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บทนํา 
 
 สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ดําเนินการจัด
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของ
คณะรัฐมนตรี” รุนที่ 3 รวมกับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา และผูชวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา สามารถปฏิบัติงานรวมกับ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสรางเครือขายความรวมมือและ
การแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการประสานราชการแผนดินรวมกันระหวางขาราชการสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และขาราชการของสวนราชการตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานในการประสานภารกิจของ
คณะรัฐมนตรี  
 
 หลักสูตรดังกลาวไดแบงการเรียนรูออกเปน 3 หมวดคือ หมวดวิชาการที่1: ความรูพื้นฐานสําหรับ 
การบริหารภารกิจที่เกี่ยวของกับคณะรัฐมนตรี เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดทราบถึงขอมูลพื้นฐานที่สําคัญ
ตอการบริหารภารกิจที่เกี่ยวของกับคณะรัฐมนตรี หมวดวิชาการที่ 2: ความรูเฉพาะดานเพื่อการปฏิบัติงาน
ในภารกิจที่เกี่ยวของกับคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดทราบการปฏิบัติงาน
เฉพาะดานในภารกิจที่เกี่ยวของกับคณะรัฐมนตรีที่สําคัญ และ หมวดวิชาการที่ 3: กิจกรรมเสริมสราง
ประสบการณการบริหารภารกิจที่เกี่ยวของกับคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม
ในชวงระยะเวลาตั้งแตวันที่ 22 กรกฎาคม – 9 กันยายน 2552 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร ไดเพิ่มพูน
ประสบการณการบริหารภารกิจที่เกี่ยวของกับคณะรัฐมนตรี เมื่อการฝกอบรมเสร็จส้ินสถาบันสงเสริมการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีจึงไดดําเนินการสรุปสาระสําคัญของแตละวิชา เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมและผู
ที่สนใจสามารถศึกษา คนควา ทบทวนและนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ภารกิจของคณะรัฐมนตรีตอไปในอนาคต 
 
 
 

 
 

 
 

 



รายงานสรุปผลการฝกอบรม 
โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 

 

     2 
 

รายละเอียดโครงการฝกอบรมหลกัสูตร 
การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีภารกิจหลักในการประสานราชการกับสวนราชการในพระองคการ
ประสานภารกิจของคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และประชาชน รวมถึงการประสานงานกับกระทรวง และหนวยงาน
ตาง ๆ เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีเปนไปอยางราบรื่น จากภารกิจดังกลาวจึงไดมี
การพัฒนาระบบผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของกระทรวง กรมตาง ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี    
เพื่อทําหนาที่ประสานงานและติดตามการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีระหวางสวนราชการและสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
 ดังนั้น เพื่อเปนการพัฒนาใหระบบประสานงานในภารกิจตาง ๆ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอยาง
ตอเนื่องจึงเห็นควรมีการพัฒนาขีดความสามารถของผูชวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ซึง่เปนผู
ปฏิบัติหนาที่โดยตรงในกระบวนการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีของสวนราชการ เพื่อสรางความรู      
ความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับหลักการและแนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี 
รวมถึงเขาใจขั้นตอน กระบวนการทํางานในเรื่องตาง ๆ ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทั้งในภาพรวม
และในระดับปฏิบัติเพื่อใหเกิดภาพของการประสานงานที่ชัดเจนและเปนการสรางเครือขายความรวมมือใน
การประสานงานที่ดีระหวางสวนราชการและสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในอนาคต ประกอบกับเปนชวง
ที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม จึงมีการเปลี่ยนแปลงผูประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา บางสวนราชการจึงเห็นควรจัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถะของ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรีเพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ และทักษะในการ
บริหารราชการแผนดิน แนวทางการดําเนินนโยบายสําคัญของรัฐบาล และการประสานการปฏิบัติราชการ
ในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจของรัฐมนตรีใหแกผูชวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาและ
ขาราชการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อใหผูชวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของทุกสวนราชการและขาราชการ

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดรับความรูเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในภาพรวมของผู
ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

 2.2 เพื่อให ผูชวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาสามารถปฏิบัติงานรวมกับ                 
  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
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 2.3 เพื่อเสริมสรางเครือขายความรวมมือ และการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการ
ประสานราชการแผนดินรวมกันระหวางขาราชการสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและ
ขาราชการของสวนราชการตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานในการประสานภารกิจของคณะรัฐมนตรี  

