
 

บทบาทหนาที่ ปคร. 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยผูประสานงาน

คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. 2551 กําหนดหนาที่ของ ปคร. ไว 

3 ประการ คือ 

(1) การประสานงานในภารกิจของคณะรัฐมนตรี  
(2) การประสานงานในภารกิจของรัฐสภา 

(3) การประสานงานอื่น ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. การประสานงานในภารกิจของคณะรัฐมนตรี 

 

  ภารกิจของ ปคร. ในสวนของการประสานงานดาน

คณะรัฐมนตรี จะเปนไปตามขั้นตอนตาง ๆ ในกระบวนการ

ตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีซ่ึงสามารถแสดงไดตามแผนภาพ 
 
 

 
                                       

                                                                      
 

                                                                     
 

                                                                  
                        
                                                                         
 

                                                                                                            

 
 
 

 

 

 

เสนอเรื่องตอ ครม. 
 

ขอความเห็น 
 

ใหความเห็น 

 เสนอพิจารณาส่ังการ 

 เสนอ คกก.กล่ันกรอง พิจารณา 

 
เสนอ ครม. 

 แจงมติ ครม. 

สวนราชการ สลค. 

นรม./ร.นรม. 

ครม. 

สลค. 

 
 สวนราชการที่เก่ียวของ 

 
 

 
 

 
 
คกก.กลั่นกรอง 

 แจงมติ ครม. 

 
เสนอ ครม. 

กระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี 



 

ขั้นตอนท่ี   

  เม่ือหนวยงานของรัฐประสงคจะเสนอเรื่องตอ
คณะรัฐมนตรี 

ในขั้นตอนนี้มีประเด็นที่สําคัญคือ การจัดทําเร่ือง

เสนอคณะรัฐมนตรีโดยสวนราชการที่จะตองดําเนินการให

เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเร่ืองและการประชุม

คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการเสนอเร่ืองตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ซ่ึงเปนการวาง

หลักเกณฑและวิธีการเสนอเร่ืองตอคณะรัฐมนตรีใหทุกหนวยงาน

สามา รถนํ า ไปป ฏิ บั ติ ใ ห เ ป น ไป ในทา ง ท่ี สอดคล อ ง กับ 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี  พ .ศ .  2546 และเพ่ือให เปนไปตามมาตรฐาน

เดียวกัน ทั้งนี้ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดจัดทําเอกสาร 

แนวทางการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเร่ือง

และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการเสนอเร่ืองตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ขึ้น

เพ่ือสนับสนุนหนวยงานของรัฐและผูที่เกี่ยวของใหสามารถปฏิบัติ



 

ตามพระราชกฤษฎีกาและระเบียบดังกลาวไดอยางถูกตอง 

ราบร่ืน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเร่ืองฯ มีทั้งสิ้น 17 มาตรา โดยมีมาตราสําคัญ ๆ 

ดังนี้ 

มาตรา 4 การกําหนดประเภทเร่ืองที่สามารถเสนอคณะรัฐมนตรีไดจํานวน 13 ประเภท 

มาตรา 5 การใหมีคณะบุคคลทําหนาที่พิจารณากลั่นกรองเร่ืองกอนเสนอคณะรัฐมนตรี 

มาตรา 6 การกําหนดผูมีอํานาจในการลงนามเสนอเร่ืองตอคณะรัฐมนตรี 

มาตรา 7 การมอบหมายเปนการทั่วไปใหนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี

เปนผูอนุมัติ ใหความเห็นชอบ หรือมีคําสั่งแทนคณะรัฐมนตรี 

มาตรา 8 การกําหนดองคประชุมของการประชุมคณะรัฐมนตรีและวิธีการประชุม

คณะรัฐมนตรี 

มาตรา 9 การจัดสงวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในกรณีปกติ และกรณีจําเปนเรงดวน 

มาตรา 10 ผลผูกพันของมติคณะรัฐมนตรี 

มาตรา 11 การติดตามและการรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและ

การทบทวนมติของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา 12 การใหคณะรัฐมนตรีมีอํานาจออกระเบียบเพ่ือกําหนดหลักเกณฑและ

แนวทางการเสนอเร่ือง 

มาตรา 13 การทบทวนมติของคณะรัฐมนตรีหรือคําสั่งของนายกรัฐมนตรีชุดเดิมเมื่อ

มีการเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีชุดใหม 

มาตรา 14 การทบทวนคําสั่งนายกรัฐมนตรีและมติของคณะรัฐมนตรี เพ่ือให

สอดคลองกับแนวทางตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

 

ระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเร่ืองฯ มีทั้งหมด 23 ขอ โดยจัดกลุม

แบงเปน 7 หมวด ไดแก  

 หมวด 1  การสงเร่ือง  



 

 หมวด 2  การขอความเห็น  

 หมวด 3  การเสนอเร่ืองทั่วไป  

 หมวด 4  การเสนอรางกฎหมาย  

 หมวด 5  การนําเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี  

 หมวด 6  มติคณะรัฐมนตรี 

 หมวด 7  การรายงานผลการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี 
 

  ในการจัดทําเร่ืองของหนวยงานในสังกัด ปคร. จะมี
หน า ท่ี ให คํ าแนะนําในการ จัดทําและเสนอเ ร่ืองตอ
คณะรัฐมนตรีให ถูกตองตามแนวทางท่ีกําหนด  ทั้ งนี้ 

เจาหนาที่ของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐอาจมีขอสงสัย 

ทั้งในสวนของกระบวนการเสนอเร่ือง หรือในเนื้อหาสาระของเรื่อง

ที่จะเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนั้น ปคร. จึงเปรียบเสมือนที่ปรึกษา

ของสวนราชการในสังกัดที่จะใหคําแนะนําเบ้ืองตน เพราะ ปคร. 

