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บทความ :    การวิเคราะห์เร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี กรณีเร่งด่วน

โดย:           นายนรุตม์  ธัญวงษ์

ปีที่จัดทํา:     พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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การวิเคราะห์เร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี กรณีเร่งด่วน 

ญวงษ์ 
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ในการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ละครั้ง มีเรื่องที่ต้องนําเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีเป็นจํานวนมาก ซึ่งโดยปกติแล้วเรื่องเหล่านี้จะถูกส่งไปยังสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ความเหมาะสมและขอ้กฎหมายว่าขัดกฎหมายหรือไม่ รวมทั้งตรวจสอบในด้านอ่ืนๆ 
เช่น ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความมั่นคง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ ฯลฯ เพราะรัฐบาลควรได้
ตัดสนิใจเรื่องใดๆ    

 

อย่างไรก็ตาม การเสนอเรื่องที่มีความจําเป็นเร่งด่วน เรื่องสําคัญ และมี
ผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีมักจะถูกเสนอเข้าสู่ที่
ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันประชุม หรือก่อนการประชุมเล็กน้อย ซึ่งเรื่องในลักษณะ

นี้จะถูกจัดเป็น  “วาระจร”
โยกย้ายข้าราชการ เรื่องการแต่งตั้งกรรมการต่างๆ 
ระหวา่งประเทศ เป็นตน้ 
 
 
 

กรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวน    โดย โดย โดย โดย นายนรตุม  ธญัวงษนายนรตุม  ธญัวงษนายนรตุม  ธญัวงษนายนรตุม  ธญัวงษ    

นายนรุตม์  ธญัวงษ์

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ละครั้ง มีเรื่องที่ต้องนําเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีเป็นจํานวนมาก ซึ่งโดยปกติแล้วเรื่องเหล่านี้จะถูกส่งไปยังสํานัก

 (สลค.)  ล่วงหน้าเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีโอกาสตรวจสอบ
ความเหมาะสมและขอ้กฎหมายว่าขัดกฎหมายหรือไม่ รวมทั้งตรวจสอบในด้านอ่ืนๆ 
เช่น ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความมั่นคง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ ฯลฯ เพราะรัฐบาลควรได้รับทราบทุกแง่มุมที่เกี่ยวข้องก่อนจะทําการ

อย่างไรก็ตาม การเสนอเรื่องที่มีความจําเป็นเร่งด่วน เรื่องสําคัญ และมี
ผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีมักจะถูกเสนอเข้าสู่ที่
ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันประชุม หรือก่อนการประชุมเล็กน้อย ซึ่งเรื่องในลักษณะ

” เชน่ เรื่องการเสนอรา่งกฎหมายสําคัญ
โยกย้ายข้าราชการ เรื่องการแต่งตั้งกรรมการต่างๆ เรื่องการลงนามความตกลง

๓ 

 
นายนรุตม์  ธญัวงษ ์

 

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ละครั้ง มีเรื่องที่ต้องนําเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีเป็นจํานวนมาก ซึ่งโดยปกติแล้วเรื่องเหล่านี้จะถูกส่งไปยังสํานัก

ล่วงหน้าเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีโอกาสตรวจสอบ
ความเหมาะสมและขอ้กฎหมายว่าขัดกฎหมายหรือไม่ รวมทั้งตรวจสอบในด้านอ่ืนๆ 
เช่น ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความมั่นคง ความสัมพันธ์ระหว่าง

ทราบทุกแง่มุมที่เกี่ยวข้องก่อนจะทําการ

อย่างไรก็ตาม การเสนอเรื่องที่มีความจําเป็นเร่งด่วน เรื่องสําคัญ และมี
ผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีมักจะถูกเสนอเข้าสู่ที่
ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันประชุม หรือก่อนการประชุมเล็กน้อย ซึ่งเรื่องในลักษณะ

เชน่ เรื่องการเสนอรา่งกฎหมายสําคัญ เรื่องการแต่งตั้ง
เรื่องการลงนามความตกลง



 

การวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรีการวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรีการวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรีการวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรี    กรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวน

การการส่งระเบยีบวาระการประชุมส่งระเบยีบวาระการประชุม
 

การประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกหนึ่งของการ
บริหารราชการแผ่นดินซึ่ง
เลขานุการของคณะรัฐมนตรี
หนึ่ง คือ การวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 
๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและ
การประชุมคณะรัฐมนตร ีพ
 

���� กรณปีกต ิ

มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง
เอกสารที่เกี่ยวขอ้งใหค้ณะรัฐมนตรทีราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
คณะรัฐมนตรี แต่ในกรณีจําเป็นเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์สําคัญของประเทศ 
หรือมีกรณีฉุกเฉิน หรือเพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับ 
กําหนดให้นายกรัฐมนตรีอาจพิจารณาเรื่องใดกับรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องตาม
ที่เห็นสมควรเพื่อมีมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นได้ และเมื่อมีการประชุมเป็นกรณีปกติ
ใหน้ายกรัฐมนตรแีจง้ใหท้ี่ประชุมคณะรัฐมนตรทีราบมตคิณะรัฐมนตรดัีงกลา่วดว้ย

มีความจําเป็นเร่งด่วนนายกรัฐมนตรีจะอนุมัติให้เสนอโดย
ไม่ต้องส่งวาระการประชุมล่วงหน้าก็ได้ แต่ในกรณีที่เรื่องนั้น
เป็นเรื่องที่มีผลให้มีการอนุมัติงบประมาณ นายกรัฐมนตรี
จะอนุมัติเรื่องดังกล่าวได้ต่อเมื่อเป็นกรณีฉุกเฉิ
จําเป็นเพื่อรักษาประโยชน์สําคัญของประเทศหรือประชาชน 
การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีในลักษณะดังกล่าวเรียกว่า 

“วาระจร

กรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวน    โดย โดย โดย โดย นายนรตุม  ธญัวงษนายนรตุม  ธญัวงษนายนรตุม  ธญัวงษนายนรตุม  ธญัวงษ    

ส่งระเบยีบวาระการประชุมส่งระเบยีบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี  

การประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกหนึ่งของการ
บริหารราชการแผ่นดินซึ่ง สลค. ในฐานะเป็นฝ่าย

ของคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่สําคัญประการ
หนึ่ง คือ การวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 

แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและ 
การประชุมคณะรัฐมนตร ีพ.ศ. ๒๕๔๘  

วรรคหนึ่ง กําหนดให้ สลค. ต้องจัดส่งวาระการประชุมพร้อมด้วย
เอกสารที่เกี่ยวขอ้งใหค้ณะรัฐมนตรทีราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑ วันก่อนการประชุม

กรณีจําเป็นเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์สําคัญของประเทศ 
หรือมีกรณีฉุกเฉิน หรือเพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับ มาตรา 

นายกรัฐมนตรีอาจพิจารณาเรื่องใดกับรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องตาม
ที่เห็นสมควรเพื่อมีมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นได้ และเมื่อมีการประชุมเป็นกรณีปกติ
ใหน้ายกรัฐมนตรแีจง้ใหท้ี่ประชุมคณะรัฐมนตรทีราบมตคิณะรัฐมนตรดัีงกลา่วดว้ย

���� กรณเีร่งด่วน 

มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง กําหนดข้อยกเว้นไว้ว่า กรณี
มีความจําเป็นเร่งด่วนนายกรัฐมนตรีจะอนุมัติให้เสนอโดย
ไม่ต้องส่งวาระการประชุมล่วงหน้าก็ได้ แต่ในกรณีที่เรื่องนั้น
เป็นเรื่องที่มีผลให้มีการอนุมัติงบประมาณ นายกรัฐมนตรี
จะอนุมัติเรื่องดังกล่าวได้ต่อเมื่อเป็นกรณีฉุกเฉิ
จําเป็นเพื่อรักษาประโยชน์สําคัญของประเทศหรือประชาชน 
การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีในลักษณะดังกล่าวเรียกว่า 

วาระจร” 

๔ 

ต้องจัดส่งวาระการประชุมพร้อมด้วย
วันก่อนการประชุม

กรณีจําเป็นเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์สําคัญของประเทศ  
มาตรา ๙ วรรคสอง 

นายกรัฐมนตรีอาจพิจารณาเรื่องใดกับรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องตาม 
ที่เห็นสมควรเพื่อมีมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นได้ และเมื่อมีการประชุมเป็นกรณีปกติ
ใหน้ายกรัฐมนตรแีจง้ใหท้ี่ประชุมคณะรัฐมนตรทีราบมตคิณะรัฐมนตรดัีงกลา่วดว้ย  

ข้อยกเว้นไว้ว่า กรณ ี
มีความจําเป็นเร่งด่วนนายกรัฐมนตรีจะอนุมัติให้เสนอโดย 
ไม่ต้องส่งวาระการประชุมล่วงหน้าก็ได้ แต่ในกรณีที่เรื่องนั้น
เป็นเรื่องที่มีผลให้มีการอนุมัติงบประมาณ นายกรัฐมนตร ี
จะอนุมัติเรื่องดังกล่าวได้ต่อเมื่อเป็นกรณีฉุกเฉินและมีความ
จําเป็นเพื่อรักษาประโยชน์สําคัญของประเทศหรือประชาชน 
การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีในลักษณะดังกล่าวเรียกว่า 



 

การวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรีการวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรีการวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรีการวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรี    กรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวน

การวเิคราะห์ถงึความจําเป็นเร่งด่วนการวเิคราะห์ถงึความจําเป็นเร่งด่วน
 

ปัจจัยสําคัญที่มผีลกระทบตอ่การตัดสนิใจของนายกรัฐมนตรใีนการพิจารณา
ส่ังการอนุมัตใิหน้ําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรเีป็นวาระจรที่สําคัญมี