3. วธิีดําเนนิการฝกอบรม 
 วิธีการฝกอบรมประกอบดวย การบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงานนอก
สถานที่และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางวทิยากรกับผูเขารับการฝกอบรมและระหวางผูเขารับการฝกอบรม
ดวยกันเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี โดยวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ และเอกชน มีระยะเลวาในการฝกอบรมจํานวนทั้งสิ้น  60 ชั่วโมง โดยจัดแบงการ
ฝกอบรมเปน 3 หมวดวิชาดังนี้ 
 
หมวดวิชาการที่1:ความรูพื้นฐานสําหรับการบริหารภารกิจที่ เกี่ยวของกับคณะรัฐมนตรี      
(14ชั่วโมง) 
 หัวขอวิชา ประกอบดวยวิชาตางๆ ดังนี้ :- 
 1.1 การปฐมนิเทศ แนะนําหลักสูตรและแนะนําภารกิจของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

  (2 ชั่วโมง) 
 1.2 ประเด็นสําคัญในรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจของคณะรัฐมนตรี 
    (3 ชั่วโมง) 
 1.3 กฎหมายสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี (3 ชั่วโมง) 

 กฎหมายมหาชน ประกอบดวยคําสั่งทางปกครองและความรับผิดทางปกครอง 
แพง อาญา และวินัย 

 1.4 ระบบงบประมาณและการเงิน การคลังภาครัฐแนวใหม  (3 ชั่วโมง) 
 การบริหารงบประมาณสําหรับสวนราชการ 
 การขออนุมัติงบกลางและการบริหารงบรายจายงบกลาง 
 การกอหนี้ผูกพัน 
 การขยายเวลาเบิกจาย 
 PART 

  
1.5 นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และระบบการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานของรัฐบาล   (3 ชั่วโมง) 

 ความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางนโยบาย ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
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 การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผน 10 มติคณะรัฐมนตรี และตาม
นโยบายรัฐบาลและตัวชี้วัดตามแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐ 
 

หมวดวชิาการที่2:ความรูเฉพาะดานเพือ่การปฏบัิติงานในภารกจิที่เกี่ยวของกับคณะรฐัมนตรี  
(27 ชั่วโมง) 
 หัวขอวิชา ประกอบดวยวชิาตางๆ ดังนี้ :- 
 2.1 กระบวนการตดัสินใจของคณะรัฐมนตรี   (3 ชั่วโมง) 
 2.2 แนวทางการประสานงานเกีย่วกับการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี  (4 ชั่วโมง) 

 ข้ันตอนการเสนอเรื่อง 
 การขอความเห็น 
 การจัดทาํบันทึกเสนอนายกรัฐมนตรี,รองนายกรัฐมนตรีพิจารณา 
 การเสนอคณะรัฐมนตร ี
 การแจงมติคณะรัฐมนตรี 

 2.3 การจัดทาํเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี: เร่ืองทัว่ไป   (3 ชั่วโมง) 
 ประเภทเรื่องทีต่องเสนอคณะรัฐมนตร ี
 สาระสําคัญของหนังสือนําสงเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
 ตัวอยางหรือกรณีศึกษา 

   2.4 การจัดทาํเรื่องเสนอคณะรัฐมนตร:ี การแตงตั้งที่ตองเสนอคณะรัฐมนตรี (3 ชั่วโมง) 
 หลักเกณฑและข้ันตอนในการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงตาง ๆ 

 2.5 การจัดทาํเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี: เร่ืองกฎหมาย    (3 ชั่วโมง) 
 2.6 หลักการ ข้ันตอนและกระบวนการในการตรากฎหมาย (ทั้งกระบวนการ)   (2 ชั่วโมง) 

 หลักการรางกฎหมายเสนอคณะรัฐมนตรี 
 กระบวนการเสนอรางกฎหมาย 
 การพิจารณารางกฎหมาย 
 การตรวจเช็คขั้นตอนการเสนอรางกฎหมาย 
 ความจาํเปนในการตรากฎหมาย 10 ประการ (Checklist 10 ประการ) 

 2.7 แนวทางการประสานงานในภารกิจดานรัฐสภา    (3 ชั่วโมง) 
 ภารกิจดานรัฐสภาของกระทรวง: การเสนอกฎหมาย การตอบ 
กระทู ญัตติ และการชี้แจงตอกรรมาธิการ  

2.8 การพัฒนาทกัษะการคิดเพื่อวิเคราะหและตรวจสอบเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (6 ชั่วโมง) 
 ประเด็นที่ตองคํานึงในการจัดทาํ/วิเคราะหเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี 
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 หลักในการปฏบัิติของเจาหนาที่จัดทาํเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
 การคิดในลักษณะตาง ๆ เชน คิดเชงิบูรณาการ เชิงวิเคราะหคิดอยางเปนระบบ 
คิดสรางสรรค 