เปนศูนยกลางของการประสานเกี่ยวกับการเสนอเ ร่ืองตอ

คณะรัฐมนตรีของสวนราชการ เปนผูที่ไดรับการแตงตั้งจากผูที่มี

ประสบการณ และมีความเช่ียวชาญในกระบวนการเสนอเร่ืองตอ

คณะรัฐมนตรี จึงสามารถใหคําแนะนําเก่ียวกับการจัดทําเร่ืองและ

กระบวนการเสนอเร่ืองตอคณะรัฐมนตรี หรือแนะนําวาเร่ืองที่ 

สวนราชการประสงคจะเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณานั้น ควร



 

สอบถามความเห็นไปยังหนวยงานที่เก่ียวของหนวยงานใดบาง 

หรืออาจเปนคําแนะนําในเร่ืองอื่น ๆ เพ่ือใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ

ในเร่ืองนั้น ๆ สามารถจัดทําเร่ืองใหมีความสมบูรณย่ิงขึ้น  

  หนาที่ของ ปคร. อีกประการหน่ึงในข้ันตอนนี้ที่ถือเปน

เร่ืองหลักในภารกิจของ ปคร. คือ การประสานงานเกี่ยวกับการ

เสนอเร่ืองของสวนราชการใหเปนไปตามแนวปฏิบัติและ

ระยะเวลาท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเร่ืองฯ 

และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเร่ืองฯ โดย

ประเด็นพิจารณาที่จะตองใหความสําคัญเปนพิเศษมีดังนี้ 

  1. ความจําเปนในการเสนอเร่ืองตอคณะรัฐมนตรี 

โดยพิจารณาวาเร่ืองที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีเขาขายของประเภท

เร่ืองตามมาตรา 4 ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอ

เร่ืองฯ หรือไม 

  2. หนั ง สื อ นํ า ส ง เ ร่ื อ ง เ ส น อคณะ รั ฐ มนต รี มี

สาระสําคัญครบถวนตามขอ 13 ของระเบียบวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการเสนอเร่ืองฯ หรือไม และมีการกําหนด

ประเด็นที่ขอใหคณะรัฐมนตรีมีมติไวอยางชัดเจนแลวหรือไม 

  3. หากเร่ืองที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีตองไดรับการ

อนุมัติ/เห็นชอบจากหนวยงานหรือคณะกรรมการที่เก่ียวของ



 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
พ.ศ. 2551 
 ขอ 6 ผูประสานงานตามขอ 5 (1) มีหนาที่ ดังตอไปน้ี 

(1) ประสานงานเก่ียวกับการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีใหเปนตามแนว
ปฏิบัติและระยะเวลาท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเร่ืองและการ

ประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอ

ื่  ั ี

กอนที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา  ไดมีการดําเนินการ

เรียบรอยครบถวนแลวหรือไม 

  4. ผูลงนามในหนังสือนําสงเร่ืองถูกตองตามมาตรา 

6 ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเร่ืองฯ หรือไม 

  5. จํานวนเอกสารประกอบเร่ืองที่เสนอคณะรัฐมนตรี

มีความถูกตองและครบถวนหรือไม 

  ทั้งนี้ ในการสงเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีไปยังสํานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีตองไมเกิน 3 วันทําการนับจากวันที่ของ

หนังสือนําสงเร่ือง 

  นอกจากนี้ มีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ควรคํานึงใน

การจัดทําเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีดวย เชน เร่ืองที่ตองจัดใหมี

กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนหรือนําเสนอตอ

รัฐสภาใหความเห็นชอบดวย ฯลฯ ดังเชนที่กําหนดในมาตรา 57 

มาตรา 67 และมาตรา 190  

  ดังนั้น หนาที่ของ ปคร. จึงจําเปนตองประสานงานให

เปนไปตามแนวปฏิบัติและระยะเวลาท่ีกําหนด 

 



 

ขั้นตอนท่ี  

  เม่ือมีการขอความเห็นจากหนวยงานของรัฐอ่ืน ๆ 
ท่ีเกี่ยวของเพ่ือนํามาเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของ
คณะรัฐมนตรี 

 เร่ืองที่เสนอคณะรัฐมนตรีบางเร่ืองจะเกี่ยวของเชื่อมโยง 

หรือมีผลกระทบตอหนวยงานอื่นดวย และอาจจะไมสามารถ

ตัดสินใจโดยอาศัยขอมูลเฉพาะจากหนวยงานใดหนวยงานหน่ึง

เพียงลําพังได ดังนั้น การถามความเห็นหนวยงานตาง ๆ จึงเปน

ส่ิงสําคัญและจําเปนที่จะตองดําเนินการเพราะความเห็นที่แตละ

หนวยงานท่ีเ ก่ียวของนําเสนอน้ันจะเปนปจจัยสําคัญที่จะ

สนับสนุนใหการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีเปนไปดวยความ

ถูกตอง เหมาะสม และเปนประโยชนตอสวนรวมอยางแทจริง 

 ในขั้นตอนนี้ ปคร. ของหนวยงานท่ีสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีมีหนังสือขอความเห็น  จะมีหนาที่ ในการ

ประสานงานกับหนวยงานในสังกัดเพ่ือจัดทําความเห็นสงให

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามเวลาท่ีกําหนดไวในหนังสือ

ถามความเห็น  ในกรณีที่ ผูลงนามในหนังสือไมใช รัฐมนตรี 

เจาสังกัด หนวยงานจะตองรายงานใหรัฐมนตรีทราบถึงความเห็น



 

นั้น ๆ กอนการประชุมคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ หากจัดทําหนังสือตอบ

