
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 

เอกสารสรุปผล 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรองรับระบบ CABNET 

วันจันทรที่ 7 กันยายน 2552  

CABNET  
Kick-Off Training 



สารบัญ 
 
 

สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรองรับระบบ CABNET 
“CABNET Kick-Off Training” 

หนา 

วันจันทรที่ 7 กันยายน 2552 1 

คํากลาวเปดการสัมมนา 
 โดย นางโฉมศรี อารยะศิริ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

2 

ระบบ CABNET กับกระบวนการตัดสนิใจของคณะรัฐมนตร ี
 โดย นางสาวสิบพัน วนวสิทุธิ์ ที่ปรึกษาประจําสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

5 

แนะนําระบบ CABNET 
 โดย นางสมสมร มังคลพันธุ ผูอํานวยการสํานักบริหารงานสารสนเทศ  

9 

การตอบขอซักถาม 
 โดย นางสาวสิบพัน  วนวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาประจําสํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี  
  นางสมสมร  มังคลพันธุ  ผูอํานวยการสํานักบริหารงานสารสนเทศ 

14 

ภาคผนวก 16 
ภาคผนวก 1 กําหนดการ 17 
ภาคผนวก 2 คํากลาวรายงาน 18 
 



 
เอกสารสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรองรับระบบ CABNET (CABNET Kick-Off Training) 

 

1 

 
 
 

สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรองรับระบบ CABNET 

“CABNET Kick-Off Training” 
 
 

วัน เวลา และสถานที่ วันจันทรที ่7 กันยายน 2552  
 เวลา 09.00-16.00 น. 
 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค กรุงเทพมหานคร 

ผูเขารวมสัมมนา  จํานวน 120 คน ประกอบดวย ผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภา ผูชวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา หัวหนา
สํ านักงานรั ฐมนตรีของส วนราชการที่ สํ านัก เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีกําหนดจะวางระบบ CABNET และขาราชการ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
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คํากลาวเปดการสัมมนา 
 

 

โดย   
นางโฉมศรี อารยะศิริ  
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 
 
ทานผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ผูชวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา หัวหนา
สํานักงานรัฐมนตรี และทานผูเขารวมสัมมนาทุกทาน 