 
หมวดวิชาการที่ 3: กิจกรรมเสริมสรางประสบการณการบริหารภารกิจที่เกี่ยวของกับคณะรัฐมนตรี      (19 ชั่วโมง) 
 ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ดังนี้ :- 
 3.1 การศึกษาดูงานการประชุมคณะรัฐมนตรี    (3 ชั่วโมง) 

 รูปแบบวิธีการประชุม 
3.2 การศึกษาดูงานและบรรยายสรุป ณ สํานักงานสภาผูแทนราษฎรและสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา                        (4 ชั่วโมง) 
 รูปแบบวิธีการประชุมของสมาชิกสภาผูแทนราษฏรและสมาชิกวุฒิสภา 

 3.3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะของการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 
  กับภารกิจของคณะรัฐมนตรี     (12 ชั่วโมง) 

 แลกเปลี่ยนประสบการณการปฏิบัติหนาที่ของผูชวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรี
แตละหนวยงาน 

 ระบบผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาที่ควรจะเปนและอยากจะใหเปน 
 
4. คณะผูบริหารโครงการ 
 1. ผูชวยศาสตราจารย ปณรส  มาลากุล ณ อยุธยา ผูอํานวยการหลักสูตร 
 2. นางสาวสุพัตรา  กัญญาคํา    เจาหนาที่บริหารงานฝกอบรม 
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สรุปการบรรยาย 
โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ 

ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 
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หัวขอ แนวทางการประสานงานเกี่ยวกับการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี 
วิทยากร นายสุชาติ วภิาสธวชั 

ผูอํานวยการสํานกัวิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
สํานกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 

วันที่  24 กรกฎาคม 2552 เวลา 09.00-12.00 น. 
 
ความหมายของการประสานงาน 

ประสานงาน มาจากคํา 2 คําคือ ประสาน + งาน  
“ประสาน” หมายถงึ ทาํใหเขากันสนิท เชือ่มตอกัน 
“งาน” หมายถงึ ส่ิงหรือกิจกรรมที่ทาํรวมกนั  
การประสานงาน หมายถึง การเชื่อมกิจกรรมที่ทําใหเขากันสนิท นั่นคือการทําภารกิจ หรือการ

ทํางานรวมกันไดใหสําเร็จลุลวงไปไดอยางราบรื่น เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของงานหรือภารกิจนั้น ๆ โดย
การประสานงานจะตองมีความเชื่อมโยงระหวางคนสองกลุม หากมีการประสานงานที่ดี ราบร่ืนจะทําให
งานนั้นสําเร็จลุลวงไดตามที่ตองการ  

วัตถุประสงคในการปฏิบัติงานของผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา คือ การทําใหเร่ือง
เสนอตอคณะรัฐมนตรีเปนไปอยางรวดเร็ว ทันตอเหตุการณ และตรงกับวัตถุประสงคใหมากที่สุด โดยใน
การประสานงานของผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตองคํานึงวาหนวยงานที่ตนสังกัดมี 2 สถานะ 
คือ สถานะผูเสนอเรื่องเขามา และสถานะของผูเสนอความเห็น ดังนั้นในการดําเนินการใดๆก็แลวแตตอง
ใหน้ําหนักทั้ง 2 สวนใหเทา ๆ กัน  
 
วัตถุประสงคของการประสานงาน 

1. เพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองใหเกิดแกทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยบอกวัตถุประสงค ความ
ตองการใหฝายที่เราตองไปประสานงาน มีความเขาใจที่ชัดเจน 

2. เพื่อลด/แกไขความขัดแยงตาง ๆ   
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในบางครั้งหากเขียนเปนหนังสือ รายละเอียดตาง ๆ 

อาจไมกระจาง ดังนั้น การประสานงานจะทําใหเกิดความกระจาง สงผลใหเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานไดอยางแนนอน 

4. เพื่อใหงาน (ภารกิจ) ประสบผลสําเร็จ เชน หากมีการประสานงานการเสนอเรื่องเขา
คณะรัฐมนตรีจะทําใหผลสําเร็จ คือการเสนอเรื่องทันเวลา เปนตน 
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องคประกอบของการประสานงาน  
 1.  คน แบงคนที่เกี่ยวของออกเปน 2 กลุม ไดแก  

1.1) ผูประสานงาน หมายถึง ตัวเรา ผูที่มีความประสงคจะประสานงาน / ติดตอกับ 
 ผูอ่ืน  
1.2) ผูถูกประสานงาน หมายถึง ผูที่เราตองการจะไปประสานงาน / ติดตอดวย 