ความเห็นไมทันตามกําหนดเวลาดังกลาวจะตองนําเรียนให

รัฐมนตรีตอบความเห็นในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแทน 

นอกจากนี้ ปคร. ยังมีหนาที่ในการประสานงานและ
ติดตามใหหนวยงานในสังกัดจัดทําขอมูลท่ีเกี่ยวของกับ
เร่ืองท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี โดยแบงเปน 2 กรณี คือ 

กรณีที่ 1  กรณีที่เร่ืองที่สวนราชการเสนอไปยังสํานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีขอมูลไมครบถวน ไมสมบูรณ เบ้ืองตน

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะประสานไปยังหนวยงานเจาของ

เร่ืองใหจัดทําขอมูลเพ่ิมเติม แตหากไมสามารถติดตอเจาหนาที่

ผูจัดทําเร่ืองไดก็จะประสานไปยัง ปคร. เพ่ือใหประสานงานและ

ติดตามใหอีกทางหนึ่ง  

กรณีที่ 2  กรณีที่รัฐมนตรีเจาสังกัดของ ปคร. ตองการ

ขอมูลเก่ียวกับเร่ืองที่กระทรวง/หนวยงานตั้งเร่ืองขึ้นมาเพ่ือเสนอ

คณะรัฐมนตรี ปคร. จะมีหนาที่รับไปประสานงานใหเจาหนาที่ผูมี

หนาที่รับผิดชอบในเร่ืองดังกลาวจัดทําขอมูลเสนอใหรัฐมนตรีดวย 

 

 

 



 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
พ.ศ. 2551 

ขอ 6 ผูประสานงานตามขอ 5 (1) มีหนาที่ ดังตอไปน้ี 
(3) ประสานงานกับหนวยงานในสังกัดในการจัดทําความเห็นในเร่ืองที่

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดขอความเห็นเพ่ือใหสามารถสงความเห็นไดทัน
ตามกําหนดเวลา 

(4) ประสานงานและติดตามใหหนวยงานในสังกัดจัดทําขอมูลที่เก่ียวของ
กับเร่ืองที่เสนอตอคณะรัฐมนตรีตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขั้นตอนท่ี  

  เม่ือมีการเสนอบันทึกสรุปเร่ืองเพ่ือนายกรัฐมนตรี 
(หรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีไดรับมอบหมายและมอบอํานาจ
ใหกํากับการบริหารราชการ และส่ังและปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี) ส่ังการ 

  เ มื่ อ ไ ด ข อ มู ล ค รบถ ว น แล ว  สํ า นั ก เ ล ข า ธิ ก า ร
คณะรัฐมนตรีจะจัดทําบันทึกสรุปเร่ืองโดยใชขอมูลที่ไดจาก
หนวยงานเจาของเรื่ อง  และหนวยงานที่ จัดทําความเห็น
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี นํามาประมวลเพ่ือจัดทํา
สรุปเสนอตอนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ ได รับ
มอบหมายและมอบอํานาจใหกํากับการบริหารราชการ และส่ัง
และปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี เพ่ือส่ังการใหดําเนินการ
อยางใดอยางหนึ่ง เชน ส่ังการใหนําเสนอคณะกรรมการกล่ันกรอง
เร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณากอนที่จะนําเสนอคณะรัฐมนตรี 
หรือส่ังการใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เปนตน ในกรณีนี้ 
หากคณะทํางานของนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีแจง
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีวาประสงคจะขอขอมูลเพ่ิมเติม
ประการใด สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะประสานหนวยงาน
เจาของเรื่องหรือหนวยงานท่ีเสนอความเห็น แลวแตกรณีเพ่ือ
ดําเนินการโดยอาจจะประสานให ปคร. ของหนวยงานน้ันชวย
ดําเนินการอีกทางหนึ่งดวย 



 

ขั้นตอนท่ี  

  เม่ือมีการส่ังการใหนําเร่ืองใดเรื่องหน่ึงเสนอ
คณะกรรมการกล่ันกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
กอนท่ีจะนําเสนอคณะรัฐมนตรี 

  โดยปกติเมื่อคณะรัฐมนตรีเขาบริหารราชการแผนดิน

มั กจะมี การแต งตั้ งคณะกรรมการก ล่ันกรอง เ ร่ื อง เสนอ

คณะรัฐมนตรีเพ่ือชวยพิจารณาเร่ืองบางเร่ืองที่จําเปนตองไดรับ

การพิจารณาอยางรอบคอบเปนพิเศษเพราะอาจมีความซับซอน

หรือเ ก่ียวของ กับหลายหนวยงาน  โดยองคประกอบของ

คณะกรรมการที่ผานมาสวนใหญจะมีรองนายกรัฐมนตรีเปน

ประธาน มีรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงหรือขาราชการระดับสูงจาก

กระทรวงท่ีเก่ียวของเปนกรรมการ  

  เร่ืองที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการดังกลาว

แลว จะเสนอมติคณะกรรมการฯ ใหนายกรัฐมนตรีพิจารณาให

ความเห็นชอบกอนที่จะนําเสนอตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีใน

ลําดับถัดไป 

  ในขั้นตอนที่  3  และขั้นตอนที่  4  นี้  ปคร .  จะเปน 
ผูประสานงานและติดตามความคืบหนาของเร่ืองท่ีเปนของ



 

สวนราชการตนเพื่อใหทราบวาเร่ืองเหลาน้ันขณะน้ีอยูใน
ขั้นตอนใด โดยเฉพาะอยางย่ิงหากเรื่องดังกลาวเขาสูการ

พิจารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี 

ปคร. ก็จะมีบทบาทในการประสานงานทั้งในเร่ืองการประสานให

ผูที่เก่ียวของในหนวยงานมาช้ีแจงตอคณะกรรมการ หรือการ

ประสานงานในเร่ืองอื่น ๆ  ดวย 



 

