) กําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ  ระบบ  รูปแบบ  และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการนําเร่ือง
ที่มิใชรางกฎหมายหรือเร่ืองที่เกี่ยวกับกฎหมายเสนอตอคณะรัฐมนตรี  และการตอบขอหารือมติคณะรัฐมนตรี 

 (ง) ประสานการปฏิบัติงานกับกองการประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประชุม
คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะตาง  ๆ  โดยเฉพาะการจัดระเบียบวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรีและการประชุมอื่น 

 (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

(๗) สํานักสงเสริมและประสานงานคณะรฐัมนตรี  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (ก) ประสานงานกับกระทรวง  ทบวง  กรม  และหนวยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวของ   

ในการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  เพื่อประโยชนในการติดตาม  ประเมินผล  เรงรัด  และพัฒนา  
รวมทั้งจัดทําและเผยแพรรายงานแสดงผลการดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐและนโยบายรัฐบาล 

 (ข) รวบรวมขอมูลของกระทรวงและสวนราชการเพื่อใชเปนขอมูลในการจัดทํา
แผนการบริหารราชการแผนดินและปรับเปลี่ยนแผนการบรหิารราชการแผนดินตามนโยบายของรัฐบาล
เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี 

 (ค) ศึกษา  วิเคราะห  และจัดทําขอมูลสนับสนุนการจัดทําคําแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีเพื่อแถลงตอรัฐสภา  จัดพิมพและเผยแพรคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  จัดทําขอมูล
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ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีเพื่อประสานงานกับกระทรวง  ทบวง  กรม  และหนวยงานอื่นของรัฐ 
ในการนํานโยบายดังกลาวไปปฏิบัติ  รวมทั้งจัดทําขอมูลความเห็นของสมาชิกรัฐสภาตอแนวนโยบาย
และผลการดําเนินงานของรัฐบาล 

 (ง) ดําเนินการพัฒนา  กําหนดวิธีการ  แนวทาง  รูปแบบ  และวิธีปฏิบัติในการดําเนินงาน
ของผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี 

 (จ) ดําเนินงานศึกษาวิจัยทางวิชาการและประสานความรวมมือกับหนวยงานองคกร
ระหวางประเทศเพื่อประโยชนในการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีและการปฏิบัติงานของ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  รวมทั้งดําเนินการตามภารกิจพิเศษตามนโยบายเฉพาะเรื่อง 

 (ฉ) ดําเนินการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับราชการของคณะรัฐมนตรี 
 (ช) เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาองคกร  จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  

รายงานผลการดําเนินงานประจําป  การบริหารการควบคุมภายในและการกํากับดูแลการบริหาร 
ความเสี่ยงของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ตลอดจนเรงรัด  ติดตาม  และพัฒนาตัวชี้วัด  เพื่อประเมินผล
การปฏิบัติงานของสวนราชการภายในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในสวนที่รับผิดชอบ 

 (ซ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

(๘) สํานักอาลักษณและเคร่ืองราชอิสริยาภรณ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (ก) กําหนดมาตรฐานและวิธีการปฏิบัติแกบุคคลที่จะตองเขาเฝา  ฯ  รวมทั้งวางแผนและ

ประสานงานกับสวนราชการในพระองคเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหนาพระที่นั่งในพระราชพิธี  รัฐพิธี   
การพระราชกุศลตาง  ๆ  และงานเสด็จพระราชดําเนิน 

 (ข) ปฏิบัติงานลิขิต  การรักษาและการประทับพระราชลัญจกรใหเปนไปตามโบราณ
ราชประเพณี 

 (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับราชการที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีจะตองกราบบังคมทูล
พระกรุณาหรือขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องตาง  ๆ  ตามกฎหมาย  หรือระเบียบประเพณี   
การสถาปนาพระอิสริยยศ  ฐานันดรศักด์ิแหงพระราชวงศและสมณศักด์ิ  การแตงต้ังและการพนจาก
ตําแหนงของขาราชการและบุคคลประเภทตาง  ๆ  รวมทั้งการปฏิบัติเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศ



หนา   ๘ 
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ตามราชประเพณี  ตลอดจนการจัดทําประกาศพระบรมราชโองการที่มิใชการเสนอกฎหมายเพื่อนําข้ึน
ทูลเกลา  ฯ  ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย 

 (ง) กําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ  ระเบียบ  และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ  การขอพระราชทานและรับสนองพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลา  ฯ  พระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ  การขอรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีในการรับเครื่องราชอิสริยาภรณตางประเทศ  
การกําหนดมาตรฐานและรายละเอียดประกอบแบบเครื่องราชอิสริยาภรณ  และการวางแผนการสราง  
ซอมและจายเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

 (จ) วางระบบและพัฒนาฐานขอมูล   และใหบริการขอมูลฐานันดรของผูได รับ
พระราชทานอิสริยยศ  ฐานันดรศักด์ิ  ยศ  ตําแหนง  และเครื่องราชอิสริยาภรณแกประชาชน 