� ความฉุกเฉนิ ความจําเป็นเรง่ดว่น 

� ผลประโยชนสํ์าคัญของประเทศหรือประชาชน 

� การรักษาความลับของทางราชการ 

� ผลกระทบอันมนีัยสําคัญตอ่การบ
ปัจจัยเหล่านี้ถือเป็นสิ่งบ่งชี้ว่า ควรจะนําเรื่องใด

เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเป็นวาระจรหรือไม่ เพื่อไม่
ต่อบทบัญญัติของกฎหมาย สามารถอธิบาย
ทําความเขา้ใจกับฝา่ยตา่งๆ ไดอ้ยา่ง
แสดงถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาล
ราชการแผน่ดนิของคณะรัฐมนตรี

แม้การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเป็นวาระจรจะได้มีการกําหนดหลักการ
และเหตุผลดังที่กล่าวไว้แล้วก็ตามแต่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่างๆ ยังคง
ขอให้ สลค. นําเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยอ้างเหตุผล
ความจํา เป็น เร่ งด่ วนเป็นจํานวนมาก 
ความเหมาะสมเพิ่มเตมิ โดยคํานงึถงึ

� ข้อเสนอที่ทางหน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องประสงค์จะให้คณะรัฐมนตรี
มมีตนิัน้มคีวามชัดเจนหรือไม ่

� ไดม้กีารดําเนนิการตามขัน้ตอนหรือหลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญ กฎหมาย 
ระเบยีบขอ้บังคับตา่งๆ และมตคิณะรัฐมนตรทีี่เกี่ยวขอ้งแลว้หรือไม ่

� ขอ้มูลขอ้เท็จจรงิมคีวามครบถว้นสมบูรณห์รือไม ่

� การขอความเห็น
คณะรัฐมนตรี เช่น สํานักง
หรือไม ่

กรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวน    โดย โดย โดย โดย นายนรตุม  ธญัวงษนายนรตุม  ธญัวงษนายนรตุม  ธญัวงษนายนรตุม  ธญัวงษ    

การวเิคราะห์ถงึความจําเป็นเร่งด่วนการวเิคราะห์ถงึความจําเป็นเร่งด่วน  

ปัจจัยสําคัญที่มผีลกระทบตอ่การตัดสนิใจของนายกรัฐมนตรใีนการพิจารณา
ส่ังการอนุมัตใิหน้ําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรเีป็นวาระจรที่สําคัญมดัีงนี้

ความฉุกเฉนิ ความจําเป็นเรง่ดว่น  

ผลประโยชนสํ์าคัญของประเทศหรือประชาชน  

การรักษาความลับของทางราชการ  

ผลกระทบอันมนีัยสําคัญตอ่การบรหิารราชการแผน่ดนิในดา้นตา่งๆ 
ปัจจัยเหล่านี้ถือเป็นสิ่งบ่งชี้ว่า ควรจะนําเรื่องใด

เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเป็นวาระจรหรือไม่ เพื่อไม่ให้ขัด
ต่อบทบัญญัติของกฎหมาย สามารถอธิบายสังคมและ

ความเขา้ใจกับฝา่ยตา่งๆ ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลรวมทั้ง
แสดงถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหาร

ของคณะรัฐมนตร ี
แม้การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเป็นวาระจรจะได้มีการกําหนดหลักการ

ไว้แล้วก็ตามแต่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่างๆ ยังคง
นําเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยอ้างเหตุผล

ความจํา เป็น เร่ งด่ วนเป็นจํานวนมาก จึงมีความจํา เป็นจะต้อง
เพิ่มเตมิ โดยคํานงึถงึประเด็นที่สําคัญ ดังนี้ 

ข้อเสนอที่ทางหน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องประสงค์จะให้คณะรัฐมนตรี
มมีตนิัน้มคีวามชัดเจนหรือไม ่ 

ไดม้กีารดําเนนิการตามขัน้ตอนหรือหลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญ กฎหมาย 
ระเบยีบขอ้บังคับตา่งๆ และมตคิณะรัฐมนตรทีี่เกี่ยวขอ้งแลว้หรือไม ่

ขอ้มูลขอ้เท็จจรงิมคีวามครบถว้นสมบูรณห์รือไม ่ 

การขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี เช่น สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ครบถ้วน

๕ 

ปัจจัยสําคัญที่มผีลกระทบตอ่การตัดสนิใจของนายกรัฐมนตรใีนการพิจารณา
ดังนี้ 

รหิารราชการแผน่ดนิในดา้นตา่งๆ  

แม้การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเป็นวาระจรจะได้มีการกําหนดหลักการ
ไว้แล้วก็ตามแต่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่างๆ ยังคง

นําเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยอ้างเหตุผล 
จึงมีความจํา เป็นจะต้องพิจารณา 

ข้อเสนอที่ทางหน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องประสงค์จะให้คณะรัฐมนตร ี

ไดม้กีารดําเนนิการตามขัน้ตอนหรือหลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญ กฎหมาย 
ระเบยีบขอ้บังคับตา่งๆ และมตคิณะรัฐมนตรทีี่เกี่ยวขอ้งแลว้หรือไม ่ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของ
บประมาณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ครบถ้วน



 

การวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรีการวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรีการวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรีการวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรี    กรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวน

สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการ
ดังนั้น หากไม่มีการกล่ันกรองเรื่องให้เกิดความเหมาะสมแล้วก็
ดุลพินิจของคณะรัฐมนตรีเกิดความคลาดเคล่ือน หรือมติคณะรัฐมนตรีขัดแย้ง
กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
อํานาจรัฐ หรือแมแ้ตเ่จา้หนา้ที่ของรัฐอาจถูกกลา่วหาวา่กระทําความผดิตอ่ตําแหน่ง
หนา้ที่ราชการ ตามมาตรา 

 

ความหมายของวาระจร
 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ

“วาระจร” เป็นคํานาม (น
นําเข้ามาพจิารณาเป็นพเิศษในการประชุมคราวนั้น

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรเีมื่อวันที่ 
มติรับทราบการกําหนดวิธีการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติ
ตามที่สํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรเีสนอ โดยไดก้ลา่วถงึเรื่องระเบยีบวาระจรไวว้า่ 

 

“๖. ระเบียบวาระจรระเบียบวาระจร
ประชุมคณะรัฐมนตรีเรียกว่า ระเบียบวาระจร
เรื่องเพื่อพจิารณาและเรื่องเพื่อทราบ ซึ่งสว่นราชการเจา้ของ
เรื่องเห็นว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรีโดยให้รัฐมนตรี 
เรื่องในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และลงนามในเอกสารที่แจ้ง
ว่าเป็นเ รื่องที่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่สมควรนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเป็นวาระจร 
คณะรัฐมนตรจีะนําเสนอตอ่คณะรัฐมนตรตีอ่เมื่อนายกรัฐมนตรี
ไดอ้นุมัตแิลว้  

 

กรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวน    โดย โดย โดย โดย นายนรตุม  ธญัวงษนายนรตุม  ธญัวงษนายนรตุม  ธญัวงษนายนรตุม  ธญัวงษ    

สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการวิเคราะห์และให้ความเห็นของคณะรัฐมนตร ี
ดังนั้น หากไม่มีการกล่ันกรองเรื่องให้เกิดความเหมาะสมแล้วก็อาจส่งผลให้การ
ดุลพินิจของคณะรัฐมนตรีเกิดความคลาดเคล่ือน หรือมติคณะรัฐมนตรีขัดแย้ง
กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีก่อนหน้าได้ ทําให้เกิดความเสียหาย
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงอาจเป็นสาเหตุให้รัฐบาลถูกตรวจสอบการใช้

เจา้หนา้ที่ของรัฐอาจถูกกลา่วหาวา่กระทําความผดิตอ่ตําแหน่ง
หนา้ที่ราชการ ตามมาตรา ๑๕๗ แหง่ประมวลกฎหมายอาญาได ้

ความหมายของวาระจร 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้ความหมายของคําว่า 

น.) หมายถึง เรื่องที่มิได้บรรจุไว้ในระเบียบวาระ แต่ได้
นําเข้ามาพจิารณาเป็นพเิศษในการประชุมคราวนั้น. 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรเีมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ 
มติรับทราบการกําหนดวิธีการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติ
ตามที่สํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรเีสนอ โดยไดก้ลา่วถงึเรื่องระเบยีบวาระจรไวว้า่ 

ระเบียบวาระจรระเบียบวาระจร ในส่วนของเรื่องที่เสนอในวัน
ประชุมคณะรัฐมนตรีเรียกว่า ระเบียบวาระจร ประกอบด้วย
เรื่องเพื่อพจิารณาและเรื่องเพื่อทราบ ซึ่งสว่นราชการเจา้ของ
เรื่องเห็นว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรีโดยให้รัฐมนตรี (เจ้าสังกัด) เป็นผู้ลงนามเสนอ

ประชุมคณะรัฐมนตรี และลงนามในเอกสารที่แจ้ง
ว่าเป็นเ รื่องที่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่สมควรนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเป็นวาระจร (แบบพิมพ์สีชมพู) ซึ่งเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรจีะนําเสนอตอ่คณะรัฐมนตรตีอ่เมื่อนายกรัฐมนตรี

๖ 

ของคณะรัฐมนตร ี
อาจส่งผลให้การใช้

ดุลพินิจของคณะรัฐมนตรีเกิดความคลาดเคล่ือน หรือมติคณะรัฐมนตรีขัดแย้งกับ
ได้ ทําให้เกิดความเสียหาย 

เป็นสาเหตุให้รัฐบาลถูกตรวจสอบการใช้
เจา้หนา้ที่ของรัฐอาจถูกกลา่วหาวา่กระทําความผดิตอ่ตําแหน่ง