 กอนอ่ืนตองขอขอบคุณทานผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา หรือ ปคร. และ
ผูชวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา หรือผูชวย ปคร. และทานผูเขารวมสัมมนาทุกทานที่ได
กรุณาสละเวลาเขารวมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งน้ี  
 โดยความตั้งใจของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดเรียนเชิญทานรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี (นายวีระชัย วีระเมธีกุล) เปนผูกลาวเปดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งน้ี แต
เน่ืองจากทานรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีมีภารกิจ จึงไดมอบหมายใหเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เปนผูกลาวเปดการสัมมนาแทน แตทานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีติดภารกิจดวน จึงไดมอบหมายใหดิฉัน
มากลาวเปดการสัมมนาแทน ซ่ึงเพ่ิงจะทราบเรื่องเม่ือประมาณหนึ่งชั่วโมงที่ผานมา  
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 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรองรับระบบ CABNET หรือที่เรียกเปนภาษาอังกฤษวา 
CABNET Kick-Off Training ในครั้งน้ีนับเปนครั้งที่ 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดเคยจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเรื่องนี้ครั้งแรกเม่ือเดือนเมษายน ป 2550 ซ่ึงทาน ปคร. หรือผูชวย ปคร. บางทานในที่น้ี อาจ
เคยรวมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งน้ันดวย ในเวลานั้นสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคาดหมายวา
จะสามารถนําระบบ CABNET มาใชในปลายป 2550 แตเน่ืองจากมีเหตุขัดของจากการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง ทําใหไมสามารถจัดจางไดตามกําหนดเวลา จึงทําใหการพัฒนาระบบ CABNET ลาชาไป  
 อยางไรก็ตาม  เ ม่ือกระบวนการจัดจางแลวเสร็จ  ทานรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี (นายวีระชัย วีระเมธีกุล) ก็ไดอนุมัติใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสั่งซ้ือระบบ 
CABNET สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงไดดําเนินการตามแผนการพัฒนาระบบทันที โดยมีเปาหมาย
วาจะสามารถทดลองใชระบบกับหนวยงานนํารองในเดือนพฤศจิกายน 2552 น้ี ซ่ึงหนวยงานนํารอง
ประกอบดวย 12 หนวยงาน ไดแก สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง กระทรวงการ
ตางประเทศ การทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
กระทรวงพาณิชย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข สํานัก
งบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ดังน้ัน สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงจําเปนตองจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในเรื่องน้ีอีก
ครั้งเพ่ือเตรียมความพรอมใหแกทานทั้งหลายซ่ึงจะเปนผูใชระบบในวันนี้ เน่ืองจากหลาย ๆ ทานที่เคย
รวมสัมมนาในเรื่องนี้เม่ือป 2550 ไดโยกยายไปปฏิบัติหนาที่อ่ืนบางแลว 
 ขอเรียนวา เปนเวลา 2 ทศวรรษที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาพัฒนาการทํางานเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี นับตั้งแตการ
จัดทําระบบสืบคนมติคณะรัฐมนตรีสําหรับใชภายในหนวยงานประมาณป 2532 การจัดทําวาระการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยรูปแบบ CD ในป 2544 และการนําระบบการประชุมทางไกลหรือ VDO 
Conference มาใชในการประชุมคณะรัฐมนตรีในป 2546 จนกระทั่งมาถึงในปน้ีที่สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีไดนําระบบ CABNET มาใช 
 คําวา CABNET มาจากคําวา Cabinet Network คือระบบสารสนเทศการประชุม
คณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส เปนระบบเครือขายสารสนเทศแบบปลอดภัยที่ใชสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจเกี่ยวกับการประสานงานและรับ-สงขอมูลตั้งแตการวางแผนการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี การ
สงเรื่องเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี การประสานขอความเห็นและใหความเห็นของสวนราชการ การจัดและ
แจงวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี รวมถึงการจัดสงเอกสารประกอบวาระการประชุม ตลอดจนการแจง
มติและสืบคนขอมูลมติคณะรัฐมนตรี 
 การนําระบบ CABNET มาใช จะทําใหสวนราชการสามารถนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
ไดอยางรวดเร็ว มีรูปแบบการจัดทําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่เปนมาตรฐานเดียวกัน ประหยัดเวลา และ
คาใชจายในการผลิตเอกสารประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรี และดวยระบบคอมพิวเตอรออนไลนทุก
ขั้นตอนของระบบ CABNET ทําใหสวนราชการสามารถรับทราบระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
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ไดเร็วขึ้น ทําใหมีเวลามากขึ้นในการจัดทําขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ใน
ขณะเดียวกันสวนราชการสามารถวางแผนการเสนอเรื่อง และตรวจสอบสถานภาพของเรื่องวาอยูใน
ขั้นตอนใด  
 ที่กลาวมาขางตนน้ัน เปนการแสดงใหเห็นถึงประโยชนของการนําระบบ CABNET มา
ใช อยางไรก็ตาม การที่สวนราชการจะตองใชระบบ CABNET ซ่ึงจะเริ่มในปลายป 2552 เปนตนไป คือ
ความเปลี่ยนแปลงที่ทั้งสวนราชการและสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะตองเรียนรู ทําความเขาใจ และ
ยอมรับความเปลี่ยนแปลงรวมกัน ปจจัยที่จะทําใหระบบ CABNET สามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ คือ การยอมรับและความรวมมืออันดีระหวางสวนราชการและสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีในการที่จะรวมกันพัฒนาระบบ CABNET โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปคร. และผูชวย ปคร. ซ่ึงมี
บทบาทสําคัญ เพราะจะเปนผูใชงานระบบ CABNET โดยตรงในการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี 
 เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการนําระบบ CABNET มาใช สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีไดกําหนดใหมีโครงการบริหารความเปลี่ยนแปลงสําหรับโครงการจัดการระบบสารสนเทศ
การประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส โดยวาจางคณะที่ปรึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร นําโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน มาเปนผูดําเนินโครงการ สําหรับการจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการในวันนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการ ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความตระหนักและ
ปรับทัศนคติของผูใชระบบ CABNET ใหคลายความกังวลใจ เพ่ือใหเกิดการยอมรับ และความพรอมที่จะ
มีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงครั้งน้ี 
 สุดทายนี้ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหวังวาทาน ปคร. ผูชวย ปคร. และผูเขารวม
สัมมนา จะรวมกันนําระบบ CABNET มาใชใหเกิดสัมฤทธิผลตอกระบวนการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี 
ซ่ึงจะสงผลใหการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หาก
ทานมีขอเสนอแนะที่จะใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนําไปประกอบการพัฒนาระบบ สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรียินดีรับฟงและจะนําไปปรับใชใหเกิดประโยชนโดยรวมตอไป 
 ในโอกาสนี้ ขอเปดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรองรับระบบ CABNET หรืองาน 
CABNET Kick-Off Training และขอใหทุกทานบรรลุวัตถุประสงคของการจัดงานในวันนี้อยางครบถวน
ตามที่ตั้งใจไวทุกประการ 
 ขอบคุณคะ 
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ระบบ CABNET  
กับกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี 

 

 
 
 ระบบ CABNET เปนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเครือขายแบบปลอดภัยสูงเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวของกับคณะรัฐมนตรี ตั้งแตการสงเรื่องเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี การ
ประสานถามความเห็น การสงวาระการประชุม การแจงมติคณะรัฐมนตรีและสรุปผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี 

1. การใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการบริหารจัดการ: IT & Good Governance 
  สาเหตุที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) นําระบบ CABNET มาใชอํานวยความ
สะดวกในกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี คือ 

