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ระเบียบ 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรือ่งตอคณะรัฐมนตรี 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีการดําเนินการ
ตามมติของคณะรัฐมนตรี  การรายงานผลการปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรี  หรือการดําเนินการอื่นใด  
เพ่ือใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของคณะรัฐมนตรี 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๒  แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๘  คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

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

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

กฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือประกาศดวย 
ขอ ๕ ใหเปนหนาที่ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่จะดําเนินการประชุมหนวยงานของรัฐ 

เปนครั้งคราว  เพื่อชี้แจงใหหนวยงานของรัฐทราบถึงหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีตาม
ระเบียบนี้ 

ขอ ๖ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 
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หมวด  ๑ 
การสงเรือ่ง 

 

 

ขอ ๗ ใหหนวยงานของรัฐที่เสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี  สงเรื่องไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
พรอมเอกสาร   ตามวิธีการ   จํานวนและระยะเวลาที่สํ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกําหนด   
โดยจะกําหนดใหสงทางอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการทางเทคโนโลยีอื่นก็ได 

ขอ ๘ การขอถอนเรื่องที่นําเสนอคณะรัฐมนตรีคืน  ใหกระทําไดเมื่อผูมีอํานาจลงนาม 
ในหนังสือนําสงเปนผูลงนามในหนังสือขอถอน  หรือขอถอนในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 

 

หมวด  ๒ 
การขอความเห็น 

 

 

ขอ ๙ ในกรณีที่เรื่องที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีเปนเรื่องที่ตองไดรับความเห็นชอบ  หรืออนุมัติ
จากหนวยงานของรัฐแหงอื่นกอน  ใหหนวยงานของรัฐเจาของเรื่องขอความเห็นชอบ  หรือขออนุมัติ 
จากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของใหเสร็จสิ้น  แลวจึงสงเรื่องไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพรอม
กับความเห็นชอบหรือคําอนุมัตินั้น 

ในกรณีที่หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของไมแจงผลการพิจารณาใหหนวยงานของรัฐเจาของเรื่องทราบ
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ  หรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของนั้นไมอนุมัติหรือไมใหความ
เห็นชอบ  และเรื่องดังกลาวมีความจําเปนที่จะตองใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา  ใหหนวยงานของรัฐเจาของเรื่อง
เสนอเรื่องมายังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 

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

ใหเปนหนาที่ของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของที่เสนอความเห็นหรือขอเสนอแนะ  ตองรายงาน
ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดของตนทราบถึงความเห็นหรือขอเสนอแนะดังกลาวกอนการประชุมคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องนั้น 

ในกรณีที่เห็นสมควรเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะสอบถามความเห็นของบุคคลหรือคณะบุคคลที่
มิใชหนวยงานของรัฐเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก็ได 

ขอ ๑๑ ในกรณีความเห็นหรือขอเสนอแนะของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของที่เสนอมาตามขอ  ๑๐  
มีความแตกตางหรือขัดแยงกัน  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะจัดใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ 
มาปรึกษาหารือหรือหาขอยุติกอนนําเรื่องเสนอตอคณะรัฐมนตรีก็ได 

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

 

หมวด  ๓ 
การเสนอเรือ่งทั่วไป 

 

 

ขอ ๑๓ ในหนังสือนําสงเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  ใหหนวยงานของรัฐเจาของเรื่องสรุปเรื่องให
ชัดเจนและครบถวน  โดยอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังนี้ 

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

ศึกษาในเรื่องนั้นกอนดําเนินการ  ใหเสนอรายงานการวิเคราะหหรือการศึกษา  พรอมทั้งจัดทําผลสรุป
เสนอมาดวย 

(๘) คาใชจายที่ตองใชในการดําเนินการ  และที่มาแหงเงินคาใชจาย 
(๙) รายละเอียดที่ประสงคจะใหคณะรัฐมนตรีอนุมัติ  ใหความเห็นชอบหรือมีมติ  โดยใหระบุให

ชัดเจนและแยกเปนขอ ๆ  ใหครบถวน 
ในกรณีที่หนวยงานของรัฐมิไดสรุปเรื่องใหเปนไปตามวรรคหนึ่ง  ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ดําเนินการสอบถามขอเท็จจริงเพื่อจัดทําสรุปเรื่องดังกลาวเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป  ในกรณีเชนนั้น  
หากเกิดความลาชาหรือเสียหายอันเนื่องมาแตการสอบถามขอเท็จจริงดังกลาว  ใหเปนความรับผิดชอบ
ของหนวยงานของรัฐที่เปนเจาของเรื่อง 

 

หมวด  ๔ 
การเสนอรางกฎหมาย 

 

 

ขอ ๑๔ การเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี  เพ่ือขอใหมีการตราพระราชบัญญัติขึ้น  นอกจาก
จะตองดําเนินการตามหมวด  ๓  แลว  หนวยงานของรัฐตองดําเนินการดังตอไปนี้ดวย 

(๑) จัดทําคําชี้แจงตามหลักเกณฑในการตรวจสอบความจําเปนในการตราพระราชบัญญัติ 
ทายระเบียบนี้ 

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

ดวยโดยอนุโลม 
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ขอ ๑๕ ในการเสนอใหมีกฎหมายขึ้นใหมหรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน   
ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

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

(๒) ในกรณีที่เปนกฎหมายอื่นที่มิใชพระราชบัญญัติใหจัดทําเปนรางของกฎหมายนั้น 
ขอ ๑๖ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหสงรางพระราชบัญญัติใหสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาตรวจพิจารณาหรือใหยกรางพระราชบัญญัติใด  ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบ
ความถูกตองตามหลักเกณฑในการตรวจสอบความจําเปนในการตราพระราชบัญญัติดวย 

ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเห็นวาไมมีความจําเปนตองมีหรือแกไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติใด  หรือการมีหรือแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกลาวจะไมคุมคาหรือเกิดผล
เสียหายตอรัฐหรือประชาชน   ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการายงานความเห็นดังกลาว 
ตอคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว  และเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเปนประการใด  ใหดําเนินการตอไปตามมตินั้น 

 

หมวด  ๕ 
การนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 

 

 

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

ในบันทึกสรุปเรื่องของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ ง  จะมีขอเสนอแนะ 
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีดวยก็ได 

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

เมื่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีมติเปนประการใด  ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ดําเนินการไปตามมตินั้นหรือตามมติคณะรัฐมนตรีที่แตงตั้งคณะกรรมการดังกลาว  แลวแตกรณี 

 

หมวด  ๖ 
มติคณะรัฐมนตรี 

 

 

ขอ ๒๐ เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องใด  ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียืนยันหรือแจงมติ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นไปยังหนวยงานของรัฐเจาของเรื่อง  หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ  และ
ผูเกี่ยวของอื่นเพื่อทราบหรือดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว 

มติคณะรัฐมนตรีเรื่องใดที่มีการแถลงเปนการเปดเผยแลว  ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จัดทําสรุปเรื่องและเปดเผยตอประชาชนทางสื่ออิเล็กทรอนิกสดวย 

ขอ ๒๑ ในการประชุมโดยเปดเผย  ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดทําสรุปผลการประชุม
คณะรัฐมนตรีทุกครั้งที่มีการประชุม  แลวเสนอใหคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ  กรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
มีขอทักทวงหรือแกไขประการใด  ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการแกไขโดยเร็ว 

 



  หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๒๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มีนาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

หมวด  ๗ 
การรายงานผลการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี 

 

 

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

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

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

 

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

นายกรัฐมนตรี 



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

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



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

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

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



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