ขั้นตอนท่ี  

  เม่ือมีการส่ังการใหนําเร่ืองใดเรื่องหน่ึงเสนอ
คณะรัฐมนตรี 
 เมื่อมีการส่ังการใหบรรจุเร่ืองใดเขาในระเบียบวาระการ

ประชุมคณะรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะจัดทํา

ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยพระราชกฤษฎีกา 

วาดวยการเสนอเร่ืองฯ มาตรา 9 กําหนดใหสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีตองจัดสงระเบียบวาระการประชุมพรอมเอกสารที่

เก่ียวของใหคณะรัฐมนตรีทราบลวงหนาไมนอยกวาหน่ึงวัน

กอนการประชุมคณะรัฐมนตรี ในทางปฏิบัติสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีไดกําหนดวันที่จะจัดสงวาระไว 3 คร้ังเปนอยางนอย 

คือ วันพุธ วันศุกร และวันจันทรกอนถึงวันอังคารซ่ึงเปนวันประชุม 

ทั้งนี้ ในการจัดสงระเบียบวาระการประชุม สํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีจะสงระเบียบวาระทั้งที่เปนเอกสารและ CD ใหแก

รัฐมนตรีแตละทาน โดยในสวนของ ปคร. จะจัดสงสารบัญ

ระเบียบวาระการประชุมใหแก ปคร. ทาง e-mail เพ่ือใช

เตรียมการลวงหนากอนที่ ปคร. จะไดรับ CD 

 
 



 

ประเภท ระเบียบวาระปกต ิ
ระเบียบวาระ

เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 
ระเบียบวาระ

เพ่ิมเติมครั้งที่ 2 
วันสงเอกสาร วันพุธ วันศุกร วันจันทร 

เอกสารที่จัดสงให - รัฐมนตรี 
1) เอกสารระเบียบวาระการประชุม 

2) CD ระเบียบวาระการประชุม 

- ปคร. 
1) สารบัญระเบียบวาระการประชุม ซ่ึงจะสงทาง  e-mail 

2) CD ระเบียบวาระการประชุม 

 
 ในกรณีเร่ืองที่จําเปนตองรักษาเปนความลับซ่ึงไมควร 

เปดเผยกอนที่จะมีการประชุม เพราะอาจกอใหเกิดความเสียหาย

ตอประเทศชาติแมวาจะมีคําส่ังการให เสนอคณะรัฐมนตรี

พิจารณาแลวก็ตาม ในระเบียบวาระการประชุมที่สงออกวันพุธ 

วันศุกร หรือวันจันทรจะปรากฏเฉพาะช่ือเร่ืองเทานั้น ในสวนของ

เอกสารประกอบการประชุมจะแจกเอกสารในที่ประชุมใน 

วันอังคาร 

นอกจากนี้ ยังมีเร่ืองที่ไมสามารถสงลวงหนาใหแก

คณะรัฐมนตรี คือ เร่ืองที่สวนราชการนํามาเสนอคณะรัฐมนตรีใน 

วันประชุมคณะรัฐมนตรีซ่ึงเรียกวา “วาระจร” การเสนอเร่ือง

ประเภทนี้จะตองเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในมาตรา 9 ของ



 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเร่ืองฯ คือ เปนเร่ืองท่ีมีความ
จําเปนเรงดวน รวมท้ังเร่ืองท่ีเปนกรณีฉุกเฉินและมีความ
จําเปนเ พ่ือ รักษาประโยชน สํา คัญของประเทศหรือ
ประชาชนที่มีผลใหมีการอนุมัติงบประมาณ โดยผูที่จะมี

อํ านาจใหบรร จุ เ ร่ืองดั งกลาวเปนวาระการประชุมไดคือ

นายกรัฐมนตรี อยางไรก็ตาม การเสนอเร่ืองเปนวาระจรนั้น  

มีแนวโนมที่จะสงผลกระทบสูงเนื่องจากคณะรัฐมนตรีขาดขอมูล

ประกอบการตัดสินใจจากหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ ดังนั้น 
สวนราชการจึงพึงหลีกเล่ียงการเสนอเร่ืองเปนวาระจร 

 

อนึ่ ง  เมื่ อ  ปคร .  ได รับระเ บียบวาระประชุมแลว 

จะตองดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป โดยแบงออกเปน 2 

กรณี ดังนี้ 

กรณีที่ 1 ปคร. ของสวนราชการเจาของเร่ือง จะตอง

แจงเจาหนาที่จัดเตรียมขอมูลใหแกรัฐมนตรีสําหรับใชในการ

ประชุมคณะรัฐมนตรี และประสานผูช้ีแจง 

กรณีที่ 2 ปคร. ของสวนราชการที่เก่ียวของที่จะตอง

เสนอความเห็นตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะกรณีที่มี



 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
พ.ศ. 2551 
 ขอ 6 ผูประสานงานตามขอ 5 (1) มีหนาที่ ดังตอไปน้ี 

 (5) ประสานงานเก่ียวกับวาระการประชุมของคณะรัฐมนตรีและมติ

คณะรัฐมนตรีใหหนวยงานในสังกัดทราบ 

ความเห็นขัดหรือแยงกับเร่ืองที่สวนราชการอื่นเสนอ จะตอง

ประสานใหเจาหนาที่จัดเตรียมขอมูลใหรัฐมนตรีเพ่ือใชในการ

นําเสนอความเห็นในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีดวย 

 ดังนั้น ในขั้นตอนนี้ ปคร. จะเปนผูประสานงาน
เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีใหหนวยงาน
ในสังกัดทราบ รวมทั้ง ประสานใหมีผูไปช้ีแจงตอที่ประชุม

คณะรัฐมนตรีดวย 

 

 

 

 



 