 (ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  เนื่องจากมาตรา  ๘  ฉ  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน  (ฉบับท่ี  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  บัญญัติวา  การแบงสวนราชการภายในสํานักงานรัฐมนตรี  กรม  หรือ
สวนราชการที่เรียกช่ืออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม  ใหออกเปนกฎกระทรวง  และใหระบุอํานาจหนาท่ี 
ของแตละสวนราชการไวในกฎกระทรวงดวย  และโดยท่ีไดมีการจัดตั้งกองการประชุมคณะรัฐมนตรี  และ
สํานักพัฒนายุทธศาสตรและติดตามนโยบายพิเศษเปนสวนราชการภายในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
สํานักนายกรัฐมนตรี  เพ่ือทําหนาท่ีเปนหนวยงานหลักเกี่ยวกับการประชุมของคณะรัฐมนตรี  และทําหนาท่ี 
ในการศึกษา  วิเคราะหและประมวลมติคณะรัฐมนตรี  ตามลําดับ  อันจะทําใหการปฏิบัติงานดังกลาว 
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  ประกอบกับไดมีการแปลงสภาพกองโรงพิมพเปนหนวยบริการ
รูปแบบพิเศษ  ตลอดจนปรับปรุงอํานาจหนาท่ีของสวนราชการอ่ืนภายในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี สํานกั
นายกรัฐมนตรี  ใหสอดคลองกับภารกิจและบริบทที่เปล่ียนแปลงไป  สมควรปรับปรุงการแบงสวนราชการ
ภายในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  สํานักนายกรัฐมนตรี  และระบุอํานาจหนาท่ีของแตละสวนราชการ 
ใหเหมาะสมกับสภาพของงาน  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 





หนา   ๑ 
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พระราชกฤษฎีกา 

วาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี 
พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 

ภูมิพลอดลุยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

เปนปท่ี  ๖๐  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ  ให

ประกาศวา 
โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและแนวทางการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี  ตลอดจน

การประชุมคณะรัฐมนตรี เพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๓/๑  

แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตรา 
พระราชกฤษฎีกาขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 



หนา   ๒ 
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“รัฐมนตรีเจาสังกัด”  หมายความวา  รัฐมนตรีวาการกระทรวง  และรัฐมนตรีวาการทบวง  ในฐานะ
บังคับบัญชากระทรวงหรือทบวง  และในฐานะเปนผูบังคับบัญชาหรือเปนผูกํากับดูแลหนวยงานของรัฐ   
และหมายความรวมถึงนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ซึ่งไดรับมอบหมายใหสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ในฐานะบังคับบัญชาสํานักนายกรัฐมนตรี 
หรือในฐานะเปนผูบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลหนวยงานของรัฐ 

“หนวยงานของรัฐ”  หมายความวา  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
และหนวยงานอื่นของรัฐ 

“กฎกระทรวง”  หมายความรวมถึงกฎสํานักนายกรัฐมนตรี  กฎทบวง  กฎ ก.พ.  และกฎที่
เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมฐีานะเชนเดียวกับกฎกระทรวง 

มาตรา ๔ การเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีใหเสนอได  เฉพาะเรื่องดังตอไปนี้ 
(๑) เรื่องที่กฎหมายกําหนดให เปนอํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรีหรือใหตองเสนอ

คณะรัฐมนตรี 
(๒) รางพระราชบัญญัติ  รางพระราชกําหนด 
(๓) เรื่องที่ตองเสนอใหสภาผูแทนราษฎร  วุฒิสภา  หรือรัฐสภาอนุมัติหรือใหความเห็นชอบ 
(๔) รางพระราชกฤษฎีกา 
(๕) รางกฎกระทรวงเกี่ยวกับนโยบายสําคัญที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
(๖) รางระเบียบ  รางขอบังคับ  หรือรางประกาศที่มีผลบังคับแกสวนราชการโดยทั่วไป 
(๗) เรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศหรือท่ีเกี่ยวกับองคการระหวางประเทศที่มีผล

ผูกพันรัฐบาลไทย 
(๘) การริเริ่มโครงการลงทุนขนาดใหญของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  หรือ

หนวยงานอื่นของรัฐ ท่ีมีวงเงินตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  เวนแตโครงการลงทุนที่กําหนดในแผนงาน
ท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบกับแผนงานนั้นแลว 

(๙) เรื่องที่ขอทบทวนหรือยกเวนการปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรี  ระเบียบ  ขอบังคับ  
หรือประกาศตาม  (๖) 

(๑๐) ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่มีลักษณะเปนระเบียบปฏิบัติราชการทั่วไปหรือจะ
มีผลเปนแนวบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการ 
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(๑๑) เรื่องที่ตองใชงบประมาณแผนดินนอกเหนือจากที่ไดรับอนุมัติไวแลวตามกฎหมายวาดวย
งบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติม 