 

ได้ให้ความหมายของคําว่า 

เรื่องที่มิได้บรรจุไว้ในระเบียบวาระ แต่ได้

๒๕๕๔ คณะรัฐมนตรีได้มี
มติรับทราบการกําหนดวิธีการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติ
ตามที่สํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรเีสนอ โดยไดก้ลา่วถงึเรื่องระเบยีบวาระจรไวว้า่  



 

การวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรีการวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรีการวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรีการวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรี    กรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวน

อย่างไรก็ตาม มาตรา 
การประชุมคณะรัฐมนตรี พ
เอกสารวาระการประชุมล่วงหน้าได้เฉพาะกรณีที่จําเป็นเร่งด่วนโดยอนุมัติของ
นายกรัฐมนตร ีแตเ่รื่องใดที่มผีลใหม้กีารอนุมัติงบประมาณ นายกรัฐมนตรีจะอนุมัติ
ได้ต่อเมื่อเป็นกรณีฉุกเฉินและมีความจําเป็นเพื่อรักษาประโยชน์สําคัญของประเทศ
หรือประชาชนเทา่นัน้” 

 

ลักษณะของวาระจร 
 

วาระจรจะต้องเป็น
ดังตอ่ไปนี้ 

๑. เป็นเรื่องที่มีความจําเป็นเร่งด่วน เช่น เรื่องที่มีกําหนดเวลา อาทิ การลงนาม
ความตกลงระหว่างประเทศ ที่มีกําหนดการไว้ล่วงหน้าแล้ว เรื่องมาตรการทางภาษี
ที่มีกําหนดการประกาศใช้บังคับ เรื่องการชําระหนี้ตามคําพิพากษาที่หากผิดนัด
ชําระหนี้ตอ้งเสยีดอกเบี้ย เป็นตน้ หรือ

๒. หากเป็นเรื่องที่มีผลให้มีการอนุมัติงบประมาณ จะต้องเป็นกรณีฉุกเฉิน
และมีความจําเป็นเพื่อรักษาประโยชน์สําคัญของประเทศหรือประชาชน เช่น 
การพิจารณาแผนงาน/โครงการ และงบประมาณเกี่ยวกับการฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพบิัตธิรรมชาต ิอาท ิอุทกภัย วาตภัย หรือโ

 
 

กรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวน    โดย โดย โดย โดย นายนรตุม  ธญัวงษนายนรตุม  ธญัวงษนายนรตุม  ธญัวงษนายนรตุม  ธญัวงษ    

อย่างไรก็ตาม มาตรา ๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและ
การประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  ได้กําหนดให้อาจเสนอเรื่องโดยไม่ต้องส่ง
เอกสารวาระการประชุมล่วงหน้าได้เฉพาะกรณีที่จําเป็นเร่งด่วนโดยอนุมัติของ
นายกรัฐมนตร ีแตเ่รื่องใดที่มผีลใหม้กีารอนุมัติงบประมาณ นายกรัฐมนตรีจะอนุมัติ
ด้ต่อเมื่อเป็นกรณีฉุกเฉินและมีความจําเป็นเพื่อรักษาประโยชน์สําคัญของประเทศ

 ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่า “วาระจร
ไม่อยู่ในระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
ในระเบียบวาระปกติและระเบียบวาระเพิ่มเติม 
โดยได้รับอนุมัติจากนายกรัฐมนตรีให้นําเสนอ
ในการประชุมคณะรัฐมนตรี ตามเงื่อนไขของ
มาตรา ๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอ
เรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตร ีพ

เป็นเรื่องที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่าง 

เป็นเรื่องที่มีความจําเป็นเร่งด่วน เช่น เรื่องที่มีกําหนดเวลา อาทิ การลงนาม
ความตกลงระหว่างประเทศ ที่มีกําหนดการไว้ล่วงหน้าแล้ว เรื่องมาตรการทางภาษี
ที่มีกําหนดการประกาศใช้บังคับ เรื่องการชําระหนี้ตามคําพิพากษาที่หากผิดนัด
ชําระหนี้ตอ้งเสยีดอกเบี้ย เป็นตน้ หรือ 

หากเป็นเรื่องที่มีผลให้มีการอนุมัติงบประมาณ จะต้องเป็นกรณีฉุกเฉิน
และมีความจําเป็นเพื่อรักษาประโยชน์สําคัญของประเทศหรือประชาชน เช่น 

โครงการ และงบประมาณเกี่ยวกับการฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพบิัตธิรรมชาต ิอาท ิอุทกภัย วาตภัย หรือโรคระบาด 

๗ 

แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและ 
ได้กําหนดให้อาจเสนอเรื่องโดยไม่ต้องส่ง

เอกสารวาระการประชุมล่วงหน้าได้เฉพาะกรณีที่จําเป็นเร่งด่วนโดยอนุมัติของ
นายกรัฐมนตร ีแตเ่รื่องใดที่มผีลใหม้กีารอนุมัติงบประมาณ นายกรัฐมนตรีจะอนุมัติ
ด้ต่อเมื่อเป็นกรณีฉุกเฉินและมีความจําเป็นเพื่อรักษาประโยชน์สําคัญของประเทศ

วาระจร” คือ เรื่องที ่
ไม่อยู่ในระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
ในระเบียบวาระปกติและระเบียบวาระเพิ่มเติม 
โดยได้รับอนุมัติจากนายกรัฐมนตรีให้นําเสนอ 
ในการประชุมคณะรัฐมนตรี ตามเงื่อนไขของ

แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอ
เรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตร ีพ.ศ. ๒๕๔๘ 

เรื่องที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่าง 

เป็นเรื่องที่มีความจําเป็นเร่งด่วน เช่น เรื่องที่มีกําหนดเวลา อาทิ การลงนาม
ความตกลงระหว่างประเทศ ที่มีกําหนดการไว้ล่วงหน้าแล้ว เรื่องมาตรการทางภาษี
ที่มีกําหนดการประกาศใช้บังคับ เรื่องการชําระหนี้ตามคําพิพากษาที่หากผิดนัด

หากเป็นเรื่องที่มีผลให้มีการอนุมัติงบประมาณ จะต้องเป็นกรณีฉุกเฉิน
และมีความจําเป็นเพื่อรักษาประโยชน์สําคัญของประเทศหรือประชาชน เช่น  

โครงการ และงบประมาณเกี่ยวกับการฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับ
รคระบาด  



 

การวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรีการวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรีการวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรีการวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรี    กรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวน

 

 

การพิจารณาว่าเรื่องใดจะเสนอเพื่อพิจารณาจรหรือทราบจรจะเป็นไปตาม
ขอ้กฎหมาย ขอ้เท็จจรงิ และขอ้เสนอของแตล่ะเรื่อง

 

ประเภทของเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
 

 เรื่องที่จะนําเสนอเป็นวาระตอ่คณะรัฐมนตรี ไม่ว่าจะเป็นวาระปกติหรือวาระจร
ก็ต้องเข้าข่าย ๑๓ เรื่อง ดังนี้ 
วา่ดว้ยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตร ีพ

(๑) เรื่องที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้อง
เสนอคณะรัฐมนตร ี

(๒) รา่งพระราชบัญญัต ิรา่งพระราชกําหนด
(๓) เรื่องที่ต้องเสนอให้สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภาอนุมัติหรือให้

ความเห็นชอบ 
(๔) รา่งพระราชกฤษฎกีา
(๕) รา่งกฎกระทรวงเกี่ยวกับนโยบายสําคัญที่คณะรัฐมนตรกีําหนด
(๖) ร่างระเบียบ ร่างข้อบังคับ หรือร่างประกาศที่มีผลบังคับแก่ส่วนราชการ

โดยทั่วไป 
(๗) เรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือที่เกี่ยวกับองค์การ

ระหวา่งประเทศที่มผีลผูกพันรัฐบาลไทย
 

กรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวน    โดย โดย โดย โดย นายนรตุม  ธญัวงษนายนรตุม  ธญัวงษนายนรตุม  ธญัวงษนายนรตุม  ธญัวงษ    

ประเภทของวาระจร 

วาระจรจําแนกได ้๓ ประเภท ดังนี้
(๑)  วาระเรื่องเพื่อพจิารณาจร  
(๒)  วาระเรื่องเพื่อทราบจร  
(๓)  วาระสําคัญของรัฐบาล หรือเรียกว่า 

Based” 

การพิจารณาว่าเรื่องใดจะเสนอเพื่อพิจารณาจรหรือทราบจรจะเป็นไปตาม
และขอ้เสนอของแตล่ะเรื่อง 

เรื่องเสนอคณะรัฐมนตร ี

เรื่องที่จะนําเสนอเป็นวาระตอ่คณะรัฐมนตรี ไม่ว่าจะเป็นวาระปกติหรือวาระจร
เรื่อง ดังนี้ (เป็นไปตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกา

วา่ดว้ยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตร ีพ.ศ. ๒๕๔๘) 
เรื่องที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้อง

รา่งพระราชบัญญัต ิรา่งพระราชกําหนด 
เรื่องที่ต้องเสนอให้สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภาอนุมัติหรือให้

รา่งพระราชกฤษฎกีา 
รา่งกฎกระทรวงเกี่ยวกับนโยบายสําคัญที่คณะรัฐมนตรกีําหนด
ร่างระเบียบ ร่างข้อบังคับ หรือร่างประกาศที่มีผลบังคับแก่ส่วนราชการ

เรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือที่เกี่ยวกับองค์การ
ระหวา่งประเทศที่มผีลผูกพันรัฐบาลไทย 