คุณสมบัติของผูประสานงาน 
1)  ตองมีความเขาใจในหลักจิตวิทยาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับมนุษย เพราะคนแตละคน    

มีความแตกตางกัน ตองคํานึงวา 
• บุคคลมีศักดิ์ศรี มีคุณคาในตัวเอง ตองใหเกียรติกัน ไมดูถูก แมวาผูที่เราติดตอ

ดวยจะมีตําแหนงที่ตํ่ากวา  
• มนุษยมีความแตกตางกันทางดานกายภาพ (สูง ตํ่า ดํา ขาว ฯลฯ) ภูมิหลัง 

(ความเชื่อ ศาสนา อุดมการณทางการเมือง ฯลฯ) อุปนิสัย (การเปนคนเจาคิด
เจาแคน ออนหวาน เครงขรึม ฯลฯ)  

• มนุษยมีความตองการการยอมรับจากผูอ่ืน  
2)  เปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ดี ไดแก 

• มีความเขาใจในตัวผูอ่ืน 
•  ยิ้มแยมแจมใส  
• จดจําชื่อบุคคลที่จะประสานงาน / ติดตอดวย เปนการใหความสําคัญแกผูอ่ืน 
• เปนผูฟงที่ดี พยายามทําความเขาใจสิ่งที่เขาพูด ไมพูดขัดคนอื่น รับฟงความ

คิดเห็นของคนอื่นกอนแลวคอยเสนอความคิดเห็นในตอนหลังก็ได ซึ่งการรับ
ฟงทําใหเราเขาใจความคิดเห็นของคนอื่นรูวาเขาตองการสิ่งใด และทําใหเขารู
วาเราใสใจส่ิงที่เขาพูด 

• มีความออนนอมถอมตน  
• มีอารมณขัน สามารถสอดแทรกอารมณสนุกสนานบาง แตควรพูดในสิ่งที่ควรพูด 

ไมพูดจาแข็งกราว หรือเครียดตลอดเวลา 
• มีความเปนมิตร  
• มีความอดทน อยาตอบโต เพราะอาจจะทําใหงานไมประสบความสําเร็จ    

ตองคิดถึงงานเปนหลัก 
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3) มีบุคลิกที่นาเชื่อถือ ดังที่วา “บุคลิกดี มีชัยไปกวาครึ่ง” ต้ังแตการแสดงทาที การแตงกาย 
และตองเปนคนรักษาคําพูด มีความชัดเจน บอกวาทําไดก็ตองทําได หากทําไมไดก็บอกวาทําไมได เปนตน 

4) สุขภาพแข็งแรง เพราะจะตองติดตอประสานงานในหลาย ๆ แหง และหากสุขภาพ
แข็งแรงก็จะสงผลตอบุคลิกภาพ และความไววางใจดวย 

 2.  สภาพแวดลอมของการประสานงาน ประกอบดวย 
  2.1) สถานที่ โดยดูถึงความเหมาะสมของสถานที่ และดูวาเรื่องอะไรควรเสนอที่ไหน 
 2.2) เวลา คํานึงถึงความเหมาะสมของเวลา เชน ใกลเที่ยงก็ไมควรประสานงานเพราะเปน 
  เวลาทานอาหาร 
 2.3) บรรยากาศ เชน ในขณะที่กําลังมีการโตเถียงกัน เราไมควรเขาไปประสานงาน 
  เปนตน 

หลักในการประสานงาน  
• ถูกที่ คือ รูวาจะประสานงานเรื่องผานหนวยงานใด กองไหน สํานักไหนทําหนาที่อะไรเพราะ

หากไมรูวาหนวยงานใดทําหนาที่อะไร จะทําใหเสียเวลา และคาใชจาย 
• ถูกเรื่อง คือ ตองมีความชัดเจนวาไดรับมอบหมายใหประสานงานเรื่องอะไร เพราะการ

ประสานงานขึ้นอยูกับการสื่อสารเปนสําคัญ ตองรูเนื้อความของเรื่องนั้นและทําความเขาใจใหชัดเจนวาเรื่อง
นั้น ๆ เปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร  

• ถูกเวลา คือ ตองรูวาเวลาใดควรประสานงาน ดูวาควรประสานงานในเวลาสวนตัวหรือไม 
• ถูกคน คือ คือ ตองรูชัดเจนวาใครเปนผูรับผิดชอบ ซึ่งจะทําใหเกิดความรวดเร็วในการ

ประสานงานเพื่อทราบความคืบหนา  
• ถูกใจ เปนเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยา ควรจะรูวาเขาชอบหรือไมชอบอะไร มีบุคลิก หรือภูมิหลัง

อยางไรซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของคุณสมบัติของผูประสานงานที่ไดกลาวไวขางตน 
หลักการที่เปนแนวทางในการประสานงาน คือ “รูเขา รูเรา” คือ รูวาตนเองจะไปประสานงานเรื่องอะไร 
มีความประสงคอะไร และรูเกี่ยวกับผูที่เราจะไปประสานงานดวยวารับผิดชอบอะไร ทํางานอยางไร 
เชน การประสานงานเพื่อนาํเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี เราตองรูจักสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ต้ังแต
องคกร จนถึงตัวบุคคลถาเปนไปได 
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โครงสรางและอํานาจหนาที่ของสาํนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

 ภารกิจของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีภารกิจที่สําคัญดังนี้ 
1. ภารกิจดานคณะรัฐมนตรี ไดแก 

- การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการประชุมคณะรัฐมนตรี  
- การพัฒนาระบบผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา  
- การประมวลมติคณะรัฐมนตรีแนวใหม  
- การพัฒนามติคณะรัฐมนตรีเชิงยุทธศาสตร 
- การพัฒนาระบบการติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 

2.  ภารกิจดานพัฒนากฎหมาย คือ พัฒนากฎหมายตามนโยบายของรัฐบาล กฎหมายของสวน
ราชการ รวมทั้งในการเสนอกฎหมายเขาสูการประชุมคณะรัฐมนตรี การเสนอรางกฎหมายเขาสูรัฐสภา 

3. ภารกิจดานราชการในพระองค ไดแก ภารกิจดานเครื่องราชอิสริยาภรณ การแตงตั้ง
ขาราชการ การรองทุกข การขอพระราชทานอภัยโทษ เปนตน 

 อํานาจหนาที่ของสํานัก / กอง ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 เพื่อใหการประสานงานคณะรัฐมนตรีมีประสิทธิภาพ ผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาควร
จะทราบถึงภาพรวมโครงสรางของสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อประโยชนในการประสานงาน
ติดตอและไดทราบวาควรจะติดตอหนวยงานใด โดยแตละสํานัก/กองมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 1  สํานักบริหารกลาง 
 ทําหนาที่จัดวางระเบียบและพัฒนางานสารบรรณเพื่อควบคุม ประสานงานและติดตาม
กระบวนการนําเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี และนําเรื่องเสนอตอนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาสั่งการ 
 สรุปคือ สวนราชการจะเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี สามารถจัดทําหนังสือนําสง พรอมเอกสาร
ตามจํานวนที่กําหนดไว ถึงสํานักบริหารกลาง และสํานักบริหารกลางสามารถที่จะสงเรื่องใหตามสายงาน
เนื่องจากมีการจัดระบบสารบรรณที่เชื่อมโยงกัน  

2.  สํานักนิติธรรม 
 ทําหนาที่ดังตอไปนี้ 

• ศึกษา วิเคราะหขอมูล เพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับรางกฎหมายและเรื่องที่เกี่ยวกับ
กฎหมายรวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่เปนปญหาขอกฎหมายที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงาน
อ่ืนของรัฐเสนอตอคณะรัฐมนตรี หรือที่เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่ง
การของนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี และแจงคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีและมติ



รายงานสรุปผลการฝกอบรม 
โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 

 

11 
 

คณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกลาวใหสวนราชการและหนวยงานอื่นของรัฐที่ เกี่ยวของ 
ตลอดจนจัดพิมพและตรวจสอบรางกฎหมาย และประกาศพระบรมราชโองการที่
เกี่ยวของกับกฎหมายเพื่อนําขึ้นทูลเกลา ฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย  

• ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทํามติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งตอบขอหารือมติคณะรัฐมนตรีและ
มติคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะตาง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย 

• กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ ระบบ รูปแบบ และวิธีปฏิบัติในการนํารางกฎหมายและ
เร่ืองอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายเสนอตอคณะรัฐมนตรี จนประกาศ  ใชบังคับ 

• ประสานงานกับรัฐสภาในการนํารางกฎหมายและเรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองขอรับ
ความยินยอมหรือความเห็นชอบจากรัฐสภาเสนอตอรัฐสภา การรับรางกฎหมายที่
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเสนอมาเพื่อพิจารณากอนรับหลักการ กระทูถาม ญัตติ 
ตลอดจนรายงานและขอสังเกตของกรรมาธิการเสนอตอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งแจงผลการ
พิจารณาดําเนินการไปยังรัฐสภาและประสานงานกับสวนราชการและหนวยงานอื่นของ
รัฐในการไปรวมประชุมชี้แจงและแสดงความคิดเห็นตอคณะกรรมาธิการ 