(๑๒) เรื่องที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลนําเสนอหรือมีคําสั่งใหเสนอคณะรัฐมนตรี 
(๑๓) เรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหเสนอคณะรัฐมนตรี 
เมื่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีซึ่งเปนผูออกคําสั่งหรือมีมติตาม  (๑๒)  หรือ  (๑๓)   

พนจากตําแหนง  ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรวบรวมคําสั่งหรือมติท่ีมีลักษณะเปนการกําหนด
หลักเกณฑในการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีท่ีเขาบริหารราชการชุดใหม
พิจารณายืนยันหรือยกเลิกภายในสามสิบวันนับแตวันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายตอรัฐสภา 

มาตรา ๕ คณะรัฐมนตรีจะแตงตั้งคณะบุคคลประกอบดวยรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของและบุคคลอื่น
ท่ีมีความรูความชํานาญในเรื่องที่จะพิจารณา  เพ่ือพิจารณากลั่นกรองเรื่องใดกอนเสนอคณะรัฐมนตรีก็ได 

มาตรา ๖ การเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา  ๔ ใหเปนอํานาจของรัฐมนตรีเจาสังกัด
เปนผูลงนามเสนอเรื่อง  เวนแตกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีท่ีคณะกรรมการใดมีนายกรัฐมนตรี  รองนายกรัฐมนตรี  หรือรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงหรือทบวงเปนประธานกรรมการของคณะกรรมการนั้น  
ใหนายกรัฐมนตรี  รองนายกรัฐมนตรี   รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีวาการกระทรวง
หรือทบวง  แลวแตกรณี  ในฐานะประธานกรรมการ  เปนผูลงนามเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีได 

(๒) ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐผูเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีเปนองคกรอิสระที่ไมอยูในกํากับ
ของราชการฝายบริหาร ใหหัวหนาองคกรอิสระนั้นเปนผูลงนามเสนอเรื่องไปยังนายกรัฐมนตรี 

(๓) ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐที่ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือหนวยงานของรัฐที่ไมอยูใน
กํากับของราชการฝายบริหารประสงคจะเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี  ใหหัวหนาหนวยงานนั้นเปนผูลง
นามเสนอ 

การเสนอเรื่องตามวรรคหนึ่ง  ใหสงไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือดําเนินการตอไป 
มาตรา ๗ เรื่องที่ตองเสนอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา  ๔  (๑)  (๓)   (๗)   (๙)  (๑๐)  หรือ  (๑๑)  

และเรื่องที่ผานการกลั่นกรองของคณะบุคคลตามมาตรา  ๕  แลว  ถาคณะรัฐมนตรีเห็นวาเปนเรื่องที่เปน
ภารกิจปกติหรือมีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนแลว  คณะรัฐมนตรีจะมีมติมอบหมายเปนการทั่วไปให
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเปนผูอนุมัติ  ใหความเห็นชอบ  หรือมีคําสั่งแทนคณะรัฐมนตรี 
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ก็ได  ในกรณีเชนนั้น  ใหถือวาการอนุมัติ  ความเห็นชอบหรือคําสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
เปนมติของคณะรัฐมนตรี 

ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสรุปเรื่องที่นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีไดดําเนินการ
ตามวรรคหนึ่งเพื่อแจงใหคณะรัฐมนตรีทราบเปนระยะ ๆ 

มาตรา ๘ การประชุมคณะรัฐมนตรี ในกรณีปกติใหดําเนินการไดเมื่อมีรัฐมนตรีเขารวม
ประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนคณะรัฐมนตรีท้ังหมดที่มีอยู 

ในกรณีจําเปนเพื่อเปนการรักษาประโยชนสําคัญของประเทศ หรือมีกรณีฉุกเฉิน  หรือเพ่ือประโยชน
ในการรักษาความลับ  นายกรัฐมนตรีอาจพิจารณาเรื่องใดกับรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของตามที่นายกรัฐมนตรี
เห็นสมควรเพื่อมีมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นได   และเมื่อมีการประชุมเปนกรณีปกติให
นายกรัฐมนตรีแจงใหท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีทราบมติของคณะรัฐมนตรีดังกลาวดวย 