๘ 

ประเภท ดังนี้ 

วาระสําคัญของรัฐบาล หรือเรียกว่า “Agenda 

การพิจารณาว่าเรื่องใดจะเสนอเพื่อพิจารณาจรหรือทราบจรจะเป็นไปตาม

เรื่องที่จะนําเสนอเป็นวาระตอ่คณะรัฐมนตรี ไม่ว่าจะเป็นวาระปกติหรือวาระจร
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกา

 
เรื่องที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้อง

เรื่องที่ต้องเสนอให้สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภาอนุมัติหรือให้

รา่งกฎกระทรวงเกี่ยวกับนโยบายสําคัญที่คณะรัฐมนตรกีําหนด 
ร่างระเบียบ ร่างข้อบังคับ หรือร่างประกาศที่มีผลบังคับแก่ส่วนราชการ

เรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือที่เกี่ยวกับองค์การ



 

การวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรีการวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรีการวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรีการวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรี    กรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวน

(๙) เรื่องที่ขอทบทวนหรือยกเวน้การปฏิบัติ
ขอ้บังคับ หรือประกาศตาม 

(๑๐) ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่มีลักษณะเป็นระเบียบปฏิบัติ
ราชการทั่วไป หรือจะมผีลเป็นแนวบรรทัดฐานในการปฏบิัตริาชการ

(๑๑) เรื่องที่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินนอกเ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยงบประมาณรายจา่ยประจําปหีรืองบประมาณรายจา่ยเพิ่มเตมิ

(๑๒) เรื่องที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลนําเสนอหรือมีคําส่ังให้
เสนอคณะรัฐมนตร ี

(๑๓) เรื่องที่คณะรัฐมนตรมีมีตใิหเ้สนอคณะรัฐมนตรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวน    โดย โดย โดย โดย นายนรตุม  ธญัวงษนายนรตุม  ธญัวงษนายนรตุม  ธญัวงษนายนรตุม  ธญัวงษ    

(๘) การริเริ่มโครงการลงทุนขนาดใหญ่
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ที่มีวงเงินตามที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด เว้นแต่โครงการลงทุนที่กําหนดในแผนงาน
ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหรือเห็นชอบกับ
แผนงานนัน้แลว้ 

เรื่องที่ขอทบทวนหรือยกเวน้การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
ขอ้บังคับ หรือประกาศตาม (๖) 

ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่มีลักษณะเป็นระเบียบปฏิบัติ
ราชการทั่วไป หรือจะมผีลเป็นแนวบรรทัดฐานในการปฏบิัตริาชการ

เรื่องที่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินนอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว
ตามกฎหมายวา่ดว้ยงบประมาณรายจา่ยประจําปหีรืองบประมาณรายจา่ยเพิ่มเตมิ

เรื่องที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลนําเสนอหรือมีคําส่ังให้

เรื่องที่คณะรัฐมนตรมีมีตใิหเ้สนอคณะรัฐมนตร ี

๙ 

การริเริ่มโครงการลงทุนขนาดใหญ ่
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ที่มีวงเงินตามที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด เว้นแต่โครงการลงทุนที่กําหนดในแผนงาน 
ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหรือเห็นชอบกับ

ตามมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ

ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่มีลักษณะเป็นระเบียบปฏิบัติ
ราชการทั่วไป หรือจะมผีลเป็นแนวบรรทัดฐานในการปฏบิัตริาชการ 

นือจากที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว
ตามกฎหมายวา่ดว้ยงบประมาณรายจา่ยประจําปหีรืองบประมาณรายจา่ยเพิ่มเตมิ 

เรื่องที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลนําเสนอหรือมีคําส่ังให้



 

การวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรีการวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรีการวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรีการวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรี    กรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวน

���� วาระจรที่เป็นเรื่อง
 

 สลค. ได้รับหนังสือจาก
เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
รับรองหรือลงนามระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 
ความเห็นชอบร่างเอกสารเพิ่มเติม 
หนึ่งประชาคมหนึ่งจุดมุง่หมาย โดยจะมกีารรับรองในระหวา่งวันที่ 
ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา จึงเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นเร่งด่วนและ
มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ในการรับรองร่างเอกสารฯ สลค
ในวันที่ ๒๙ มนีาคม ๒๕๕๕ 
 

����วาระจรที่เป็นเรื่องที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ
คณะรัฐมนตรหีรอืให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
  

สลค. ได้รับหนังสือจาก
เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
บรหิารระดับสูง (ตําแหนง่ผูว้า่ราชการจังหวัด
อํานาจหนา้ที่ของคณะรัฐมนตรี
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งระดับสูง
ผลกระทบทางการเมืองภายในประเทศ 
จะเปิดช่องให้เกิดความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนผู้ที่ถูกเสนอช่ือให้ดํารงตําแหน่ง
ในแนวทางที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่โปร่งใส ซึ่งขัดกับหลักธรรมาภิบาล
เสนอคณะรัฐมนตรพีจิารณาเป็นวาระจรในวันที่ 
 
 

กรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวน    โดย โดย โดย โดย นายนรตุม  ธญัวงษนายนรตุม  ธญัวงษนายนรตุม  ธญัวงษนายนรตุม  ธญัวงษ    

ตัวอย่างวาระจร 
 

วาระจรที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ได้รับหนังสือจากกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวันที่ ๒๖ 
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเอกสารที่จะมีการ

รับรองหรือลงนามระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๐ 
ความเห็นชอบร่างเอกสารเพิ่มเติม คือ ร่างปฏิญญาพนมเปญว่าด้วยอาเซียน 
หนึ่งประชาคมหนึ่งจุดมุง่หมาย โดยจะมกีารรับรองในระหวา่งวันที่ ๓-

ราชอาณาจักรกัมพูชา จึงเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นเร่งด่วนและ
มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ[มาตรา ๔ (๗)]ที่มีกําหนดระยะเวลา
ในการรับรองร่างเอกสารฯ สลค. จึงได้นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเป็นวาระจร

๒๕๕๕  

เรื่องที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ
คณะรัฐมนตรหีรอืให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตร ี

ได้รับหนังสือจากกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการในตําแหน่งประเภท

ตําแหนง่ผูว้า่ราชการจังหวัด) ซึ่งเป็นเรื่องที่กฎหมายกําหนดให้เป็น
อํานาจหนา้ที่ของคณะรัฐมนตรี[มาตรา ๔ (๑)] ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งระดับสูง
การเมืองภายในประเทศ การเปิดเผยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี

จะเปิดช่องให้เกิดความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนผู้ที่ถูกเสนอช่ือให้ดํารงตําแหน่ง
ในแนวทางที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่โปร่งใส ซึ่งขัดกับหลักธรรมาภิบาล
เสนอคณะรัฐมนตรพีจิารณาเป็นวาระจรในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ์๒๕๕๕

๑๐ 

เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ 
เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเอกสารที่จะมีการ

๒๐ ซึ่งเป็นการขอ
คือ ร่างปฏิญญาพนมเปญว่าด้วยอาเซียน :  

-๔ เมษายน ๒๕๕๕ 
ราชอาณาจักรกัมพูชา จึงเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นเร่งด่วนและ 

ที่มีกําหนดระยะเวลา 
ได้นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเป็นวาระจร

เรื่องที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการในตําแหน่งประเภท

ซึ่งเป็นเรื่องที่กฎหมายกําหนดให้เป็น
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งระดับสูงเป็นเรื่องที่มี
การเปิดเผยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี

จะเปิดช่องให้เกิดความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนผู้ที่ถูกเสนอช่ือให้ดํารงตําแหน่ง 
ในแนวทางที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่โปร่งใส ซึ่งขัดกับหลักธรรมาภิบาล สลค. จึงได้

๒๕๕๕ 



 

การวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรีการวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรีการวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรีการวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรี    กรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวน

����วาระจรที่เป็นร่างประกาศที่มผีลบังคับแก่ส่วนราชการโดยท่ัวไป
 

จังหวัดปัตตาน)ี โดยในการ
ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕
ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ไว้ในทุกพื้นที่ของ 
ชายแดนภาคใต้ดังกล่าวออกไปอีก 
รา่งประกาศดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีผลบังคับแก่ส่วนราชการโดยทั่วไป 
และเป็นเรื่องที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี
(๑)] ตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ
มคีวามจําเป็นเรง่ดว่น เป็นความลับของทางราชการและมีผลกระทบต่อความมั่นคง
ของรัฐ สลค. จงึไดน้ําเสนอคณะรัฐมนตรพีจิารณาเป็นว
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวน    โดย โดย โดย โดย นายนรตุม  ธญัวงษนายนรตุม  ธญัวงษนายนรตุม  ธญัวงษนายนรตุม  ธญัวงษ    

วาระจรที่เป็นร่างประกาศที่มผีลบังคับแก่ส่วนราชการโดยท่ัวไป

สลค. ได้รับหนังสือจากสํานักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ 
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง การขยายระยะเวลาการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่ 
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ้(จังหวัดนราธวิาส จังหวั

โดยในการประชุมคณะกรรมการบรหิารในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ไว้ในทุกพื้นที่ของ 
ชายแดนภาคใต้ดังกล่าวออกไปอีก ๓ เดือน ด้วยเหตุผลความจําเป็นของ กอ
รา่งประกาศดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีผลบังคับแก่ส่วนราชการโดยทั่วไป 
และเป็นเรื่องที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี

ตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ
มคีวามจําเป็นเรง่ดว่น เป็นความลับของทางราชการและมีผลกระทบต่อความมั่นคง

จงึไดน้ําเสนอคณะรัฐมนตรพีจิารณาเป็นวาระจรในวันที่ ๑๓ 

 

๑๑ 

วาระจรที่เป็นร่างประกาศที่มผีลบังคับแก่ส่วนราชการโดยท่ัวไป 

ได้รับหนังสือจากสํานักงานสภาความมั่นคง
๒๕๕๕ เพื่อเสนอ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง การขยายระยะเวลาการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่ 

จังหวัดนราธวิาส จังหวดัยะลาและ 
ประชุมคณะกรรมการบรหิารในสถานการณ์ฉุกเฉิน (กบฉ.) 
ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ไว้ในทุกพื้นที่ของ ๓ จังหวัด
เดือน ด้วยเหตุผลความจําเป็นของ กอ.รมน. 