สรุปคือ สํานักนิติธรรม จะทําเรื่องรางกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศที่เสนอเขาคณะรัฐมนตรี 
เชน เร่ืองรางกฎหมายที่จะสงสภา หรือเร่ืองการลงนามตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ ตองเสนอตอสภา 
แตบางเรื่องที่คาบเกี่ยว เชน เร่ืองที่เสนอขอความเห็นชอบ โดยหากไมมีตัวรางกฎหมาย สํานักนิติธรรม    
จะสงตอไปที่สํานักวิเคราะหเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี  
 3.  สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

• เปนศูนยกลางรวบรวม วิเคราะห จัดเก็บ ประมวลขอมูลและใหบริการขอมูลมติ
คณะรัฐมนตรีแกคณะรัฐมนตรี เพื่อเปนศูนยขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการ
บริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี และเผยแพรขอมูลมติคณะรัฐมนตรีแก
ประชาชน 

• ใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน หากตองการขอมติคณะรัฐมนตรีเกา ๆ สามารถขอ
ไดที่สํานักบริหารงานสารสนเทศ นอกจากนี้ยังมีการเผยแพรมติคณะรัฐมนตรีผาน
เว็บไซต 

• เปนผูดูแลระบบสารสนเทศในหองประชุมคณะรัฐมนตรี 
 4.  สํานักวิเคราะหเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี 

• ศึกษา วิเคราะหขอมูล เพื่อเสนอความเห็นในเรื่องที่กระทรวง ทบวง กรม และหนวยงาน
ของรัฐเสนอตอคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะตาง ๆ ที่เกี่ยวของในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม 
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การบริหาร การพัฒนาระบบราชการ ความมั่นคง และการตางประเทศ และแจงคําสั่ง
นายกรัฐมนตรี 

• ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทํามติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งตอบขอหารือมติคณะรัฐมนตรีและ
มติคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะตาง ๆ ในเรื่องประเภททั่วไป 

• การตอบขอหารือมติคณะรัฐมนตรี 
  สรุปคือ สํานักวิเคราะหเร่ืองเสนอตอคณะรัฐมนตรีจะทําเรื่องทั่วไปที่เสนอคณะรัฐมนตรี ทั้ง
เร่ืองขอผูกพันงบประมาณ เสนอแผนงานโครงการ เปนเรื่องขอตกลงที่ไมตองเสนอรัฐสภา เปนตน  

5. สํานักพัฒนายุทธศาสตรและติดตามนโยบายพิเศษ 
• ศึกษา วิเคราะห และประมวลมติคณะรัฐมนตรีรวมทั้งขาวสารเหตุการณที่เกี่ยวของกับ

การดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนติดตามและรายงานความกาวหนาของ
การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เปนศูนยประสานงานเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี
ระหวางสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับสวนราชการและหนวยงานอื่นของรัฐ  

  ในปจจุบันสํานักวิเคราะหเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีกับสํานักพัฒนายุทธศาสตรและติดตาม
นโยบายพิเศษถือเปนสํานักคูแฝดซึ่งจะแบงความรับผิดชอบตามกระทรวง โดยสํานักพัฒนายุทธศาสตร
และติดตามนโยบายพิเศษจะรับผิดชอบสวนของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม  
  ยกเวนเรื่องการแตงตั้งขาราชการการเมือง แตงตั้งกรรมการตามกฎหมาย การแตงตั้ง
กรรมการหรือผูบริหารรัฐวิสาหกิจของทุกกระทรวง  จะตองสงเรื่องใหสํานักวิเคราะหเ ร่ืองเสนอ
คณะรัฐมนตรีเปนผูดําเนินการ 
 6. สํานักสงเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี 

• ศึกษา วิเคราะห และจัดทําขอมูลสนับสนุน การจัดทําคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
เพื่อแถลงตอรัฐสภา จัดพิมพและเผยแพรคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 

• ประสานงานกับกระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานอื่นของรัฐที่ เกี่ยวของในการ
ดําเนินการตามนโยบายของรัฐ เพื่อประโยชนในการติดตาม ประเมินผล เรงรัด และ
พัฒนารวมทั้งจัดทําและเผยแพรรายงานผลการดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหง
รัฐและนโยบายของรัฐบาล  