1.1 กระแสหลักธรรมาภิบาล หรือ Good Governance  
   หลักธรรมาภิบาลถูกกําหนดขึ้นโดยสหประชาชาติ ซ่ึงแสดงถึงความเห็นพอง
ตองกันของประเทศสมาชิกที่จะสรางธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นในการบริหารจัดการทุกระดับของประเทศ 
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ (IT for Management Improvement) เปนหัวขอ
หน่ึงในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Development) ในหลักธรรมาภิบาล 
 

โดย   
นางสาวสิบพัน วนวสิทุธิ์  
ที่ปรึกษาประจําสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
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1.2 กระแสการใช IT ของโลกในการสนับสนุนการบริหารงานของคณะรัฐมนตรี 
   ประเทศที่ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจ
ของคณะรัฐมนตรี ไดแก อังกฤษ ออสเตรเลีย ไอรแลนด จากตัวอยางของไอรแลนดระบุวา ระบบ
เครือขายสารสนเทศของคณะรัฐมนตรีทําใหการทํางานของคณะรัฐมนตรีรวดเร็วและสะดวกขึ้นมาก 
รวมทั้งลดจํานวนกระดาษจากเดิมที่ตองนําเอกสารวาระการประชุมหนักประมาณ 5 กิโลกรัม เขาประชุม
คณะรัฐมนตรี 

2. ที่มาของระบบ CABNET 
2.1 พัฒนาการการใชเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนกระบวนการทํางานของ สลค. 

   สลค. ไดนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือสนับสนุนกระบวนการทํางานมาตั้งแตป 2532 
โดยนําระบบสืบคนมติคณะรัฐมนตรีมาใช รวมถึงในป 2544 มีการวาระประชุมคณะรัฐมนตรีในรูปแบบ 
CD และมีการนําระบบ VDO Conference มาใชในป 2546 โดยจากผลการประเมินที่ผานมาพบวา
สามารถลดเอกสารกวา รอยละ 55 ลดระยะเวลาดําเนินการกวารอยละ 60 ผูใชระบบมีความพึงพอใจ
กวารอยละ 90 จนนํามาถึงการจัดระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบเต็มรูปแบบ หรือระบบ 
CABNET (Cabinet Network)  

2.2 โครงการ CABNET 
   โครงการนี้เร่ิมตนเม่ือป 2547 โดยเกิดจากโครงการความรวมมือระหวาง สลค. 
ไทยกับ Department of Prime Minister and Cabinet ของออสเตรเลีย ซ่ึงตอมาในป 2548 สลค. ไดสง
เจาหนาที่ไปศึกษาระบบ CABNET เพ่ือนํามาใชในประเทศไทย  

3. ความจําเปนที่ตองมีระบบ CABNET 
  ระบบ CABNET ถูกนํามาใชเพ่ือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน อันไดแก 

3.1 ปญหากรณีเร่ืองที่สวนราชการเสนอไมเปนไปตามแนวทางที่พระราชกฤษฎีกา
และระเบียบกําหนดไว รวมทั้งประเด็นของเรื่องและรูปแบบของบันทึกไมชัดเจนและไมเปนมาตรฐาน
เดียวกัน ซ่ึงปญหานี้จะแกไขไดโดยการใชแบบฟอรมมาตรฐาน หรือ template ในการจัดทําเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี 

3.2 ปญหากรณีการประสานขอความเห็นในเรื่องดวนมีเวลาจํากัด การสงวาระการ
ประชุมลาชา และการแจงมติคณะรัฐมนตรีใหหนวยงานลาชา สามารถแกไขไดโดยการสงเอกสารผาน
ระบบเครือขายอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งแจงผลการอนุมัติใหเขาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเปนรายเรื่องทําให
สวนราชการทราบลวงหนา และสามารถประสานผูที่เกี่ยวของไดทันการณ  
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4. CABNET คอือะไรและทํางานอยางไร 
4.1 CABNET คือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเครือขายแบบปลอดภัยสูงเพ่ือสนับสนุน

การปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวของกับคณะรัฐมนตรี ตั้งแตการสงเรื่องเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี การประสาน
ถามความเห็น การเสนออนุมัติเรื่องจากนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี การสงวาระการประชุม 
การแจงมติคณะรัฐมนตรี และสรุปผลการประชุม 

4.2 กระบวนการตัดสินใจของ ครม. เม่ือมี CABNET มีขั้นตอนดังน้ี 
4.2.1 สวนราชการจัดทําเรื่องตามแบบฟอรมมาตรฐาน (template) ซ่ึงสามารถ 

download จาก website สลค. แลวเสนอเรื่องตอผูบริหารตามลําดับชั้น เม่ือรัฐมนตรีอนุมัติแลว จึงสง
เรื่องในรูปแบบ file ใหผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ดําเนินการสงให สลค. ผานระบบ 
CABNET 

4.2.2 สลค. สง file เรื่องนั้นๆ ไปยังสวนราชการที่เกี่ยวของเพ่ือถามความเห็น 
4.2.3 ปคร. รับเรื่องผานระบบ CABNET และสงใหสวนราชการจัดทําความเห็น