รา่งประกาศดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีผลบังคับแก่ส่วนราชการโดยทั่วไป [มาตรา ๔ (๖)] 
และเป็นเรื่องที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี[มาตรา ๔ 

ตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่
มคีวามจําเป็นเรง่ดว่น เป็นความลับของทางราชการและมีผลกระทบต่อความมั่นคง

๑๓ มนีาคม ๒๕๕๕ 



 

การวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรีการวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรีการวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรีการวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรี    กรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวน

หลักการปฏบัิตงิานเกี่ยวกับวาระจร
 

คณะรัฐมนตรไีดม้มีติเกี่ยวกับการเสนอเรื่องเป็นวาระจร
สรุปเป็นหลักการปฏบิัตงิาน

(๑) ในการประชุมคณะรัฐมนตรีควรมีจํานวนเรื่องที่
คณะรัฐมนตรีต้องพิจารณาเหมาะสมกับระยะเวลาที่ใช้ใน
การประชุมคณะรัฐมนตรแีตล่ะครัง้

(๒) การส่งเรื่องไปยัง
ลว่งหนา้แตเ่นิ่นๆ 

(๓) ไม่ควรเสนอเรื่องใดๆ มาในเวลากระชั้นชิดจนต้องนําเสนอค
พจิารณาเป็นวาระจร 

(๔) ให้มีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นวาระจรได้เท่าที่จําเป็นตามนัยพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ
ระเบยีบวา่ดว้ยหลักเกณฑแ์ละวธิกีารเสนอเรื่องตอ่คณะรัฐมนตร ีพ

(๕) เพื่อใหก้ารตัดสินใจของคณะรัฐม
ควรเสนอเรื่องมาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ดังตอ่ไปนี้ 

(๕.๑) เรื่องที่มคีวามจําเป็นเร่งด่วนเกี่ยวกับการแตง่ตัง้ โยกยา้ยข้าราชการ
(๕.๒) เรื่องที่มีความจําเป็นเร่งด่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้บริหาร 

กรรมการ กรรมการในหนว่ยงานของรัฐ
(๕.๓) เรื่องที่มีผลกระทบหรือมีความอ่อนไหว 

เปดิเผยลว่งหนา้ได ้หรือเรื่องที่เป็นความลับของทางราชการ
(๕.๔) เรื่องที่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถดําเนินการได้ล่วงหน้า

ตามปกต ิ
(๕.๕) เรื่องที่มีผลให้มี

หรือมีความจําเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของประเทศหรือประชาชนเท่านั้น ทั้งนี้
ใหห้นว่ยงานไดแ้สดงเหตุผลความจําเป็นประกอบมาอยา่งชัดเจนดว้ย

กรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวน    โดย โดย โดย โดย นายนรตุม  ธญัวงษนายนรตุม  ธญัวงษนายนรตุม  ธญัวงษนายนรตุม  ธญัวงษ    

หลักการปฏบัิตงิานเกี่ยวกับวาระจรตามมตคิณะรัฐมนตร ี

คณะรัฐมนตรไีดม้มีติเกี่ยวกับการเสนอเรื่องเป็นวาระจร 
หลักการปฏบิัตงิานที่สําคัญไดดั้งนี้ 
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีควรมีจํานวนเรื่องที่

คณะรัฐมนตรีต้องพิจารณาเหมาะสมกับระยะเวลาที่ใช้ใน
การประชุมคณะรัฐมนตรแีตล่ะครัง้ 

การส่งเรื่องไปยัง สลค. ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องส่งเรื่องไปยัง

ไม่ควรเสนอเรื่องใดๆ มาในเวลากระชั้นชิดจนต้องนําเสนอค

ให้มีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นวาระจรได้เท่าที่จําเป็นตามนัยพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ
ระเบยีบวา่ดว้ยหลักเกณฑแ์ละวธิกีารเสนอเรื่องตอ่คณะรัฐมนตร ีพ

เพื่อใหก้ารตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีเป็นไปอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะ
ควรเสนอเรื่องมาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาเป็นวาระจร ยกเว้น

เรื่องที่มคีวามจําเป็นเร่งด่วนเกี่ยวกับการแตง่ตัง้ โยกยา้ยข้าราชการ
เรื่องที่มีความจําเป็นเร่งด่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้บริหาร 

กรรมการ กรรมการในหนว่ยงานของรัฐ 
เรื่องที่มีผลกระทบหรือมีความอ่อนไหว (Sensitive

เปดิเผยลว่งหนา้ได ้หรือเรื่องที่เป็นความลับของทางราชการ 
เรื่องที่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถดําเนินการได้ล่วงหน้า

เรื่องที่มีผลให้มีการอนุมัติงบประมาณ จะต้องเป็นกรณีฉุกเฉิน
หรือมีความจําเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของประเทศหรือประชาชนเท่านั้น ทั้งนี้
ใหห้นว่ยงานไดแ้สดงเหตุผลความจําเป็นประกอบมาอยา่งชัดเจนดว้ย

๑๒ 

ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องส่งเรื่องไปยัง สลค. 

ไม่ควรเสนอเรื่องใดๆ มาในเวลากระชั้นชิดจนต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรี

ให้มีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นวาระจรได้เท่าที่จําเป็นตามนัยพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
ระเบยีบวา่ดว้ยหลักเกณฑแ์ละวธิกีารเสนอเรื่องตอ่คณะรัฐมนตร ีพ.ศ. ๒๕๔๘ 

นตรีเป็นไปอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะไม่
ยกเว้นเรื่องที่มีลักษณะ

เรื่องที่มคีวามจําเป็นเร่งด่วนเกี่ยวกับการแตง่ตัง้ โยกยา้ยข้าราชการ 
เรื่องที่มีความจําเป็นเร่งด่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้บริหาร ประธาน 

Sensitive) ที่ ไม่อาจ

เรื่องที่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถดําเนินการได้ล่วงหน้า

การอนุมัติงบประมาณ จะต้องเป็นกรณีฉุกเฉิน 
หรือมีความจําเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของประเทศหรือประชาชนเท่านั้น ทั้งนี้ 
ใหห้นว่ยงานไดแ้สดงเหตุผลความจําเป็นประกอบมาอยา่งชัดเจนดว้ย 



 

การวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรีการวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรีการวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรีการวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรี    กรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวน

(๗) ให้ สลค. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ถือปฏิบัติตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ
และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ
รวมทัง้มตคิณะรัฐมนตรทีี่เกี่ยวขอ้งอยา่งเครง่ครัดดว้ย

นอกจากหลักการข้างต้น

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวาระจรไว้อย่างน่าสนใจ โดยใช้คํา
แปลวา่ ปลอดภัย แตใ่นที่นี้มาจากอักษรยอ่ ดังนี้

S ยอ่มาจากคําวา่ “Secrecy”
A ย่อมาจากคําว่า

ระเบยีบแบบแผน และความแมน่ยํา

F ยอ่มาจากคําวา่ “Fastness”
E ยอ่มาจากคําวา่“Efficiency”
 

ขั้นตอนการเสนอเรื่องเป็นวาระจร
 

ขัน้ตอนการเสนอเรื่องเป็นวาระจร 
(๑) การรับเรื่อง 
(๒) การวเิคราะหเ์รื่อง
(๓) การเสนอเรื่อง 
 

กรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวน    โดย โดย โดย โดย นายนรตุม  ธญัวงษนายนรตุม  ธญัวงษนายนรตุม  ธญัวงษนายนรตุม  ธญัวงษ    

(๖) หากมีเรื่องจําเป็นเร่งด่วนต้องเสนอ
คณะรัฐมนตรีเป็นวาระจร ขอให้รัฐมนตรีเจ้าของ
เรื่องแจ้งข้อมูลให้นายกรัฐมนตรีทราบเป็นการ
ภ า ย ใ น ล่ ว ง ห น้ า โ ด ย ด่ ว น ก่ อ น วั น ป ร ะ ชุ ม
คณะรัฐมนตร ีสว่นการเสนอเรื่องอย่างเป็นทางการ
ใหห้นว่ยงานของรัฐเจ้าของเรื่องส่งให้
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ถือปฏิบัติตาม
าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ

และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ
รวมทัง้มตคิณะรัฐมนตรทีี่เกี่ยวขอ้งอยา่งเครง่ครัดดว้ย 

จากหลักการข้างต้น ศาสตราจารย์วิษณุ เครืองาม 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวาระจรไว้อย่างน่าสนใจ โดยใช้คําในภาษาอังกฤษว่า 
แปลวา่ ปลอดภัย แตใ่นที่นี้มาจากอักษรยอ่ ดังนี้ 

“Secrecy” หมายถงึ การรักษาความลับ
ย่อมาจากคําว่า“Accuracy” หมายถึง ความถูกต้องตามกฎหมาย 