ขั้นตอนท่ี  

  เม่ือมีการแจงมติคณะรัฐมนตรีไปยังหนวยงาน
ของรัฐ ท่ี เปนเจาของเ ร่ือง  หนวยงานของรัฐ ท่ี เสนอ
ความเห็นมาเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
และหนวยงานของรัฐอ่ืน ๆ หรือผูท่ีเกี่ยวของอ่ืน ๆ ท่ีมติ
คณะรัฐมนตรีน้ันพาดพิงถึง 

ผลที่ ไดจากการประชุมคณะรัฐมนตรีถือเปนมติ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือใหสวนราชการ หนวยงาน และเจาหนาที่ของรัฐ
ที่ เ ก่ียวของรับทราบ  รับไปดําเนินการ  หรือถือปฏิบัติตอไป  
มติคณะรัฐมนตรีมิไดมีสถานะเปนกฎหมาย  แตเปนคําส่ังการ
ในทางบริหาร 

ประเภทของมติคณะรัฐมนตรี 
1. มติคณะรัฐมนตรีทางบริหารปกติ เปนเร่ืองการตัดสินใจและสั่งการทางบริหาร 

แบงเปน 2 ประเภทยอย คือ 

 1.1 มติที่มีผลระยะเวลาใดเวลาหน่ึงโดยมีเวลาสิ้นสุด เชน มติกําหนดนโยบาย

ของรัฐบาล (ยอมมีผลในชวงรัฐบาลนั้น ๆ) มติใหความเห็นชอบโครงการท่ีมี

ระยะเวลาดําเนินการชัดเจน เปนตน 

 1.2 มติที่มีผลแลวสิ้นสภาพไปทันที เชน มติแตงตั้งขาราชการ (ยอมหมดผล

ไปเมื่อขาราชการดํารงตําแหนงแลว) เปนตน 

2. มติคณะรัฐมนตรีที่มีลักษณะเปนกฎ คือ มติที่มีผลใชบังคับทั่วไปในระบบ
ราชการฝายบริหาร เพ่ือใหถือปฏิบัติตลอดไปจนกวาจะมีการแกไขหรือยกเลิก 
แบงเปน 2 ประเภทยอย คือ 



 

 2.1 มติที่มีผลเฉพาะในระบบราชการ ซ่ึงสวนราชการ ขาราชการ หนวยงาน 
และเจาหนาที่ของรัฐ จะตองถือปฏิบัติหรือดําเนินการใหเปนไปตามมตินั้น ๆ เชน มติ
หามขาราชการเลนการพนัน และมติใหขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐวางตัวเปน
กลางทางการเมือง เปนตน 
 2.2 มติที่มีผลกระทบตอบุคคลภายนอก เปนมติซ่ึงกําหนดแนวทางการปฏิบัติ/
การดําเนินงานของทางราชการ ซ่ึงกอใหเกิดผลกระทบตอบุคคลภายนอก หรือประชาชน
โดยทั่วไป เชน มติกําหนดประเภทลุมน้ํา และการใชประโยชนในพ้ืนที่ปา เปนตน 

โดยทั่วไปมติคณะรัฐมนตรีมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่

คณะรัฐมนตรีไดมีมติ (มติคณะรัฐมนตรีบางเร่ืองอาจกําหนดวันที่

มีผลใชบังคับไวเปนวันอื่นเปนการเฉพาะเร่ืองได) สวนราชการ 

หนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐที่มีหนาที่เก่ียวของจะปฏิบัติหรือ

ดําเนินการใด ๆ อันเปนการขัดกับมติคณะรัฐมนตรีโดยอางวาไม

ทราบวามีมติคณะรัฐมนตรีกําหนดเก่ียวกับเร่ืองนั้น ๆ ไวแลวมิได 

ดังนั้น  ในการปฏิบัติหนาที่ต าง  ๆ  ซ่ึ งอาจเ ก่ียวของกับมติ

คณะรัฐมนตรี หรืออาจมีมติคณะรัฐมนตรีกําหนดแนวทางการ

ดํ า เนินการไว แล ว  ส วนราชการควรจะไดตรวจสอบมติ

คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของเสียกอนดวย 

ในสวนที่เ ก่ียวของกับมติคณะรัฐมนตรีนั้น ปคร. มี

หนาที่ 3 ประการ ดังนี้ 



 

1. การประสานแจงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อมีการ

แจงยืนยันมติคณะรัฐมนตรีไปยังสวนราชการ ปคร. จะเปน 
ผูประสานแจงมติคณะรัฐมนตรีใหหนวยงานภายในสังกัด
โดยเฉพาะอยาง ย่ิงหนวยงานเจ าของเ ร่ืองทราบว า
คณะรัฐมนตรีมีมติวาอยางไร เพ่ือสวนราชการจะไดนํามติ

คณะรัฐมนตรีดังกลาวไปดาํเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 
2. การติดตามการรายงานผลการปฏิบัติตามมติ

คณะรัฐมนตรี เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีบางมติที่คณะรัฐมนตรี

ส่ังการใหหนวยงานของรัฐรายงานผลการปฏิบัติกลับมาให

คณะรัฐมนตรีทราบหรือพิจารณาอีกคร้ังหรือ (โครงการที่มี

งบประมาณเกิน  1,000 ลานบาท  โครงการที่มี ระยะเวลา

ดําเนินการเกิน 3 ป หรือโครงการสําคัญที่เปนนโยบายรัฐบาล) 

มติคณะรัฐมนตรีที่เขาหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหติดตาม

และรายงาน มติคณะรัฐมนตรีประเภทน้ีเมื่อแจงไปใหหนวยงาน

ของรัฐที่เก่ียวของแลว สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะมีหนาที่

ติดตามผลการดําเนินการของหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของเพ่ือ

นําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป โดยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะ

ดําเนินการติดตามและรายงานตามกรอบเวลาที่กําหนดในมติ

คณะรัฐมนตรีหรือตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด ดังนั้น 



 

ปคร. จะเปนผูประสานงานและติดตามผลการดําเนินงาน
ของสวนราชการใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีตามกรอบ

เวลาขางตนดวย 
ระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548  
หมวด 7  การรายงานผลการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี  
ขอ 22  ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหหนวยงานของรัฐใดดําเนินการในเรื่องใด

โดยใหรายงานผลการดําเนินงานตอคณะรัฐมนตรี ใหเปนหนาที่ของ

หนวยงานของรัฐนั้นสงรายงานผลการดําเนินงาน ปญหา และอุปสรรค 

ตอสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามระยะเวลาท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมิไดกําหนดระยะเวลาไว ใหรายงานอยางนอยทุก

สามเดือน 

3. การรวบรวมมติคณะรัฐมนตรี เนื่องจาก ปคร. 

อยูในฐานะเปนศูนยกลางที่ดูแลภารกิจเก่ียวกับคณะรัฐมนตรีของ

สวนราชการ ดังนั้นการรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีของสวนราชการ

เปนอีกภารกิจที่ ปคร. ควรจัดทําขึ้นเพ่ือใชประโยชนในราชการ

ของสวนราชการภายในสังกัด โดยอาจแยกมติคณะรัฐมนตรี

ออกเปน 2 ประเภท คือ 
1. มติ คณะ รั ฐ ม นต รี ที่ เ ป น ก ฎ  ร ะ เ บี ย บ  ซ่ึ ง 

สวนราชการจะตองถือปฏิบัติ 



 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
พ.ศ. 2551  
 ขอ 6 ผูประสานงานตามขอ 5 (1) มีหนาที่ ดังตอไปน้ี 

 (5)  ประสานงานเก่ียวกับวาระการประชุมของคณะรัฐมนตรีและมติ

คณะรัฐมนตรีใหหนวยงานในสังกัดทราบ 

 (6)  รวบรวมมติคณะรัฐมนตรีของสวนราชการ  

 (7)  ประสานงานและติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการใหเปนไป

ตามมติคณะรัฐมนตรี 

2. มติคณะรัฐมนตรีเชิงนโยบาย ซ่ึงสวนราชการ
จะตองนําไปปฏิบัติ หรืออาจตองรายงานผลการดําเนินงานให
คณะรัฐมนตรีทราบ  

 ในกรณีนี้การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา

สนับสนุนในการรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีจะทําใหการสืบคนมติ

คณะรัฐมนตรีเพ่ือนําไปใชงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 



 

การวางแผนการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี 
 

 นอกจากที่กลาวมาขางตนแลว ปคร. ยังมีหนาที่ที่

สําคัญมากอีกประการหน่ึง คือ ประสานงานในการวางแผน 

การเสนอเร่ืองตอคณะรัฐมนตรี เนื่องจากที่ผานมาการเสนอ

เร่ืองตอคณะรัฐมนตรีของสวนราชการมักไมมีการวางแผน

ล ว งหน าว าจะมี การ เสนอ เ ร่ืองอะไร  ในช ว ง เ วลาใดต อ

คณะรัฐมนตรีบาง  ทั้งที่มี เ ร่ืองหลายประเภทที่สวนราชการ

สามารถกําหนดเวลาการเสนอหรือวางแผนการเสนอเรื่องตอ

คณะรัฐมนตรีได  เชน  เ ร่ืองที่ กฎหมาย  ระเบียบ  หรือมติ

คณะรัฐมนตรีกําหนดระยะเวลาใหเสนอไวเปนการแนนอน 

โครงการ/กิจกรรมที่กําหนดในแผนการบริหารราชการแผนดิน  

การแกไขปญหาตาง ๆ ตามฤดูกาล (เชน ปญหาสินคาเกษตร  

ภัยธรรมชาติตาง ๆ) การไมมีแผนการเสนอเร่ืองตอคณะรัฐมนตรี

ทําใหหลาย ๆ กรณีเปนเสมือนวาคณะรัฐมนตรีบริหารงานใน

ลักษณะตั้งรับ ซ่ึงบางเร่ืองอาจสงผลกระทบตอประชาชนที่อาจ

ไดรับการแกไขปญหาความเดือดรอนไมทันทวงทีหรือไมทันกับ

ความจําเปนเรงดวนของสถานการณหรือเหตุการณที่เกิดขึ้น 



 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
พ.ศ. 2551 
 ขอ 6 ผูประสานงานตามขอ 5 (1) มีหนาที่ ดังตอไปน้ี 

 (8)  ประสานงานในการวางแผนการเสนอเร่ืองตอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งการ

วางแผนเสนอรางกฎหมายตอรัฐสภา 

 แนวทางหน่ึงที่จะคล่ีคลายปญหาดังกลาวได คือ การ
วางแผนการเสนอเร่ืองตอคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ เพ่ือใหสวนราชการ
และคณะรัฐมนตรีไดรับทราบลวงหนาวาในระยะเวลาตอไปจะมี
เร่ืองใดบางที่จะเสนอเพื่อใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา และที่สําคัญ
คือสวนราชการที่จะตองเสนอความเห็นก็จะมีเวลาและสามารถ
เตรียมความพรอมไวกอนได นอกจากนี้ บางเร่ืองที่เก่ียวพันกับ
หลายกระทรวงก็อาจจะสามารถบูรณาการกอนนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีได ซ่ึงจะทําใหการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
สามารถกระทําโดยมองในภาพรวมไดดวย 

 

 

 
 