ตามแบบฟอรมมาตรฐาน (template) ซ่ึงสามารถ download จาก website สลค. แลวเสนอผูบริหาร
ตามลําดับชั้น เม่ือไดรับการอนุมัติ จึงสงความเห็นในรูปแบบ file ให ปคร. สงให สลค. ผานระบบ 
CABNET 

4.2.4 สลค. รวบรวมขอมูลที่ไดแลวจัดทําบันทึกบนระบบ CABNET เสนอ
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี อนุมัติ เม่ือเร่ืองไดรับการอนุมัติ สลค. จะสงใหสวนราชการที่
เกี่ยวของรับทราบทันทีเพ่ือจะไดดําเนินการตอไปได 

4.2.5 สลค. สงหนังสือเชิญประชุมและรายชื่อเร่ืองที่อยูในวาระการประชุมให
คณะรัฐมนตรีและสวนราชการเตรียมตัวมาชี้แจงผานระบบ CABNET 

4.2.6 ปคร . รับทราบรายชื่อเรื่องที่บรรจุในวาระการประชุม ผานระบบ 
CABNET และประสานใหผูเกี่ยวของจัดเตรียมขอมูลในการชี้แจง 

4.2.7 ภายหลังจากประชุม สลค. จะแจงมติคณะรัฐมนตรีใหแกผูที่เกี่ยวของ
ผานระบบ CABNET 

5. ประโยชนของ CABNET   
  ประโยชนของระบบ CABNET ที่สําคัญอยางยิ่งคือ ความโปรงใสในการตรวจสอบและ
ติดตามสถานะของเรื่อง โดยสวนราชการสามารถติดตามความคืบหนาของเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีได
จากระบบ CABNET 
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6. การสํารวจความเหน็เก่ียวกับระบบ CABNET 
  สลค. ไดสํารวจความเห็นผูที่เกี่ยวของกับระบบ CABNET ไดแก ปคร. และผูชวย ปคร. 
ของทุกกระทรวง รวมประมาณ 62 คน เม่ือวันที่ 31 กรกฎาคม-14 สิงหาคม 2552 ในประเด็นเกี่ยวกับ
ความพรอมของผูใชระบบ ซ่ึงผลการสํารวจชี้ใหเห็นวาสวนราชการสวนใหญมีความพรอม โดยรอยละ 
71 ไดจัดสถานที่เพ่ือรองรับระบบแลว และรอยละ 66.2 ไดกําหนดตัวบุคคลที่จะปฏิบัติงานบนระบบแลว
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แนะนําระบบ CABNET  
 

 
 

1. เทคโนโลยสีําหรับการประชุมคณะรัฐมนตรี  
ที่ผานมาสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มา

ใชในการประชุมคณะรัฐมนตรี เชน การจัดทําระเบียบวาระการประชุมในรูปแบบ CD เพ่ือลดปริมาณ
เอกสาร การวางระบบ IT สําหรับนําเสนอขอมูลประกอบวาระการประชุม และการนําระบบการประชุม
ทางไกล (VDO Conference) มาใช และปจจุบันก็ไดมีการดําเนินโครงการ CABNET ซ่ึงเปนระบบ
สารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพ่ือรองรับการเสนอเรื่อง และการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส
อยางเต็มรูปแบบ โดยการปรับเปลี่ยนระบบและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีจากเดิมที่ใชเอกสารมา
เปนรูปแบบอิเล็กทรอนิกสผานเครือขายคอมพิวเตอรดวยระบบออนไลน (online) ทุกขั้นตอน ตั้งแต
ขั้นตอนการสงเรื่องและเอกสารประกอบจากสวนราชการเจาของเรื่อง การถามความเห็น การจัดทําและ
จัดสงระเบียบวาระ การแจงมติคณะรัฐมนตรี การสงสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ตลอดจนการ
ดําเนินการตาง ๆ ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติ 

 
 

โดย 
นางสมสมร มังคลพันธุ  
ผูอํานวยการสํานักบริหารงานสารสนเทศ  
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2. CABNET เก่ียวของอยางไรกับสวนราชการ 
 สวนราชการใชระบบ CABNET ใน 2 ลักษณะ คือ 

2.1 สวนราชการเสนอเรื่อง เสนอความเห็น และประสานการดําเนินงาน ผานทางระบบ 
CABNET ในรูปแบบเอกสารเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายโดยไมตองสงกระดาษใหสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 

2.2 สวนราชการสามารถตรวจสอบหรือเรียกดูขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีดวยระบบ CABNET ดังน้ี 

2.2.1 บัญชีติดตามความเคลื่อนไหวเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
2.2.2 บัญชี สลค. 1 - สลค. 5 
2.2.3 สืบคนระเบียบวาระและผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
2.2.4 บัญชีติดตามมติคณะรัฐมนตรี 
2.2.5 ทะเบียนรับสงหนังสือ 
2.2.6 สถิติการเสนอเรื่อง 