วิธีการประชุมคณะรัฐมนตรีจะดําเนินการโดยเชิญรัฐมนตรีมารวมประชุม  ณ  สถานที่ท่ีกําหนด  
หรือโดยวิธีอื่นใดซึ่งผูรวมประชุมสามารถปรึกษาหารือกันไดแมจะมิไดอยูในสถานที่เดียวกันก็ได  ท้ังนี้  
ตามที่นายกรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๙ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในกรณีปกติตามมาตรา    ๘  วรรคหนึ่ง  สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีตองจัดสงวาระการประชุมพรอมดวยเอกสารที่เกี่ยวของใหคณะรัฐมนตรีทราบ
ลวงหนาไมนอยกวาหนึ่งวันกอนการประชุมคณะรัฐมนตรี  เวนแตกรณีมีความจําเปนเรงดวน  
นายกรัฐมนตรีจะอนุมัติใหเสนอโดยไมตองสงวาระการประชุมลวงหนาก็ได  แตในกรณีท่ีเปนเรื่องที่มี
ผลใหมีการอนุมัติงบประมาณ  นายกรัฐมนตรีจะอนุมัติดังกลาวไดตอเมื่อเปนกรณีฉุกเฉินและมีความ
จําเปนเพื่อรักษาประโยชนสําคัญของประเทศหรือประชาชน 

การสงวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวของ  จะสงโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสก็ได 
มาตรา ๑๐ ในการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี  ใหหนวยงานของรัฐซึ่งเปนเจาของเรื่องกําหนด

ประเด็นที่ประสงคจะใหคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ  ใหความเห็นชอบ  หรือมีมติในเรื่องใดใหชัดเจน   
ถาคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ  ใหความเห็นชอบ  หรือมีมติในเรื่องที่เสนอ  ใหถือวามติของคณะรัฐมนตรี
มีผลผูกพันเฉพาะหลักการแหงประเด็นที่เสนอ  เวนแตมติของคณะรัฐมนตรีจะระบุไวชัดเจนถึง
รายละเอียดที่อนุมัติ  เห็นชอบ   หรือมีมติ   
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การท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติในเรื่องใดตามขอเสนอของหนวยงานของรัฐใด  ไมเปนเหตุใหผูเสนอ
เรื่องและหนวยงานของรัฐไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามเงื่อนไข  หลักเกณฑหรือวิธีการใดที่ตองปฏิบัติ
ตามปกติ  เวนแตคณะรัฐมนตรีจะกําหนดไวเปนอยางอื่นโดยชัดแจง 

มาตรา ๑๑ เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติในเรื่องใดแลว  ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนาที่
ติดตามและรวบรวมผลการปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น  เพ่ือรายงานใหคณะรัฐมนตรี
ทราบเปนระยะ ๆ  หรือในกรณีจําเปนจะเสนอนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาทบทวนมติของคณะรัฐมนตรีใน
เรื่องนั้นก็ได 

มาตรา ๑๒ หลักเกณฑและแนวทางการเสนอเรื่อง การดําเนินการตามมติของคณะรัฐมนตรี   
การรายงานผลการปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรี  หรือการดําเนินการอื่นใด  อันจะเปนประโยชนตอ
การปฏิบัติหนาที่ของคณะรัฐมนตรี  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๑๓ ทุกครั้งที่คณะรัฐมนตรีชุดใหมเขารับหนาที่  ใหเปนหนาที่ของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  รวบรวมมติของคณะรัฐมนตรีหรือคําสั่งของนายกรัฐมนตรีชุดเดิมที่เกี่ยวกับการบริหาร
ราชการ  หรือขาราชการ ท่ีออกโดยมิไดอาศัยอํานาจตามกฎหมายใด  พรอมดวยขอเสนอแนะวาสมควร
คงคําสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นตอไปหรือไม    เพียงใด  และนําเสนอ
นายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการหรือดําเนินการตอไปภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันที่คณะรัฐมนตรี
แถลงนโยบายตอรัฐสภา 

มาตรา ๑๔ ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบคําสั่งของนายกรัฐมนตรี  และมติของ
คณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวกับการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี  การบริหารราชการ  และขาราชการ   ท่ีมีผล
บังคับอยูกอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ  พรอมกับขอเสนอแนะวาคําสั่งของนายกรัฐมนตรี  หรือ
มติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดควรยกเลิกหรือปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับแนวทางตามพระราช
กฤษฎีกานี้  โดยตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ 

มาตรา ๑๕ ความในมาตรา  ๔  วรรคสอง  และมาตรา  ๑๑  ใหใชบังคับเมื่อมีการแถลงนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภาภายหลังวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ 