 ทั้งนี้ ในอนาคตสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะนํา
ระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส 
(Cabinet Network: CABNET) มารองรับการวางแผนการเสนอ
เร่ืองตอคณะรัฐมนตรีของสวนราชการ โดยระบบดังกลาวจะ
สนับสนุนใหสวนราชการวางแผนการเสนอเร่ืองตอคณะรัฐมนตรี
ไดอยางสะดวกย่ิงขึ้น 



 

2. การประสานงานในภารกิจของรัฐสภา 

 

 บทบาทของ ปคร. ในการประสานงานในภารกิจของ

รัฐสภาเปนอีกบทบาทท่ีมีความสําคัญอยางย่ิงโดยเฉพาะการมี

สวนรวมในการขับเคล่ือนในกระบวนการนิติบัญญัติใหสําเร็จ โดย 

ปคร. จะมีหนาที่ในการประสานงานและติดตามความคืบหนา
ของรางกฎหมายและเร่ืองอ่ืนๆ ท่ี เสนอตอรัฐสภาใน
ขั้นตอนตางๆ รวมท้ังประสานงานกับรัฐมนตรีเพ่ือชี้แจงราง
กฎหมาย ญัตติ กระทูถาม และเรื่องอ่ืนๆ ท่ีอยูในอํานาจ
หนาท่ีของรัฐสภา โดยมีเร่ืองตาง ๆ ดังนี้ 

2.1 การเสนอรางกฎหมาย 
 ภายหลังจากที่สวนราชการเสนอรางกฎหมายตอ 

คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ และสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว รางกฎหมายดังกลาวจะเขาสู

กระบวนการเพ่ือนําเสนอรัฐสภาพิจารณา ทั้งนี้ ในแตละขั้นตอนที่

รางกฎหมายของสวนราชการอยูในกระบวนการดังกลาว ปคร. 

ควรประสานงานและติดตามความคืบหนาเปนระยะเพ่ือใหทราบ

วารางกฎหมายของหนวยงานตนอยูในขั้นตอนใด  



 

 โดยปกติคณะ รัฐมนต รีจะ มีมติ ให ส ง ร า งที่

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวให

คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร  (ปสส . )  ซ่ึง

ประกอบดวยผูแทนจากพรรคการเมืองที่เปนรัฐบาล ผูทรงคุณวุฒิ 

และผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาเสนอความเห็นตอ

คณะรัฐมนตรีเพ่ือประกอบการพิจารณาวาจะสมควรเสนอราง

กฎหมายตอรัฐสภาหรือไม อยางไร รวมท้ังกําหนดแนวทางการ

พิจารณารางกฎหมายในช้ันการพิจารณาของสภา โดยสวนใหญ

คณะรัฐมนตรีจะเห็นดวยตามที่ ปสส. เสนอ  

 ดังนั้น ปคร. ควรทราบวา  

• ปสส .  ประกอบดวยใครบาง  ประชุมเ พ่ือ

พิจารณารางกฎหมายท่ีหนวยงานของตนเสนอในวันและวาระใด  

• เมื่อรางกฎหมายผาน ปสส. ไปแลวจะเสนอเขา

สภาวันใด เพ่ือ ปคร. จะไดแจงใหรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง และ

เจาหนาที่ผูเก่ียวของทราบ รวมทั้งเพ่ือจัดเตรียมขอมูลสําหรับให

รัฐมนตรีไปช้ีแจง  

• เมื่อสภารับหลักการรางกฎหมายแลว จะถูก

สงไปยังคณะกรรมาธิการสามัญหรือวิสามัญคณะใด จะมีการ

ประชุมเพ่ือพิจารณาในวันใด เนื่องจาก ปคร. จะตองประสาน



 

หนวยงานของตนเพื่อเตรียมสงผูแทนในระดับที่ตัดสินใจไดไปรวม

ประชุมช้ีแจงหรือใหขอมูลแกคณะกรรมาธิการ  

• เมื่อรางกฎหมายผานสภาผูแทนราษฎรในวาระ
แรกแลวจะเขาวาระ 2 และ 3 เมื่อใด  

• และจะเขาสูการประชุมของวุฒิสภาเม่ือใด และ

เขาสูการพิจารณาของคณะกรรมาธิการคณะใด  

ขั้นตอนตาง ๆ เหลานี้ ปคร. ควรจะตองทราบวา

รางกฎหมายของหนวยงานตนอยูในขั้นตอนใด มีการแกไข 

มากนอยเพียงใด  

 2.2 ญัตติ มี 2 ประเภท 

  1) ญัตติตามรัฐธรรมนูญหรือที่คณะรัฐมนตรี

เสนอ 

  2) ญัตติที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเสนอ 

โดยมีผูรับรองตามจํานวนที่ขอบังคับการประชุมกําหนด 

  โดยปกติแลวญัตติจะตองเสนอลวงหนา  

เวนแตจะเปนญัตติดวน ปคร. จะตองติดตามวาระของสภาวามี

ญัตติดวนที่ เ ก่ียวของกับกระทรวง /กรมของตนหรือไม และ

ประสานงานกับหนวยงานในสังกัดที่ เปนเจาของเรื่อง เ พ่ือ

จัดเตรียมขอมูลและเจาหนาที่สนับสนุนรัฐมนตรีเจาสังกัดในการ



 

ช้ีแจงตอสภา และหากมีญัตติในเรื่องใดที่สภามีมติใหดําเนินการ 

ปคร .  จะตองติดตามและประสานกับหนวยงานในสังกัดที่

รับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ เพ่ือดําเนินการตามมติสภาดวย 