3. ประโยชนของระบบ CABNET 
3.1 คณะรัฐมนตรีไดรับระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมได

อยางรวดเร็วขึ้น โดยจะไดรับแจงขอมูลเปนระยะ ๆ 
3.2 สวนราชการไดรับความสะดวกรวดเร็วในการเสนอเรื่อง การถามความเห็น การ

ขอขอมูลเพ่ิมเติม การประสานการดําเนินการ การติดตามความกาวหนาหรือสถานภาพเรื่อง และการ
สืบคนขอมูลตาง ๆ ที่มีอยูในระบบ CABNET 

3.3 เน่ืองจากในระบบ CABNET จะมีการใช template ในการเสนอเรื่อง ทําใหเกิด
เปนมาตรฐานเดียวกันในการเสนอเรื่อง และทําให สลค. ไดรับขอมูลที่มีความครบถวนมากขึ้น 

3.4 ทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งคณะรัฐมนตรี กระทรวง สลค. และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
สามารถประหยัดในดานตาง ๆ ไดมากขึ้น เชน กระดาษ เวลา คาใชจายในการจัดสงเอกสาร เปนตน 

4. รูปแบบการทํางานของระบบ CABNET 
การทํางานของระบบจะครอบคลุมงานทุกขั้นตอนเปนวงจร ตั้งแตขั้นตอนการเสนอเรื่อง 

การเสนอความเห็น การเสนอนายกรัฐมนตรีสั่งการ การแจงวาระ การแจงมติคณะรัฐมนตรี และการ
ติดตามมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนครอบคลุมบุคคลที่เกี่ยวของ โดยระบบ CABNET จะมีรูปแบบการ
ทํางาน 3 รูปแบบ ไดแก  

4.1 ระบบสารบรรณ เพ่ือรองรับการรับสงเอกสาร  
4.2 ระบบ Work Flow เพ่ือรองรับการติดตามสถานภาพหรือความกาวหนาของเรื่อง

และประสานการดําเนินงาน  
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4.3 ระบบ Search Engine เพ่ือรองรับการสืบคนขอมูลตาง ๆ ที่มีอยูในระบบ 
ทั้งน้ีเอกสารสวนใหญที่อยูในระบบจะสรางในรูปแบบ Microsoft Word Document 

Template ซ่ึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสวนราชการจะรวมกันกําหนดใหมีความเหมาะสมตอไป 

5. การเตรียมเอกสารสําหรับเสนอเรื่อง มี 3 ขั้นตอน ประกอบดวย 

5.1 กรมจัดทําเรื่องโดยใช template ที่ สลค. กําหนด ซ่ึงสวนราชการสามารถดาวน
โหลด template ไดจากเว็บไซตของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและเว็บไซต ปคร. 

5.2 กรมจัดทําสําเนาเอกสารและแนบไฟลขอมูลให ปคร.  
5.3 ปคร. ตรวจสอบความถูกตองครบถวน และสงเรื่องเขาสูระบบ CABNET  

 ทั้งน้ี การใช template จะเปนการอํานวยความสะดวกแกกรมที่จะจัดทําหนังสือนําสง
และเอกสารแนบ โดย template ในระบบจะมี 2 ลักษณะ คือ  

• template ที่เปนการกําหนดหัวขอสําหรับใหสวนราชการจัดทําขอมูล เชน template 
สรุปเร่ือง template บันทึกเสนอนายกรัฐมนตรี อยางไรก็ตาม หากหัวขอใดไมมีเน้ือหาที่ตองกรอก 
หนวยงานสามารถขามหัวขอดังกลาวไปได เชน กรณีเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีที่เปนเรื่องใหมไมเคยมี
ความเปนมามากอน ก็ไมตองกรอกขอมูลในหัวขอเรื่องเดิม เปนตน  

• template ที่เปนแบบฟอรมหนังสือตาง ๆ ที่ สลค. ไดรวบรวมเพ่ือลดภาระเรื่องการ
บันทึกขอมูลหรือการจัดทําหนังสือของสวนราชการ ไวใหสวนราชการกรอกรายละเอียดและสงมาที่ สลค. 
ไดทันที 

6. ระบบเครือขายสารสนเทศแบบปลอดภัย 
 สลค. ตองดําเนินการจัดหาเครือขายสารสนเทศแบบปลอดภัยเพ่ือใหผูใชระบบเกิด
ความมั่นใจ ซ่ึงเครือขายนี้ออกแบบโดยคณะผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาโครงการ โดยเครือขายนี้เปนเครือขายที่เชื่อมโยงหนวยงานระหวาง 
สลค. กับกระทรวงทั้ง 20 กระทรวง หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหนวยงานเสนอความเห็น หนวยงานที่ตอง
ดําเนินการภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติ และหนวยงานอิสระที่สามารถเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีได  
13 หนวยงาน รวมทั้งสิ้น 34 หนวยงาน  