ระเบยีบแบบแผน และความแมน่ยํา 

“Fastness”หมายถงึ ความรวดเร็ว ทันตอ่เหตุการณ์

“Efficiency” หมายถงึ ความมปีระสทิธภิาพ

ขั้นตอนการเสนอเรื่องเป็นวาระจร 

ขัน้ตอนการเสนอเรื่องเป็นวาระจร ประกอบดว้ย ๓ ขัน้ตอนหลัก ดังนี้

การวเิคราะหเ์รื่อง 
 

๑๓ 

หากมีเรื่องจําเป็นเร่งด่วนต้องเสนอ
คณะรัฐมนตรีเป็นวาระจร ขอให้รัฐมนตรีเจ้าของ

แจ้งข้อมูลให้นายกรัฐมนตรีทราบเป็นการ
ภ า ย ใ น ล่ ว ง ห น้ า โ ด ย ด่ ว น ก่ อ น วั น ป ร ะ ชุ ม
คณะรัฐมนตร ีสว่นการเสนอเรื่องอย่างเป็นทางการ
ใหห้นว่ยงานของรัฐเจ้าของเรื่องส่งให้ สลค. ภายใน

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ถือปฏิบัติตาม
าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ศาสตราจารย์วิษณุ เครืองาม ได้ให้หลักการ

นภาษาอังกฤษว่า “SAFE”ที่

หมายถงึ การรักษาความลับ 

หมายถึง ความถูกต้องตามกฎหมาย 

หมายถงึ ความรวดเร็ว ทันตอ่เหตุการณ ์

หมายถงึ ความมปีระสทิธภิาพ 

ขัน้ตอนหลัก ดังนี้ 



 

การวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรีการวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรีการวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรีการวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรี    กรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวน

๑๑. . การรับเรื่องการรับเรื่อง  
การรับเรื่องที่เสนอเป็นวาระจร

สลค. โดยแบง่เป็น ๒ กรณ ี

๑.๑ กรณเีรื่องเสนอก่อนวันประชุม
 (๑) เรื่องที่เสนอมาก่อนวันประชุมและ

เสนอไปแล้ว โดยเรื่องที่เสนอมาอยู่ในขั้นตอนรอการอนุมัติจากนายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรีให้นําเสนอคณะรัฐมนตรี หากเป็นเรื่องที่เข้าข่ายตามมาตรา 
สํานัก /กองจะประสานติดตามเ รื่ องจากเจ้ าหน้ าที่ ของนายกรั
รองนายกรัฐมนตรี  เพื่อมาดําเนินการเส
ฝา่ยประสานงานหนา้หอ้งประชุมคณะรัฐมนตรี 
คณะรั ฐมนตรี พิ จ า รณาก่ อน เ สนอ
เมื่อนายกรัฐมนตรีอนุมัติ ให้บรรจุ เ รื่อง เป็นวาระจร 
กองการประชุมคณะรัฐมนตรีดําเนินการจัดเข้าระเบียบวาระการประชุมและ
ผลติเอกสารตอ่ไป 

 (๒) เรื่องที่เสนอมาก่อนวันประชุมและอยู่ระหว่างดําเนินการ
ของ สลค
จะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเรื่องให้สอดคล้อง
กับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตร ีพ
วิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ

เรื่องที่ตอ้งขอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี สํานักเจ้าของเรื่อง
จะถามความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนําเรื่องเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
พิจารณาก่อนเสนอนายกรัฐมนตรีอนุมัติเป็นวาร
อนุมัติให้บรรจุเรื่องเป็นวาระจร
ดําเนนิการจัดเขา้ระเบยีบวาระการประชุมและผลติเอกสารตอ่ไป

 
 

กรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวน    โดย โดย โดย โดย นายนรตุม  ธญัวงษนายนรตุม  ธญัวงษนายนรตุม  ธญัวงษนายนรตุม  ธญัวงษ    

เรื่องที่เสนอเป็นวาระจร จําแนกตามระยะเวลาการเสนอเรื่องมาที่ 
กรณ ีดังนี้ 

เรื่องเสนอก่อนวันประชุม 
เรื่องที่เสนอมาก่อนวันประชุมและ สลค. ได้ทําบันทึกสรุปเรื่องและ

เสนอไปแล้ว โดยเรื่องที่เสนอมาอยู่ในขั้นตอนรอการอนุมัติจากนายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรีให้นําเสนอคณะรัฐมนตรี หากเป็นเรื่องที่เข้าข่ายตามมาตรา 

กองจะประสานติดตามเ รื่ องจากเจ้ าหน้ าที่ ของนายกรั
รองนายกรัฐมนตรี  เพื่อมาดําเนินการเสนอเป็นวาระจร โดยส่งเ รื่องมาที่
ฝา่ยประสานงานหนา้หอ้งประชุมคณะรัฐมนตรี (เคาน์เตอร์ ๓) เพื่อเสนอเลขาธิการ

พิ จ า รณาก่ อน เ สนอนายกรั ฐมนตรี อ นุ มั ติ เ ป็ น ว า ร ะ
เมื่อนายกรัฐมนตรีอนุมัติ ให้บรรจุ เ รื่อง เป็นวาระจร สลค
กองการประชุมคณะรัฐมนตรีดําเนินการจัดเข้าระเบียบวาระการประชุมและ

เรื่องที่เสนอมาก่อนวันประชุมและอยู่ระหว่างดําเนินการ
สลค. หากเป็นเรื่องที่เข้าข่ายตามมาตรา 

จะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเรื่องให้สอดคล้อง
กับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตร ีพ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบยีบวา่ดว้ยหลักเกณฑ์และ
วิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

เรื่องที่ตอ้งขอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี สํานักเจ้าของเรื่อง
จะถามความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนําเรื่องเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เสนอนายกรัฐมนตรีอนุมัติเป็นวาระจร เมื่อนายกรัฐมนตรีพิจารณา
อนุมัติให้บรรจุเรื่องเป็นวาระจร สลค. จะส่งเรื่องให้กองการประชุมคณะรัฐมนตรี
ดําเนนิการจัดเขา้ระเบยีบวาระการประชุมและผลติเอกสารตอ่ไป 

๑๔ 

จําแนกตามระยะเวลาการเสนอเรื่องมาที่ 

ได้ทําบันทึกสรุปเรื่องและ 
เสนอไปแล้ว โดยเรื่องที่เสนอมาอยู่ในขั้นตอนรอการอนุมัติจากนายกรัฐมนตรี/ 
รองนายกรัฐมนตรีให้นําเสนอคณะรัฐมนตรี หากเป็นเรื่องที่เข้าข่ายตามมาตรา ๙ 

กองจะประสานติดตามเ รื่ องจากเจ้ าหน้ าที่ ของนายกรั ฐมนตรี / 
นอเป็นวาระจร โดยส่งเ รื่องมาที ่

เพื่อเสนอเลขาธิการ
น ายกรั ฐมนตรี อ นุ มั ติ เ ป็ น ว า ร ะจ ร  

สลค. จะส่ง เ รื่องให ้
กองการประชุมคณะรัฐมนตรีดําเนินการจัดเข้าระเบียบวาระการประชุมและ 

เรื่องที่เสนอมาก่อนวันประชุมและอยู่ระหว่างดําเนินการ
หากเป็นเรื่องที่เข้าข่ายตามมาตรา ๙ เจ้าหน้าที ่

จะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเรื่องให้สอดคล้อง 
กับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม

ยบวา่ดว้ยหลักเกณฑ์และ
๒๕๔๘ และหากเป็น

เรื่องที่ตอ้งขอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี สํานักเจ้าของเรื่อง
จะถามความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนําเรื่องเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ะจร เมื่อนายกรัฐมนตรีพิจารณา
จะส่งเรื่องให้กองการประชุมคณะรัฐมนตรี

 



 

การวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรีการวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรีการวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรีการวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรี    กรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวน

๑.๒ กรณเีรื่องเสนอในวันประชุม
เรื่องเสนอในวันประชุมหรือเรียกว่า 

ส่งมาที่ สลค. ในวันที่มีการ
ที่ฝ่ายประสานงานหน้าห้องประชุมคณะรัฐมนตรี 
(วันทํางานปกติจะรับเรื่องที่กลุ่มงานสารบรรณ สํานักบริหารกลาง
ของส่วนราชการเจ้าของเรื่องจะ
สีชมพู) และรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
ให้ความเห็นชอบให้บรรจุเรื่อง
หน้าห้องประชุมคณะรัฐมนตรี 
ให้ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
พิจารณาเรื่องที่ส่วนราชการประสงค์จะขอให้นําเข้าสู่
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นวาระจร หรือ 
เพื่อวเิคราะหเ์รื่องและรวบรวมขอ้มูลเพิ่มเตมิอกีทางหนึ่ง 

 

อยา่งไรก็ดี รัฐมนตรเีจา้ของเรื่องอาจส่งเรื่องให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ได้โดยตรง ซึ่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะให้เจ้าหน้าที่จัดทําสําเนาส่งทีมจร
เพื่อวิเคราะห์เรื่องและตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารอีกครั้งหนึ่ง
และให้เลขานุการของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเตรียมการเสนอเรื่องเป็นวาระจร 
(ประทับตราวาระจร) เพื่อเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี
พจิารณาอนุมัตเิป็นวาระจร เมื่อนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติให้บรรจุเรื่องเ
สลค. จะส่งเรื่องให้กองการประชุมคณะรัฐมนตรีดําเนินการจัดเข้าระเบียบวาระ
การประชุมและผลติเอกสารตอ่ไป

 
 
 
 

กรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวน    โดย โดย โดย โดย นายนรตุม  ธญัวงษนายนรตุม  ธญัวงษนายนรตุม  ธญัวงษนายนรตุม  ธญัวงษ    

เรื่องเสนอในวันประชุม 
เรื่องเสนอในวันประชุมหรือเรียกว่า “เรื่องใหม่”เป็นเรื่องที่ส่วนราชการ

ที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรี เรื่องประเภทนี้
ที่ฝ่ายประสานงานหน้าห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (เคาน์เตอร์ ๓
วันทํางานปกติจะรับเรื่องที่กลุ่มงานสารบรรณ สํานักบริหารกลาง