 2.3 กระทูถาม แบงเปน 2 ประเภท คือ 
  1)  ก ร ะ ทู ถ า ม

สด คือ กระทูที่แจงใหทราบในชวงเชา

แตถามในชวงบายและใหตอบทันทีโดย

มี เวลาเตรียมตัวประมาณ  3 ช่ัวโมง 

ปคร. จะตองทราบวาในการประชุมสภา  

แตละคร้ัง มีกระทูสดที่รัฐมนตรีเจาสังกัด

ของตนจะตองตอบหรือไม  

  2) กระทูถามท่ัวไป  คือ  กระทูที่ ถาม

ลวงหนาเปนระยะเวลานาน อาจเปน 3-6 เดือนจึงจะตอบ ซ่ึงจะ

ตอบในราชกิจจานุเบกษา โดยกรณีนี้จะมีเวลาเตรียมตัวไดทัน  

กระทูถามสด มีลักษณะ 

ดังตอไปน้ี 

• เปนเร่ืองสําคัญที่อยูใน 

ความสนใจของประชาชน 

• เปนเร่ืองกระทบกับ
ผลประโยชนของ

ประเทศชาติหรือประชาชน 

• เปนเร่ืองเรงดวน 

กระทูถามทั่วไป มีลักษณะ ดังตอไปน้ี 

• คําถามเกี่ยวกับขอเท็จจริงที่เก่ียวกับงานในหนาที่ของรัฐมนตรี สวนใหญจะถามเก่ียวกับ
ปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนและอยูในความรับผิดชอบของรัฐมนตรีผูนั้น 

• คําถามเก่ียวกับนโยบายการบริหารของรัฐมนตรี เมื่อเห็นวาการบริหารราชการ

แผนดินของรัฐบาลไมเปนไปตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอรัฐสภา หรือดําเนินการ

ผิดพลาด ไมเปนไปตามนโยบาย 
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 (9) ประสานงานและติดตามความคืบหนาของรางกฎหมายและเร่ืองอ่ืน ๆ ที่

เสนอตอรัฐสภาในข้ันตอนตาง ๆ รวมท้ังประสานงานกับรัฐมนตรีเพ่ือช้ีแจงราง

กฎหมาย ญัตติ กระทูถาม และเร่ืองอ่ืน ๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ของรัฐสภา 

  ปคร. จะตองมีขอมูลวา กระทรวงไดรับกระทู

ก่ีเร่ือง ตอบไปแลวเทาใด มีเร่ืองใดบางที่ยังไมไดตอบ 

 2.4 รายงานและขอสังเกตของสภา  เปน

ขั้ น ต อ น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง ส ภ า  ใ น ส ว น ที่ เ ก่ี ย ว กั บ

คณะกรรมาธิการท่ีสภาจัดตั้งขึ้นเพ่ือศึกษาและพิจารณาเร่ืองใด

เร่ืองหนึ่ง ซ่ึงในการพิจารณาอาจมีการขอใหสวนราชการที่

เก่ียวของไปช้ีแจงในที่ประชุม และเม่ือศึกษาและพิจารณาเสร็จ

แลวจะเสนอสภาฯ มีมติใหดําเนินการ ในเร่ืองนี้ ปคร. ก็จะตอง

ติดตามและประสานงานกับหนวยงานในสังกัดที่เปนเจาของเรื่อง

เพ่ือใหไปช้ีแจงตอที่ประชุม และเมื่อสภามีมติใหดําเนินการ

ประการใดก็ตองประสานกับหนวยงานในสังกัดใหดําเนินการตาม

มติของสภาภายในกําหนดเวลาดวย 

 

 

 

 

 

 

 



 

การวางแผนการเสนอรางกฎหมาย 

 

 นอกจากที่กลาวมาขางตนแลว ปคร. ยังมีหนาที่ที่

สําคัญมากอีกประการ คือ ประสานงานในการวางแผนการ

เสนอรางกฎหมาย ซ่ึงสืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

มาตรา  15 ได กําหนดใหมีการจัดทําแผนนิติบัญญัติ  โดยมี

รายละเอียดเก่ียวกับกฎหมายที่จะตองจัดใหมีขึ้นใหม หรือ

กฎหมายที่ตองมีการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกใหสอดคลองกับ

แผนการบริหารราชการแผนดิน สวนราชการผูรับผิดชอบ และ

ระยะเวลาท่ีตองดําเนินการ เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และเม่ือ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแลวใหมีผลผูกพันสวนราชการที่เก่ียวของที่

จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น ดังนั้น สวนราชการตาง ๆ จึงมี 

หนาที่แจงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทราบถึงความ 

จําเปนที่ตองจัดใหมีกฎหมายข้ึนใหม แกไข หรือยกเลิกกฎหมาย

ที่อยูในความรับผิดชอบ และจัดลําดับความจําเปนเรงดวนอยาง

เหมาะสมและคํานึงถึงความพรอมในการบังคับใชใหเปนไปตาม

กฎหมายของแตละกระทรวง ซ่ึงนับไดวาเปนสวนหนึ่งของการวาง

แผนการเสนอรางกฎหมายตอรัฐสภาเชนกัน  
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 (8) ประสานงานในการวางแผนการเสนอเร่ืองตอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งการ

วางแผนเสนอรางกฎหมายตอรัฐสภา 
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 ขอ 6 ผูประสานงานตามขอ 5 (1) มีหนาที่ ดังตอไปน้ี 

 (10) ประสานงานเก่ียวกับเร่ืองอ่ืน ๆ ในภารกิจของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

ตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 

3. การประสานงานอ่ืน ๆ  
 

 หนาที่ของ ปคร. ในการประสานงานอื่น ๆ ในขอนี้ เปน

การเปดกวางในกรณีจําเปนที่จะตองมีการประสานงานเก่ียวกับ

เร่ืองอื่น ๆ ที่ เปนภารกิจของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา หรือ

รัฐมนตรีเห็นวามีภารกิจพิเศษที่จะมอบหมายให ปคร. ดําเนินการ 
 

 

 

 

 

 

 