 ในดานการสรางความมั่นคงและเถียรภาพในการทํางานของระบบ CABNET ไดมีการ
กําหนดเวลาอัตโนมัติใหระบบคอมพิวเตอรแมขายซึ่งอยูที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล 
ตรวจสอบตนเองวามีความขัดของเกิดขึ้นหรือไม และหากเกิดกรณีขัดของขึ้น ระบบจะเปลี่ยนไปใช 
เครื่องแมขายสํารองซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเทากับเคร่ืองแมขายจริงที่ สลค. ไดจัดเตรียมไวในสถานที่ 
ที่ปลอดภัยภายนอกทําเนียบรัฐบาลโดยอัตโนมัต ิ

 



 
เอกสารสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรองรับระบบ CABNET (CABNET Kick-Off Training) 

 

12 

7. ระบบอุปกรณ 
สลค. ไดจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงจํานวนทั้งสิ้น 300 ชุด ติดตั้งที่ 

สลค. จํานวน 150 ชุด และสวนราชการจํานวน 150 ชุด โดยคณะรัฐมนตรีจะไดรับการติดตั้งอุปกรณทาน
ละ 2 ชุด กระทรวงและหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับหนวยงานละ 2 ชุด ทั้งน้ี ไมรวมหัวหนาสวนราชการที่
เขารวมประชุมคณะรัฐมนตรีซ่ึงจะไดรับ 1 ชุด 

อุปกรณที่ติดตั้งตามกระทรวงและหนวยงานที่เกี่ยวของประกอบดวย 
7.1 คอมพิวเตอรตั้งโตะ CPU core 2 Duo 3.0 GHz หนวยความจํา 4 GB, ฮารดดิสก 

160 GB จอภาพ LCD  
7.2 เครื่องอานลายนิ้วมือ (Fingerprint Reader) 
7.3 เครื่องพิมพแบบเลเซอร ความเร็ว 33 แผน/นาที พิมพ 2 หนาได 
7.4 เครื่องสแกนเนอร ความเร็ว 12 แผน/นาที ปอนกระดาษอัตโนมัต ิ  

8. ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบ CABNET 
เพ่ือรักษาความปลอดภัยใหแกระบบและปองกันขอมูลร่ัวไหล จึงมีการวางระบบถึง 4 

ชั้น 
8.1 ระบบเครือขาย มีการสรางระบบใหมีความเปนสวนตัวและปลอดภัยบนเสนทางการ

รับสงขอมูล 
8.2 ระบบควบคุมการเชื่อมตอ มีการสรางระบบตรวจสอบการติดตอระหวางเครื่องแม

ขายและเครื่องลูกขาย 
8.3 ระบบพิสูจนตัวตน มีระบบตรวจสอบบุคคล (user) ที่ถูกตองที่มีสิทธิเปดเครื่อง

และ login เขาสูระบบ 
8.4 ระบบ Application ใชในการตรวจสอบสิทธิการใชขอมูลของ user แตละคนตาม

ภารกิจหนาที่ 

9. ประโยชนของการใชงานระบบ CABNET ที่สาํคัญ 
9.1 สวนราชการสามารถใชระบบในการวางแผนการเสนอเรื่อง การตรวจสอบรายงาน

ความกาวหนาของเรื่องที่เสนอตอคณะรัฐมนตรี การถามความเห็นและตอบความเห็น ขอมูลระเบียบ
วาระการประชุม และการสืบคนมติคณะรัฐมนตรี เปนตน  

9.2 ใชในการแจงเตือนเรื่องที่มีความสําคัญหรือเรงดวน ผาน e-mail ของระบบ ซ่ึง 
สลค. และสวนราชการตองตกลงรวมกันวาจะจัดใหเร่ืองลักษณะใดเปนเรื่องสําคัญหรือเรงดวนที่ตองเปด 
เพ่ือตรวจสอบทันที 
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10. แผนการพัฒนา-ติดตัง้ระบบและการอบรม 
 ขณะน้ี สลค. ไดทําสัญญากับบริษัท CDG System จํากัด เพ่ือพัฒนาและติดตั้งระบบ
และอุปกรณ ซ่ึงตองดําเนินการภายใน 6 เดือน (10 กรกฎาคม 2552 - 8 มกราคม 2553) โดยมีกิจกรรม
หลัก ดังน้ี 

กิจกรรม 
ป 2552 - 2553 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

ระบบสารสนเทศ        

- กระทรวง/สลค. รวมพิจารณาการออกแบบ
ระบบงาน 

       

- พัฒนาระบบงาน        

ระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย        

การทดสอบระบบ        

การสัมมนาและการอบรม        

- สัมมนาเพื่อชี้แจงทําความเขาใจในระบบ        

- อบรมการใชงานระบบ (แบงเปน 3 ระดับ)        

- ระบบสําหรับฝกอบรมดวยตนเอง        

ทดลอง/ปฏิบัติงาน        

- ทดลองระบบนํารอง        

- ปฏิบัติงานคูขนาน        

ประเมินผลและดูแลรักษาระบบ (Help Desk)        