ชการเจ้าของเรื่องจะต้องกรอกแบบเสนอเรื่องเป็นวาระจร 
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดจะต้องลงนามเพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา

ให้ความเห็นชอบให้บรรจุเรื่องนั้นเป็นวาระจร แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงาน
หน้าห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (เคาน์เตอร์ ๓) เพื่อดําเนินการส่งเอกสารตัวจริง
ให้ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  (ผ่านทางเลขานุการของ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี) และสําเนาส่งให้คณะทํางาน
พิจารณาเรื่องที่ส่วนราชการประสงค์จะขอให้นําเข้าสู ่
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นวาระจร หรือ “ทีมจร” 
เพื่อวเิคราะหเ์รื่องและรวบรวมขอ้มูลเพิ่มเตมิอกีทางหนึ่ง  

อยา่งไรก็ดี รัฐมนตรเีจา้ของเรื่องอาจส่งเรื่องให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ได้โดยตรง ซึ่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะให้เจ้าหน้าที่จัดทําสําเนาส่งทีมจร

และตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารอีกครั้งหนึ่ง
และให้เลขานุการของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเตรียมการเสนอเรื่องเป็นวาระจร 

เพื่อเลขาธกิารคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนเสนอ
พจิารณาอนุมัตเิป็นวาระจร เมื่อนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติให้บรรจุเรื่องเ

จะส่งเรื่องให้กองการประชุมคณะรัฐมนตรีดําเนินการจัดเข้าระเบียบวาระ
การประชุมและผลติเอกสารตอ่ไป 

๑๕ 

เป็นเรื่องที่ส่วนราชการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี เรื่องประเภทนี้ สลค. จะรับเรื่อง 

๓) เพียงแห่งเดียว 
วันทํางานปกติจะรับเรื่องที่กลุ่มงานสารบรรณ สํานักบริหารกลาง) โดยเจ้าหน้าที่

กรอกแบบเสนอเรื่องเป็นวาระจร (แบบพิมพ ์
เสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา 

เป็นวาระจร แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงาน
นินการส่งเอกสารตัวจริง 

อยา่งไรก็ดี รัฐมนตรเีจา้ของเรื่องอาจส่งเรื่องให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ได้โดยตรง ซึ่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะให้เจ้าหน้าที่จัดทําสําเนาส่งทีมจร 

และตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารอีกครั้งหนึ่ง 
และให้เลขานุการของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเตรียมการเสนอเรื่องเป็นวาระจร 

พิจารณาก่อนเสนอนายกรัฐมนตรี
พจิารณาอนุมัตเิป็นวาระจร เมื่อนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติให้บรรจุเรื่องเป็นวาระจรแล้ว 

จะส่งเรื่องให้กองการประชุมคณะรัฐมนตรีดําเนินการจัดเข้าระเบียบวาระ 



 

การวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรีการวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรีการวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรีการวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรี    กรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวน

๒๒. . การวเิคราะห์การวเิคราะห์เรื่องเรื่อง  
เมื่อ สลค. ได้รับเรื่องแล้วก็จะนําเรื่องดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการ

เรื่องและพิจารณาจัดระดับความสําคัญของเรื่อง

หรือวาระปกติ ซึ่งมีแนวทางการพิจารณาตาม

ผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนที่สําคัญ
ประกอบดว้ย 

ปัจจัยที่ ๑ ความจําเป็นเร่งด่วน และเหตุผลที่
ไมส่ามารถดําเนนิการไดล้ว่งหนา้

ปัจจัยที่ ๒ กรณีฉุกเฉินและมีความจําเป็น
เ พื่ อรักษาประโยชน์ สํ าคัญของประเทศหรือ
ประชาชน 

ปจัจัยที่ ๓ การรักษาความลับของทางราชการ
ปจัจัยที่ ๔ ผลกระทบอันมนีัยสําคัญตอ่การบรหิารราชการแผน่ดนิ 
ขอขยายความปัจจัยที่ 

การบรหิารราชการแผน่ดนิ
(๑) ดา้นการเมืองภายในประเทศ เช่น การแต่งตั้ง โยกย้ายข้าราชการ รวมทั้ง

การแต่งตั้งผู้บริหาร ประธานกรรมการ กรรมการในหน่วยงานของรัฐ เรื่องการ
กอ่การรา้ย เรื่องความมั่นคงภายในของรัฐ เป็นตน้

(๒) ด้านการเมืองระหว่างประเทศ เช่น การลงนามความตกลงระหว่าง
ประเทศที่มผีลผูกพันรัฐบาล การรับรองรัฐ เป็นตน้

(๓) ดา้นเศรษฐกจิ เชน่ มาตรการทางการเงนิการคลั
(๔) ด้านสังคม เช่น เรื่องการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาต ิ

เ รื่ องปัญหาราคาพืชผลเกษตร เ รื่ อง เกี่ ยวกับสถาบันชาติ  ศาสนา และ
พระมหากษัตรยิ ์เป็นตน้ 
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ได้รับเรื่องแล้วก็จะนําเรื่องดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการ
เรื่องและพิจารณาจัดระดับความสําคัญของเรื่องว่าเรื่องใดสมควรจัดเป็นวาระจร

วาระปกติ ซึ่งมีแนวทางการพิจารณาตามปัจจัยที่ เรียกว่า 

ผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนที่สําคัญ

ความจําเป็นเร่งด่วน และเหตุผลที่
ไมส่ามารถดําเนนิการไดล้ว่งหนา้ 

กรณีฉุกเฉินและมีความจําเป็น
เ พื่ อรักษาประโยชน์ สํ าคัญของประเทศหรือ

การรักษาความลับของทางราชการ 
ผลกระทบอันมนีัยสําคัญตอ่การบรหิารราชการแผน่ดนิ 

ปัจจัยที่ ๔ ให้ชัดเจนขึ้นว่า “ผลกระทบอันมีนัยสําคัญต่อ
การบรหิารราชการแผน่ดนิ” ม ี๔ ดา้นที่สําคัญ ไดแ้ก ่ 

ดา้นการเมืองภายในประเทศ เช่น การแต่งตั้ง โยกย้ายข้าราชการ รวมทั้ง
การแต่งตั้งผู้บริหาร ประธานกรรมการ กรรมการในหน่วยงานของรัฐ เรื่องการ
กอ่การรา้ย เรื่องความมั่นคงภายในของรัฐ เป็นตน้ 

ด้านการเมืองระหว่างประเทศ เช่น การลงนามความตกลงระหว่าง
ประเทศที่มผีลผูกพันรัฐบาล การรับรองรัฐ เป็นตน้ 

ดา้นเศรษฐกจิ เชน่ มาตรการทางการเงนิการคลัง เป็นตน้
ด้านสังคม เช่น เรื่องการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาต ิ

เ รื่ องปัญหาราคาพืชผลเกษตร เ รื่ อง เกี่ ยวกับสถาบันชาติ  ศาสนา และ

๑๖ 

ได้รับเรื่องแล้วก็จะนําเรื่องดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์
ว่าเรื่องใดสมควรจัดเป็นวาระจร

ที่ เรียกว่า “ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนที่สําคัญ” 

ผลกระทบอันมนีัยสําคัญตอ่การบรหิารราชการแผน่ดนิ  
ผลกระทบอันมีนัยสําคัญต่อ 

ดา้นการเมืองภายในประเทศ เช่น การแต่งตั้ง โยกย้ายข้าราชการ รวมทั้ง
การแต่งตั้งผู้บริหาร ประธานกรรมการ กรรมการในหน่วยงานของรัฐ เรื่องการ 

ด้านการเมืองระหว่างประเทศ เช่น การลงนามความตกลงระหว่าง

ง เป็นตน้ 
ด้านสังคม เช่น เรื่องการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาต ิ

เ รื่ องปัญหาราคาพืชผลเกษตร เ รื่ อง เกี่ ยวกับสถาบันชาติ  ศาสนา และ
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การจัดระดับความสําคัญของเรื่อง
เนื่องจากมีเรื่องที่เส

ความสําคัญของเรื่อง เพื่อให้เรื่องที่มีผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินและ
ประโยชน์ของประเทศหรือประชาชนมากที่สุดได้รับการพิจารณาก่อน และเพื่อให ้
“ทีมจร” ได้มีเวลาตรวจสอบและจัดเตรียมข้อมูล ข้อกฎหมาย และความเห็น
ประกอบการพจิารณาของคณะรัฐมนตรี
ทัง้นี้ เพื่อรักษาประโยชน์สําคัญของประเทศหรือประชาชนตามนัยมาตรา 
มีการจัดระดับความสําคัญของเรื่องที่เป็นวาระจร โดยนํา 
การแก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนที่สําคัญ
เครื่องมือในการพจิารณาระดับความสําคัญ

ระดับความสําคัญของเรื่อง 

ระดับที่ ๑ สําคัญ 
ซึ่งไม่สามารถดําเนินการได้ล่วงหน้า เรื่องที่เสนอเป็นวาระ
จรสําคัญนี้เขา้เกณฑป์ัจจัยที่

ระดับที่ ๒ สําคัญมาก
ซึ่งไม่สามารถดําเนินการได้ล่วงหน้า และเป็นกรณีฉุกเฉินและมีความจําเป็นเพื่อ
รักษาประโยชน์สําคัญของประเทศหรือประชาชน หรือเรื่องที่มีผลกระทบอันมี
นัยสําคัญต่อการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่องที่เสนอเป็นวาระจรสําคัญมากนี้
เขา้เกณฑป์ัจจัยที่ ๑ รว่มกับ