มาตรา ๑๖ ในระหวางที่ยังไมมีระเบียบการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีท่ีออกตามมาตรา  ๑๒  
แหงพระราชกฤษฎีกานี้ ใหนําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี  พ.ศ.  
๒๕๓๑   และที่แกไขเพิ่มเติม  มาใชบังคับโดยอนโุลม  ท้ังนี้  เทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชกฤษฎีกานี้ 
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มาตรา ๑๗ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ เนื่องดวยในปจจุบัน  คณะรัฐมนตรี 
มีภารกิจที่จะตองปฏิบัติและดําเนินการ  และมีเร่ืองที่สวนราชการหรือหนวยงานตาง  ๆ  นําเสนอเขาสูการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีเปนจํานวนมาก  เพื่อเปนการลดภารกิจและจํานวนเรื่องที่จะนําเสนอเขาสูการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี  รวมทั้งเพื่อใหการแกไขปญหาในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจําเปนเพื่อประโยชน 
ของประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาวการณ  สมควรกําหนดหลักเกณฑและ 
แนวทางการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีและการประชุมของคณะรัฐมนตรี  เพื่อใหเปนไปตามหลักการดังกลาว  
และโดยที่มาตรา  ๓/๑  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  บัญญัติใหการกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติราชการ 
เพื่อประโยชนในการบริหารราชการแผนดิน  ที่จะเปนการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มีการกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจ และเพื่อมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน  ใหกระทําโดยตราพระราชกฤษฎีกา  จึงจําเปนตองตรา 
พระราชกฤษฎีกานี้ 
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ระเบียบ 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรือ่งตอคณะรัฐมนตรี 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีการดําเนินการ
ตามมติของคณะรัฐมนตรี  การรายงานผลการปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรี  หรือการดําเนินการอื่นใด  
เพ่ือใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของคณะรัฐมนตรี 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๒  แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๘  คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา  “ระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี   
พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิก 
(๑) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี  พ.ศ.  ๒๕๓๑ 
(๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“กฎหมาย” หมายความวา  พระราชบัญญัติ  หรือพระราชกําหนด  และใหหมายความรวมถึงพระราช

กฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือประกาศดวย 
ขอ ๕ ใหเปนหนาที่ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่จะดําเนินการประชุมหนวยงานของรัฐ 

เปนครั้งคราว  เพื่อชี้แจงใหหนวยงานของรัฐทราบถึงหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีตาม
ระเบียบนี้ 

ขอ ๖ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 
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หมวด  ๑ 
การสงเรือ่ง 

 

 

ขอ ๗ ใหหนวยงานของรัฐที่เสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี  สงเรื่องไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
พรอมเอกสาร   ตามวิธีการ   จํานวนและระยะเวลาที่สํ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกําหนด   
โดยจะกําหนดใหสงทางอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการทางเทคโนโลยีอื่นก็ได 

ขอ ๘ การขอถอนเรื่องที่นําเสนอคณะรัฐมนตรีคืน  ใหกระทําไดเมื่อผูมีอํานาจลงนาม 
ในหนังสือนําสงเปนผูลงนามในหนังสือขอถอน  หรือขอถอนในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 

 

หมวด  ๒ 
การขอความเห็น 

 

 

ขอ ๙ ในกรณีที่เรื่องที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีเปนเรื่องที่ตองไดรับความเห็นชอบ  หรืออนุมัติ
จากหนวยงานของรัฐแหงอื่นกอน  ใหหนวยงานของรัฐเจาของเรื่องขอความเห็นชอบ  หรือขออนุมัติ 
จากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของใหเสร็จสิ้น  แลวจึงสงเรื่องไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพรอม
กับความเห็นชอบหรือคําอนุมัตินั้น 

ในกรณีที่หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของไมแจงผลการพิจารณาใหหนวยงานของรัฐเจาของเรื่องทราบ
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ  หรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของนั้นไมอนุมัติหรือไมใหความ
เห็นชอบ  และเรื่องดังกลาวมีความจําเปนที่จะตองใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา  ใหหนวยงานของรัฐเจาของเรื่อง
เสนอเรื่องมายังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 

ขอ ๑๐ ภายในสามวันนับแตวันไดรับเรื่อง  ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจงใหหนวยงานของรัฐ
ที่เห็นวานาจะเกี่ยวของกับเรื่องดังกลาวทราบถึงการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี  พรอมทั้งแจงประมาณการ
วาจะมีการนําเรื่องเขาพิจารณาในคณะรัฐมนตรีในวันใด  หากหนวยงานของรัฐดังกลาวมีขอเสนอแนะ
หรือความคิดเห็นอยางใดใหเสนอมายังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกอนวันนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
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ไมชากวาหาวัน  หรือจะเสนอใหรัฐมนตรีเจาสังกัดของตนทราบเพื่อนําไปเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
ก็ได 

ใหเปนหนาที่ของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของที่เสนอความเห็นหรือขอเสนอแนะ  ตองรายงาน
ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดของตนทราบถึงความเห็นหรือขอเสนอแนะดังกลาวกอนการประชุมคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องนั้น 

ในกรณีที่เห็นสมควรเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะสอบถามความเห็นของบุคคลหรือคณะบุคคลที่
มิใชหนวยงานของรัฐเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก็ได 

ขอ ๑๑ ในกรณีความเห็นหรือขอเสนอแนะของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของที่เสนอมาตามขอ  ๑๐  
มีความแตกตางหรือขัดแยงกัน  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะจัดใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ 
มาปรึกษาหารือหรือหาขอยุติกอนนําเรื่องเสนอตอคณะรัฐมนตรีก็ได 