 
ทั้งนี้ ในขั้นตอนการออกแบบระบบ สลค. ไดเร่ิมดําเนินการแลว และในชวงระหวางเดือนกันยายน-
ตุลาคม 2552 สลค. จะเชิญสวนราชการมารวมออกแบบระบบงานอีกอยางนอย 2 ครั้ง นอกจากนี้ สลค. 
ก็ไดใหความสําคัญในเรื่องการสรางความรูความเขาใจโดยการจัดสัมมนาและอบรม โดยการประชุมครั้งน้ี
ถือเปนการชี้แจงในเบื้องตน และในการประชุมครั้งตอไปในชวงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2552 จะเปน
การชี้แจงทําความเขาใจในรายละเอียดของระบบ โดยอาจเชิญที่ปรึกษาของโครงการ ผูพัฒนาระบบ และ
ผูใหบริการเครือขาย มาเปนวิทยากรบรรยายดวย 
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การตอบขอซักถาม 
 
 

โดย นางสาวสิบพัน  วนวิสุทธิ์  ที่ปรึกษาประจําสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

 นางสมสมร  มังคลพนัธุ  ผูอํานวยการสํานักบริหารงานสารสนเทศ  

 
 

1. กรณีที่เร่ิมใชระบบ CABNET แลว หากเจาหนาที่ของสวนราชการผูใชงานติดขัด
หรือมีปญหา สลค. จะมีศูนยขอมูลในการประสานงานโดยตรงหรือไม 
- ตามแผนการดําเนินโครงการ สลค. จะจัดใหมีศูนยแกปญหาในการใชงานระบบ CABNET หรือ 

Help Desk ซ่ึงสวนราชการสามารถโทรสอบถามเกี่ยวกับปญหาตาง ๆ ได 

2. ชุดอุปกรณคอมพิวเตอรเพื่อรองรับการใชงานระบบ CABNET ตาง ๆ เชน เคร่ือง
สแกน สามารถใชเคร่ืองตัวอื่นหรือเคร่ืองของหนวยงานอื่นแทนไดหรือไม หาก
เกิดกรณีที่ เคร่ืองของหนวยงานเสียหรือกรณีถูกปดลอมไมสามารถเขาไป
ปฏิบัติงานภายในหนวยงานได 
- โดยทั่วไปเอกสารที่สวนราชการจะสแกนสงมายัง สลค. น้ัน สามารถใชสแกนผานเครื่องสแกน

อ่ืนที่ไมไดติดตั้งกับระบบ CABNET ก็ได และเม่ือไดไฟลภาพแลวจึงนํามาสงผานระบบ 
CABNET ตอไป  
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3. หนวยงานนํารองกําหนดไวแลวหรือยัง ถากําหนดแลวมีกระทรวงใดบาง 
- ได มีการกําหนดหนวยงานนํารองไว จํานวน 12 หนวยงาน คือ สํานักงานปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร กระทรวงพาณิชย กระทรวงสาธารณสุข สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

4. การใชงานระบบ CABNET ปคร. จะเปนผูสงเร่ืองตอคณะรัฐมนตรีเทานั้นใช
หรือไม และหากเรื่องที่มีชั้นความลับ จะสามารถดําเนินการผานระบบ CABNET 
ไดหรือไม 
- ปคร. ถือเปนจุดศูนยกลางหรือดานแรกของกระทรวงในการนําขอมูลเขาสูระบบ CABNET แต

หากเปนเรื่องที่มีชั้นความลับ หรือเปนเรื่องลับมากก็อาจไมจําเปนตองนํามาดําเนินการในระบบ 
CABNET โดยอาจดําเนินการในรูปแบบเอกสารได อยางไรก็ตาม หากเปนเรื่องลับแตสามารถ
นําเขาสูระบบได ระบบ CABNET ก็ไดมีการกําหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูล และกําหนดชั้น
ความลับของผูใชงานตามระดับของตน  

5. การใชระบบ CABNET จะสามารถเสนอวาระจรไดหรือไม 
- การพัฒนาระบบ CABNET จะรองรับเรื่องจรดวย โดยเมื่อการประชุมคณะรัฐมนตรีผานไปแลว 

จะมีการนําเรื่องนั้นมาบันทึกลงในระบบ CABNET เพ่ือใหขอมูลไมขาดหายไป 

6. ระบบรักษาความปลอดภัยที่ใหมีระบบแสดงตัวตนโดยการสแกนลายนิ้วมือนั้น 
จะอนุญาตใหมีผูมีสิทธิกระทรวงละกี่คน  
- การพิสูจนตัวตนเปนการตรวจสอบผูใชที่ถูกตอง โดยสวนราชการสามารถกําหนดใหมีเจาหนาที่

ทานอ่ืนที่นอกเหนือจาก ปคร. และ ผูชวย ปคร. ไดตามดุลยพินิจของสวนราชการนั้น ๆ วาจะ
มอบหมายใหใครใชระบบไดบาง และแจง สลค. เพ่ือลงทะเบียนเขาสูระบบ ทั้งนี้ คอมพิวเตอร 1 
เครื่อง สามารถจัดเก็บลายนิ้วมือไดมากกวา 1 คน  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1  
กําหนดการ 