 7. สํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ 
  เปนผูกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ  ผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตองนําเสนอรายชื่อเพื่อสงสํานักอาลักษณฯ 
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และสํานักอาลักษณฯ มีบัญชีรายชื่อของผูไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ และเปนผูดําเนินการเรื่องการ
แตงตั้งขาราชการระดับสูงเชนระดับ 10 และ 11 
 8. กองการประชุมคณะรัฐมนตรี  
  เปนผูดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะตาง ๆ 
ตามที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจนใหบริการและอํานวยความสะดวกตาง ๆ เกี่ยวกับการประชุม 
 
กระบวนการในการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี 
 ผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ควรจะมีความรู ความเขาใจในเรื่องตอไปนี้ 
 1. พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งมีสถานะ
เปนกฎหมาย ดังนั้น ในการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีจะตองดําเนินการตาง ๆ ใหสอดคลองกับที่
กฎหมายกําหนด โดยในมาตรา 4 ไดกําหนดประเภทของเรื่องที่สามารถเสนอตอคณะรัฐมนตรี ทั้งสิ้น 13 
ประเภท  ไดแก เ ร่ืองที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรีหรือใหตองเสนอ
คณะรัฐมนตรี เร่ืองที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศ เร่ืองที่นายกรัฐมนตรีส่ังการใหเสนอตอ
คณะรัฐมนตรี เปนตน โดยจะตองรูวาเรื่องใดที่ตองเสนอคณะรัฐมนตรี เพราะบางเรื่องไมจําเปนจะตอง
เสนอคณะรัฐมนตรี เพราะไมใชอํานาจของคณะรัฐมนตรี  
 2. กฎหมายเฉพาะของแตละหนวยงานวามีกฎหมาย ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติใดระบุไวหรือไมวาเรื่อง
ใดตองเสนอตอคณะรัฐมนตรี หรือมีมติคณะรัฐมนตรีใหกลับมานําเสนอคณะรัฐมนตรี เชน มติเร่ืองการของ
บกลางที่ใชงบประมาณเกินหนึ่งรอยลานขึ้นจะตองเสนอตอคณะรัฐมนตรี เปนตน 
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ขั้นตอนในการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี 
 

แผนภาพกระบวนการตดัสินใจของ ครม.

สวนราชการ

ครม.

นรม./ร.นรม.

คกก.กลัน่กรอง

สวนราชการท่ีเก่ียวของ
1

4

2

5

5

6

6

เสนอเร่ืองตอ ครม. ขอความเห็น

ใหความเห็น
เสนอพจิารณา

เสนอ คกก.กลัน่กรอง พจิารณา
เสนอ ครม.

เสนอ ครม.

แจงมติ ครม. แจงมติ ครม.

สลค.

สลค.

3

 
 

1.  สวนราชการเสนอเรื่องเขามาที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
  ในการจัดทําเรื่องเสนอตอคณะรัฐมนตรี ผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาจะตอง

ตรวจสอบวามีการดําเนินการถูกตองตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 หรือไม โดยจะตองพิจารณาดังนี้  

• ผูมีอํานาจในการลงนามเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี จะตองเปนรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนผูลง
นาม แตหากรัฐมนตรีวาการไมอยู หรืออยูแตลงนามไมได ผูที่จะสามารถลงนามแทนได 
จะตองเปนรัฐมนตรีชวยวากระทรวง หรือทบวงที่ไดรับมอบหมายให “รักษาราชการแทน” 
เทานั้น  

• เปนเรื่องที่กําหนดใหตองเสนอคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 4 หรือไม 
• จํานวนเอกสารที่จะตองสงใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตองครบตามที่ระบุในหนังสือเวียน ว 

24 เชน เอกสารเรื่องทั่วไป จํานวน 100 ชุด เร่ืองกฎหมาย 120 ชุด รางพระราชบัญญัติสง 
2500 ชุด เพราะตองประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เปนตน ส่ิงที่จะขอความรวมมือ 
คือในกรณีที่เร่ืองที่สงมาจําเปนตองทําเปนหนังสือเวียน สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะ
ขอความอนุเคราะหใหทําเอกสารเพิ่มเติมใหครบ เพราะสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ไมสามารถทําเอกสารเพิ่มเติมใหได และหากเรื่องใดเปนเรื่องสําคัญเรงดวนควรสง
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โทรสารมาใหสํานักที่เกี่ยวของโดยตรงกอน เพื่อความรวดเร็วในการดําเนินการเมื่อเร่ือง
สงมาที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักบริหารกลางจะเปนผูรับเร่ือง และจะสงไปยัง
สํานักหรือกองที่เกี่ยวของ เพื่อใหนิติกรหรือนักวิเคราะหนโยบายและแผนดําเนินการ พิจารณา
วาเรื่องนี้เกี่ยวของเชื่อมโยงกับใครบาง ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การขอความเห็นจากสวนราชการ 
  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาขอความเห็นจากสวนราชการที่เกี่ยวของ พรอมกับ