ขอ ๑๒ การขอความเห็นชอบหรืออนุมัติตามขอ   ๙  และการขอความเห็นตามขอ   ๑๐   
ใหเปนไปตามหลักการแหงมาตรา  ๒๕  วรรคสอง  แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

 

หมวด  ๓ 
การเสนอเรือ่งทั่วไป 

 

 

ขอ ๑๓ ในหนังสือนําสงเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  ใหหนวยงานของรัฐเจาของเรื่องสรุปเรื่องให
ชัดเจนและครบถวน  โดยอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังนี้ 

(๑) เรื่องเดิม  (ถามี) 
(๒) เหตุผลความจําเปนที่ตองเสนอคณะรัฐมนตรี 
(๓) ความเรงดวนของเรื่อง  (ถามี)  โดยระบุวันสุดทายที่จะตองดําเนินการเรื่องนั้นไวดวย 
(๔) สาระสําคัญของเรื่องหรือขอเท็จจริงและขอกฎหมาย 
(๕) ประเด็นของปญหาที่ตองการใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
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(๖) ความเห็นชอบหรือการอนุมัติของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ  (ถามี) 
(๗) ในกรณีที่มีกฎหมาย  มติคณะรัฐมนตรี  หรือคําสั่งใด  ๆ  กําหนดใหตองมีการวิเคราะหหรือ

ศึกษาในเรื่องนั้นกอนดําเนินการ  ใหเสนอรายงานการวิเคราะหหรือการศึกษา  พรอมทั้งจัดทําผลสรุป
เสนอมาดวย 

(๘) คาใชจายที่ตองใชในการดําเนินการ  และที่มาแหงเงินคาใชจาย 
(๙) รายละเอียดที่ประสงคจะใหคณะรัฐมนตรีอนุมัติ  ใหความเห็นชอบหรือมีมติ  โดยใหระบุให

ชัดเจนและแยกเปนขอ ๆ  ใหครบถวน 
ในกรณีที่หนวยงานของรัฐมิไดสรุปเรื่องใหเปนไปตามวรรคหนึ่ง  ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ดําเนินการสอบถามขอเท็จจริงเพื่อจัดทําสรุปเรื่องดังกลาวเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป  ในกรณีเชนนั้น  
หากเกิดความลาชาหรือเสียหายอันเนื่องมาแตการสอบถามขอเท็จจริงดังกลาว  ใหเปนความรับผิดชอบ
ของหนวยงานของรัฐที่เปนเจาของเรื่อง 

 

หมวด  ๔ 
การเสนอรางกฎหมาย 

 

 

ขอ ๑๔ การเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี  เพ่ือขอใหมีการตราพระราชบัญญัติขึ้น  นอกจาก
จะตองดําเนินการตามหมวด  ๓  แลว  หนวยงานของรัฐตองดําเนินการดังตอไปนี้ดวย 

(๑) จัดทําคําชี้แจงตามหลักเกณฑในการตรวจสอบความจําเปนในการตราพระราชบัญญัติ 
ทายระเบียบนี้ 

(๒) จัดทําสรุปสาระสําคัญของหลักการในรางพระราชบัญญัติ 
(๓) จัดทาํตารางเปรียบเทียบในกรณีแกไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงพระราชบัญญัติที่มีอยูแลว 
ใหนําความใน  (๒)  และ  (๓)  มาใชบังคับกับการเสนอรางกฎหมายอื่นที่มิใชพระราชบัญญัติ

ดวยโดยอนุโลม 
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ขอ ๑๕ ในการเสนอใหมีกฎหมายขึ้นใหมหรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน   
ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีเสนอใหมีการตราพระราชบัญญัติ  หนวยงานของรัฐจะเสนอเปนรางพระราชบัญญัติ
หรือจะระบุเฉพาะรายละเอียดแหงหลักการและสาระสําคัญที่ประสงคจะใหมีในพระราชบัญญัติโดย 
ไมตองจัดทําเปนรางพระราชบัญญัติก็ได  ในกรณีที่มิไดจัดทําเปนรางพระราชบัญญัติ  การดําเนินการ
ตามขอ  ๑๔  (๓)  ใหจัดทําการเปรียบเทียบหลักการและสาระสําคัญที่มีอยูในพระราชบัญญัติที่ใชบังคับ
อยู  กับหลักการและสาระสําคัญที่เสนอใหม 

(๒) ในกรณีที่เปนกฎหมายอื่นที่มิใชพระราชบัญญัติใหจัดทําเปนรางของกฎหมายนั้น 
ขอ ๑๖ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหสงรางพระราชบัญญัติใหสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาตรวจพิจารณาหรือใหยกรางพระราชบัญญัติใด  ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบ
ความถูกตองตามหลักเกณฑในการตรวจสอบความจําเปนในการตราพระราชบัญญัติดวย 

ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเห็นวาไมมีความจําเปนตองมีหรือแกไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติใด  หรือการมีหรือแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกลาวจะไมคุมคาหรือเกิดผล
เสียหายตอรัฐหรือประชาชน   ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการายงานความเห็นดังกลาว 
ตอคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว  และเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเปนประการใด  ใหดําเนินการตอไปตามมตินั้น 

 

หมวด  ๕ 
การนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 

 

 

ขอ ๑๗ เมื่อสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดรับเรื่องที่สงมาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแลว   
ใหดําเนินการตรวจสอบหากปรากฏวาไมเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๘  หรือระเบียบนี้  ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจงหนวยงาน
ของรัฐเจาของเรื่องเพื่อดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด  หากไมดําเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสงเรื่องคืนหนวยงานของรัฐเจาของเรื่อง 
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ขอ ๑๘ เรื่องใดที่เสนอถูกตองตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และระเบียบนี้  ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดทําบันทึกสรุปเรื่อง
และนําเสนอนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว  และเมื่อนายกรัฐมนตรีสั่งการใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีแลว   
ใหจัดเขาระเบียบวาระการประชุมของคณะรัฐมนตรีตอไป 

ในบันทึกสรุปเรื่องของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ ง  จะมีขอเสนอแนะ 
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีดวยก็ได 

ขอ ๑๙ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่อง 
กอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา  ๕  แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๘ และนายกรัฐมนตรีมีคําสั่งตามขอ  ๑๘  ใหเสนอเรื่องตอคณะกรรมการ
ดังกลาว  ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการตามคําสั่งนั้น 

เมื่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีมติเปนประการใด  ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ดําเนินการไปตามมตินั้นหรือตามมติคณะรัฐมนตรีที่แตงตั้งคณะกรรมการดังกลาว  แลวแตกรณี 

 

หมวด  ๖ 
มติคณะรัฐมนตรี 

 

 

ขอ ๒๐ เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องใด  ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียืนยันหรือแจงมติ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นไปยังหนวยงานของรัฐเจาของเรื่อง  หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ  และ
ผูเกี่ยวของอื่นเพื่อทราบหรือดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว 

มติคณะรัฐมนตรีเรื่องใดที่มีการแถลงเปนการเปดเผยแลว  ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จัดทําสรุปเรื่องและเปดเผยตอประชาชนทางสื่ออิเล็กทรอนิกสดวย 

ขอ ๒๑ ในการประชุมโดยเปดเผย  ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดทําสรุปผลการประชุม
คณะรัฐมนตรีทุกครั้งที่มีการประชุม  แลวเสนอใหคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ  กรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
มีขอทักทวงหรือแกไขประการใด  ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการแกไขโดยเร็ว 

 



  หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๒๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มีนาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

หมวด  ๗ 
การรายงานผลการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี 

 

 

ขอ ๒๒ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหหนวยงานของรัฐใดดําเนินการในเรื่องใดโดยให
รายงานผลการดําเนินงานตอคณะรัฐมนตรี  ใหเปนหนาที่ของหนวยงานของรัฐนั้นสงรายงานผลการ
ดําเนินงาน  ปญหา  และอุปสรรค  ตอสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด  ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมิไดกําหนดระยะเวลาไว  ใหรายงานอยางนอยทุกสามเดือน 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๒๓ การใดที่ไดดําเนินการหรืออยูในระหวางการดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   
วาดวยการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี  พ.ศ.  ๒๕๓๑  และที่แกไขเพิ่มเติม  กอนหรือในวันที่ระเบียบนี้
ใชบังคับใหคงดําเนินการตอไปไดตามระเบียบนั้น  เวนแตนายกรัฐมนตรีจะสั่งการเปนอยางอื่น 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 



หลักเกณฑในการตรวจสอบ 
 ความจําเปนในการตราพระราชบัญญัติ 
 
 ๑. วัตถุประสงคและเปาหมายของภารกิจ 
  ๑.๑ วัตถุประสงคและเปาหมายของภารกิจนั้นคืออะไร 
  ๑.๒ มีความจําเปนตองทําภารกิจนั้นเพียงใด 
  ๑.๓ เพ่ือแกไขปญหาหรือขอบกพรองใด 
  ๑.๔ มาตรการที่จะบรรลุวัตถุประสงคของภารกิจคืออะไร 
  ๑.๕ มีทางเลือกอืน่ที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงคเดียวกันหรอืไม 
  ๑.๖ ภารกิจนั้นจะแกไขปญหาหรือขอบกพรองนั้นไดเพียงใด 