 
 

กําหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรองรับระบบ CABNET  
“CABNET Kick-Off Training” 

วันจันทรที่ 7 กันยายน 2552 เวลา 09.00-16.00 น. 
ณ หองแกรนด บอลรูม โรงแรมเซ็นจูร่ี พารค กรุงเทพมหานคร 

 
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00-09.10 น. กลาวเปดการสัมมนา 
โดย  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายสุรชัย ภูประเสริฐ) 

09.10-09.30 น. ระบบ CABNET กับกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี 
โดย ที่ปรึกษาประจําสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นางสาวสิบพัน วนวิสุทธิ์) 

09.30-10.00 น. แนะนําระบบ CABNET  
โดย  ผูอํานวยการสํานักบริหารงานสารสนเทศ (นางสมสมร มังคลพันธุ) 

10.00-10.30 น. ตอบขอซักถามเก่ียวกับระบบ CABNET 
โดย  ที่ปรึกษาประจําสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นางสาวสิบพัน วนวิสุทธิ์) 
 ผูอํานวยการสํานักบริหารงานสารสนเทศ (นางสมสมร มังคลพันธุ) 

10.30-10.45 น. รับประทานอาหารวาง 
10.45-12.00 น. เทคนิคบริหารการเปลี่ยนแปลงแบบมืออาชีพ 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น. ตรวจความพรอมการเปน Change Agent 
14.30-14.45 น. รับประทานอาหารวาง 
14.45-16.00 น. ปฏิบัติการระดมสมองเพื่อความสําเร็จของ CABNET 
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ภาคผนวก 2  
คํากลาวรายงาน 

 
 

คํากลาวรายงานในการสัมมนาเชิงปฏบิัติการเพื่อรองรับระบบ CABNET  
“CABNET Kick-Off Training” 

วันจันทรที่ 7 กันยายน 2552 เวลา 09.00-16.00 น. 
ณ หองแกรนด บอลรูม โรงแรมเซ็นจูร่ี พารค กรุงเทพมหานคร 

โดย นางสาววันนภิศ จารุสมบัติ  
 ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี 

 
เรียน ทานรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 จากการที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะนําระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรี
แบบอิเล็กทรอนิกส หรือ Cabinet Network หรือเรียกโดยยอวาระบบ CABNET มาใชในการ
ประสานงานและรับ-สงขอมูลในการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยคาดวาจะเริ่มใชระบบใน
ปลายป 2552 เปนตนไปนั้น 
 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตระหนักวา การนําระบบ CABNET มาใช คือความ
เปลี่ยนแปลงที่เขามากระทบตอกระบวนการจัดทําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ซ่ึงการที่จะนําระบบ 
CABNET มาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองเตรียมความพรอมแกบุคลากรผูใชระบบ
ทั้งในดานความรู ความเขาใจ และทัศนคติที่มีตอระบบ CABNET ทําใหบุคลากรผูใชระบบมองเห็น
ประโยชน ยอมรับความเปลี่ยนแปลง และสามารถนําระบบดังกลาวมาใชในกระบวนการจัดทําเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรีไดเปนอยางดี 
 เพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงและเตรียมความพรอมแกบุคลากรในการนําระบบ 
CABNET มาใช สํานักสงเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรีในฐานะฝายเลขานุการคณะทํางานดานการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงระบบการประชุมคณะรัฐมนตรี จึงไดกําหนดใหมีการ
โครงการบริหารความเปลี่ยนแปลงสําหรับโครงการจัดการระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบ
อิเล็กทรอนิกส โดยวาจางคณะที่ปรึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปนผูดําเนินโครงการ 
และไดจัดใหมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งน้ี 
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 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งน้ีนับเปนจุดเริ่มตนในการเตรียมความพรอมสําหรับการ
นําระบบ CABNET มาใช ซ่ึงผูที่มีบทบาทสําคัญที่สุด คือ ผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา หรือ 
ปคร. และผูชวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา หรือ ผูชวย ปคร. เพราะจะเปนผูใชระบบ 
CABNET โดยตรงสําหรับการประสานงานและจัดทําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
 ผูเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในวันน้ี ประกอบดวย ปคร. ผูชวย ปคร. หัวหนา
สํานักงานรัฐมนตรี จากทุกสวนราชการ และบุคลากรของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับ
การใชระบบ CABNET การสัมมนาแบงออกเปน 2 สวน โดยสวนแรกเปนการชี้แจงเกี่ยวกับระบบ 
CABNET โดยวิทยากรของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และสวนที่ 2 เปนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยคณะวิทยากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 บัดนี้ ไดเวลาอันสมควรแลว ดิฉันขอเรียนเชิญทานรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดกรุณา
กลาวเปดการสัมมนาดวยคะ 
 
 