ระดับที่ ๓ สําคัญมากที่สุด
ดําเนินการได้ล่วงหน้า และเป็นเรื่องที่เป็นความลับของทางราชการ หรือเรื่องที่มี
ผลกระทบอันมนีัยสําคัญตอ่การบรหิารราชการแผน่ดนิ หรือเป็
ของทางราชการและมีผลกระทบอันมีนัยสําคัญต่อการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่อง
ที่เสนอเป็นวาระจรสําคัญมากที่สุดนี้เข้าเกณฑ์ปัจจัยที่ 
ปัจจัยที่ ๔ ขอ้ใดขอ้หนึ่งหรือทัง้สองขอ้รวมกันก็ได้

กรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวน    โดย โดย โดย โดย นายนรตุม  ธญัวงษนายนรตุม  ธญัวงษนายนรตุม  ธญัวงษนายนรตุม  ธญัวงษ    

การจัดระดับความสําคัญของเรื่อง 
เนื่องจากมีเรื่องที่เสนอเป็นวาระจรจํานวนมากจึงมีความจําเป็นต้องจัดระดับ

ความสําคัญของเรื่อง เพื่อให้เรื่องที่มีผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินและ
ประโยชน์ของประเทศหรือประชาชนมากที่สุดได้รับการพิจารณาก่อน และเพื่อให ้

มีเวลาตรวจสอบและจัดเตรียมข้อมูล ข้อกฎหมาย และความเห็น
ประกอบการพจิารณาของคณะรัฐมนตรีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด 
ทัง้นี้ เพื่อรักษาประโยชน์สําคัญของประเทศหรือประชาชนตามนัยมาตรา 
มีการจัดระดับความสําคัญของเรื่องที่เป็นวาระจร โดยนํา “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
การแก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนที่สําคัญ”ดังกล่าวข้างต้นมาเป็น

งมือในการพจิารณาระดับความสําคัญ 
ระดับความสําคัญของเรื่อง แบง่เป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 

 คือ เรื่องที่มีความจําเป็นเร่งด่วน 
ซึ่งไม่สามารถดําเนินการได้ล่วงหน้า เรื่องที่เสนอเป็นวาระ
จรสําคัญนี้เขา้เกณฑป์ัจจัยที ่๑ เพยีงขอ้เดยีว 

สําคัญมาก คือ เรื่องที่มคีวามจําเป็นเร่งด่วน 
ซึ่งไม่สามารถดําเนินการได้ล่วงหน้า และเป็นกรณีฉุกเฉินและมีความจําเป็นเพื่อ
รักษาประโยชน์สําคัญของประเทศหรือประชาชน หรือเรื่องที่มีผลกระทบอันมี
นัยสําคัญต่อการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่องที่เสนอเป็นวาระจรสําคัญมากนี้

รว่มกับปัจจัยที่ ๒ หรือปัจจัยที่ ๔ ขอ้ใดขอ้หนึ่ง

สําคัญมากที่สุด คือ เรื่องที่มีความจําเป็นเร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถ
ดําเนินการได้ล่วงหน้า และเป็นเรื่องที่เป็นความลับของทางราชการ หรือเรื่องที่มี
ผลกระทบอันมนีัยสําคัญตอ่การบรหิารราชการแผน่ดนิ หรือเปน็เรื่องที่เป็นความลับ
ของทางราชการและมีผลกระทบอันมีนัยสําคัญต่อการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่อง
ที่เสนอเป็นวาระจรสําคัญมากที่สุดนี้เข้าเกณฑ์ปัจจัยที่ ๑ ร่วมกับ

ขอ้ใดขอ้หนึ่งหรือทัง้สองขอ้รวมกันก็ได ้

๑๗ 

จําเป็นต้องจัดระดับ
ความสําคัญของเรื่อง เพื่อให้เรื่องที่มีผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินและ
ประโยชน์ของประเทศหรือประชาชนมากที่สุดได้รับการพิจารณาก่อน และเพื่อให ้

มีเวลาตรวจสอบและจัดเตรียมข้อมูล ข้อกฎหมาย และความเห็น
ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด 

ทัง้นี้ เพื่อรักษาประโยชน์สําคัญของประเทศหรือประชาชนตามนัยมาตรา ๙ จึงต้อง
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
ดังกล่าวข้างต้นมาเป็น

ซึ่งไม่สามารถดําเนินการได้ล่วงหน้า และเป็นกรณีฉุกเฉินและมีความจําเป็นเพื่อ
รักษาประโยชน์สําคัญของประเทศหรือประชาชน หรือเรื่องที่มีผลกระทบอันมี
นัยสําคัญต่อการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่องที่เสนอเป็นวาระจรสําคัญมากนี้

ขอ้ใดขอ้หนึ่ง 

คือ เรื่องที่มีความจําเป็นเร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถ
ดําเนินการได้ล่วงหน้า และเป็นเรื่องที่เป็นความลับของทางราชการ หรือเรื่องที่มี

นเรื่องที่เป็นความลับ
ของทางราชการและมีผลกระทบอันมีนัยสําคัญต่อการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่อง

ร่วมกับปัจจัยที่ ๓ หรือ



 

การวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรีการวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรีการวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรีการวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรี    กรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวน

 เมื่อเรื่องที่เป็นวาระจรถูกจัดระดับ
จะได้นําเรื่องที่มีความสําคัญมากที่สุดเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาก่อน ทําให้
การแก้ไขปัญหาของประเทศและประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันเวลา บรรเทา
ความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึ้นและรักษาผลประโยชนข์องประเทศไวไ้ด้
ดังกล่าวจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการกล่ันกรอง 
การนําเสนอเรื่องเป็นวาระจร
 

๓๓. . การเสนอเรื่องการเสนอเรื่อง  
ในการเสนอเรื่องเป็นวาระจรต่อ

ระดับความสําคัญตามลําดับ
การเสนอเรื่องทันเวลา ตราประทับวาระจร
ตอ่คณะรัฐมนตรเีป็นวาระจร 

เมื่อนายกรัฐมนตรีได้ส่ังการให้บรรจุเรื่องเข้าสู่
การประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวาระจรแล้ว กองการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยกลุ่มงานบริหารวาระ
ประชุมคณะรัฐมนตรี (กวป
เอกสารและจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมตาม
ขอ้เสนอของเรื่องนัน้ๆ ตอ่ไป
 
 จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้
เกี่ยวกับวาระจรที่มีคุณภาพ
คณะรัฐมนตรี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
แกท่างราชการและสนับสนุน
อย่างมีประสิทธิภาพและ
คณะรัฐมนตรไีดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล

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

กรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวน    โดย โดย โดย โดย นายนรตุม  ธญัวงษนายนรตุม  ธญัวงษนายนรตุม  ธญัวงษนายนรตุม  ธญัวงษ    

เมื่อเรื่องที่เป็นวาระจรถูกจัดระดับความสําคัญแล้ว เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะได้นําเรื่องที่มีความสําคัญมากที่สุดเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาก่อน ทําให้
การแก้ไขปัญหาของประเทศและประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันเวลา บรรเทา

เกดิขึ้นและรักษาผลประโยชนข์องประเทศไวไ้ด ้
จึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการกล่ันกรอง จัดระดับความสําคัญ และลําดับ

การนําเสนอเรื่องเป็นวาระจร 

การเสนอเรื่องเป็นวาระจรต่อนายกรัฐมนตรี สลค. จะจัดเตรียมเรื่องตาม
ตามลําดับและจะประทับตราวาระจรแทนการจัดทําบันทึก

เสนอเรื่องทันเวลา ตราประทับวาระจรจึงเป็นเครื่องมือสําคัญในการ
ตอ่คณะรัฐมนตรเีป็นวาระจร  

เมื่อนายกรัฐมนตรีได้ส่ังการให้บรรจุเรื่องเข้าสู่
การประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวาระจรแล้ว กองการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยกลุ่มงานบริหารวาระ

กวป.) จะดําเนินการผลิต
เตรียมระเบียบวาระการประชุมตาม

ตอ่ไป 

ทั้งหมดนี้ จุดมุ่งหมายสําคัญคือ การวางแนวทาง
ที่มีคุณภาพ เพื่อให้ เกิดธรรมาภิบาลในการเสนอเรื่องต่อ

มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อันเป็นการรักษาประโยชน์
สนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถขับเคล่ือนนโยบายเร่งด่วนที่ สําคัญของ
ประสทิธผิล 
----------------------------------- 

 
 

๑๘ 

ความสําคัญแล้ว เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะได้นําเรื่องที่มีความสําคัญมากที่สุดเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาก่อน ทําให ้
การแก้ไขปัญหาของประเทศและประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันเวลา บรรเทา

 ดังนัน้ ปัจจัยทัง้ ๔ 
วามสําคัญ และลําดับ 

จะจัดเตรียมเรื่องตาม
แทนการจัดทําบันทึกเพื่อให้

เป็นเครื่องมือสําคัญในการเสนอเรื่อง

จุดมุ่งหมายสําคัญคือ การวางแนวทางปฏิบัติงาน
เกิดธรรมาภิบาลในการเสนอเรื่องต่อ

อันเป็นการรักษาประโยชน ์
การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีให้เป็นไป

ขับเคล่ือนนโยบายเร่งด่วนที่ สําคัญของ



 

การวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรีการวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรีการวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรีการวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรี    กรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวน    โดย โดย โดย โดย นายนรตุม  ธญัวงษนายนรตุม  ธญัวงษนายนรตุม  ธญัวงษนายนรตุม  ธญัวงษ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๙ 



 

การวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรีการวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรีการวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรีการวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรี    กรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวน

 

กรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวนกรณเีรงดวน    โดย โดย โดย โดย นายนรตุม  ธญัวงษนายนรตุม  ธญัวงษนายนรตุม  ธญัวงษนายนรตุม  ธญัวงษ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 