 ๒. ใครควรเปนผูทําภารกิจ 
  ๒.๑ รัฐควรทําเองหรือควรใหภาคเอกชนเปนผูทํา  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึง 
การคุมครองประชาชน  ประสิทธิภาพ  ตนทุนและความคลองตัว 
  ๒.๒ ถารัฐควรทํา  รัฐบาลควรเปนผูทําหรือควรใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเปนผูทํา 
 ๓. ความจําเปนในการตรากฎหมาย 
  ๓.๑ ในการทําภารกิจนั้นจําเปนตองมีกฎหมายออกมาบังคับหรือไม 
ถาไมตรากฎหมายจะกอใหเกิดอุปสรรคตอการปฏิบัติภารกิจอยางไร 
  ๓.๒ ถาจําเปนตองมีกฎหมาย  กฎหมายนั้นควรเปนกฎหมายระดับชาติ
หรือกฎหมายระดับทองถิ่น 
  ๓.๓ ถาควรเปนกฎหมายระดับชาติจําเปนตองใชบังคับพรอมกัน
ทุกทองที่ทั่วราชอาณาจักร หรือควรทยอยใชเปนทองที่ทองที่ไปหรือเพียงบางทองที่เทาที่ไมขัด
ตอรัฐธรรมนูญ และจะกําหนดอายุของกฎหมายไวดวยไดหรือไม 
  ๓.๔ กฎหมายที่จะตราขึ้นควรใชระบบควบคุม  ระบบกํากับหรือ
ระบบสงเสริม 
  ๓.๕ สภาพบังคับของกฎหมายควรกําหนดเปนโทษทางอาญาหรือ
มาตรการบังคับทางปกครอง 
 ๔. ความซ้ําซอนของกฎหมาย 



  ๔.๑ ในเรื่องเดียวกันหรือทํานองเดียวกันนี้มีกฎหมายอื่นบัญญัติไว
แลวหรือไม  หากมีจะสมควรแกไขปรับปรุงกฎหมายดังกลาวใหครอบคลุมถึงภารกิจ 
ที่จะทําหรือสมควรมีกฎหมายขึ้นใหม 
  ๔.๒ ถาสมควรมีกฎหมายขึ้นใหมจะดําเนินการอยางไรกับกฎหมาย 
ที่มีอยูแลว  สมควรยกเลิก  ปรับปรุง  หรือแกไขกฎหมายดังกลาวใหสอดคลองกัน
เพียงใดหรือไม 

 ๕. ภาระตอบุคคลและความคุมคา 
  ๕.๑ กฎหมายที่จะตราขึ้นไดสรางภาระหนาที่ใดใหเกิดขึ้นแกบุคคลบาง 
  ๕.๒ สิทธิและเสรภีาพของบุคคลในเรื่องใดบางที่ตองถูกจํากัด 
  ๕.๓ การจํากัดนั้นไดจํากัดเทาที่จําเปนหรือไม 
  ๕.๔ ประชาชนและสังคมสวนรวมจะไดประโยชนอะไรบาง 
  ๕.๕ บทบัญญัติในกฎหมายนั้นอยูในวิสัยที่จะปฏิบัติไดโดยไมเกิด
ความยุงยากหรือภาระหนาที่เกินสมควรหรือไม 
  ๕.๖ เมื่อคํานึงถึงงบประมาณที่ตองใช  ภาระหนาที่ที่จะเกิดขึ้นกับ
ประชาชนและการที่ประชาชนจะตองถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชนที่จะไดรับแลว
จะคุมคา  หรือไม 

 ๖. ความพรอมของรัฐ 
  ๖.๑ รัฐมีความพรอมในดานกําลังคน  กําลังเงิน  ความรู  ที่จะบังคับ
การใหเปนไปตามกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพหรือไม 
  ๖.๒ มีวิธีการอยางไรที่จะทําใหผูที่จะตองถูกกฎหมายบังคับมีความเขาใจ
มีความพรอมและปฏิบัติตามกฎหมายอยางยินยอมพรอมใจ 
 ๗. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
  มีหนวยงานอื่นใดที่ปฏิบัติภารกิจซ้ําซอนหรือใกลเคียงกันหรือไม  ถามี
สมควรยุบหนวยงานนั้นหรือควรปรับเปลี่ยนอยางไรหรือไม 
 ๘. วิธีการทํางานและการตรวจสอบ 
  ๘.๑ ในการกําหนดวิธีการทํางานไดกําหนดใหสอดคลองกับหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือไม 
  ๘.๒ มีระบบการตรวจสอบและคานอํานาจ  และกระบวนการที่ทําให
เกิดความรวดเร็ว  ไมซ้ําซอน และมีประสิทธิภาพอยางไรบาง 



 ๙. อํานาจในการตราอนุบัญญัติ 
  ๙.๑ ไดกําหนดกรอบหรือมาตรการปองกันมิใหมีการตราอนุบัญญัติ 
ที่เปนการขยายอํานาจเจาหนาที่ของรัฐหรือเพิ่มภาระแกบุคคลเกินสมควรไวเพียงใดหรือไม 
 ๑๐. การรับฟงความคิดเห็น 
  ๑๐.๑ ในการยกรางกฎหมายไดเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝาย
แสดงความคิดเห็นแลวหรือไม 
  ๑๐.๒ ขอคัดคานของผูเกี่ยวของมีประการใด 
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