แจงหนวยงานของผูประสานงานวาเรื่องที่สงมาไดดําเนินการไปถึงขั้นใด คาดวาจะนําเรื่องของสวน
ราชการดังกลาวเสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อใด ดังนั้นจะตองเขาใจวาความเห็นที่มีขอสรุปเห็นพองแลวเทานั้น
จึงจะเสนอเขาคณะรัฐมนตรีได ในกรณีที่ยังไมไดความเห็นของสวนราชการที่เกี่ยวของก็จะยังเสนอไมได 
เชน เร่ืองงบประมาณ   

 ส่ิงที่ตองการเนน คือ ในการดําเนินการทุกอยางควรทําใหถูกตองตามขั้นตอนของกฎหมายให
ชัดเจน อยาพึงยกเวน เพราะหากไมดําเนินการตามเงื่อนไขของกฎหมายก็อาจจะมีปญหาที่ไมสามารถ
อธิบายตอองคการตรวจสอบภายหลังได 

3.  การเสนอคณะรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา  
 เมื่อไดความเห็นจากสวนราชการที่เกี่ยวของครบถวน สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะจัดทํา

บันทึกเสนอนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี เนื่องจากเปนไปตามเงื่อนไขของพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 วาเปนอํานาจของนายกรัฐมนตรีที่จะนําเรื่อง
เขาคณะรัฐมนตรี หรือเปนอํานาจของรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายสั่งใหเสนอ
คณะรัฐมนตรี เมื่อมีหนังสือส่ังการแลวกองการประชุมคณะรัฐมนตรีจะดําเนินการจัดทําวาระการประชุม
เสนอคณะรัฐมนตรี โดยมีการแยกประเภทแฟมวาระตามสีตาง ๆ  

เร่ืองเสนอ ครม.  
ประเภทเรื่องทั่วไป 

สลค. สบก. 

สวค. หรือ สพต. 

หนวยราชการเสนอเรื่อง 

สอค. สนธ. 

เร่ืองเสนอ ครม.
ประเภทรางกฎหมาย 

เร่ืองเสนอ ครม. ประเภทเรื่อง
การแตงตั้งขาราชการ/ 
การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ 
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 4. การแจงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อคณะรัฐมนตรีไดมีการประชุมและไดมีมติแลวสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีจะเปนผูยกรางมติการประชุมคณะรัฐมนตรี และแจงมติคณะรัฐมนตรีใหสวนราชการเจาของ
เร่ือง และสวนราชการที่เกี่ยวของ 
 
ผังหองประชมุคณะรัฐมนตรี 
 การจั ดห อ งประชุมคณะรั ฐมนตรี จั ด เปน รูป ตัวยู  มีนายกรั ฐมนตรีนั่ ง เป นประธาน                   
รองนายกรัฐมนตรีนั่งทางดานซาย-ขวาของนายกรัฐมนตรี ตามลําดับอาวุโส คณะรัฐมนตรีนั่งอยูทั้งสอง
ดานโดยจะเรียงลําดับตามอักษรกระทรวง ในสวนแถวขาราชการ ไดแก ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนตน และมีที่นั่ง
ของผูชี้แจงอยูฝงตรงขามกับที่นั่งของประธาน ดังรูป 
 

ผังหองประชุม ครม.

ขาราชการ

รมต.

รมต.

รอง นรม.

รอง นรม.

 นรม.

ผู ชีแ้จง

ประตูทางเขาผู ชีแ้จง

 
 
วัน เวลาและสถานที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
 การประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการตามปกติ จะจัดในวันอังคาร เวลา 09.00 น. เปนตน
ไป ณ หองประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล หรือสามารถประชุม
วันและสถานที่อ่ืน ๆ ก็ได เนื่องจากตามมาตรา 8 วรรคสาม ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่อง
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2548 ไดกําหนดใหเปนอํานาจของนายกรัฐมนตรี จึงเห็นวาจะมีการจัด
ประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานที่ในหลายพื้นที่ เชนการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ชลบุรี 
พัทยา เปนตน 
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ผูเขารวมประชุมคณะรัฐมนตรี 
 แบงไดเปน 3 กลุม ดังนี้ 

1. คณะรัฐมนตรี ประกอบดวยนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีทุกคน และใหหมายรวมถึงผูที่อยูนอกสถานที่ 
แตสามารถปรึกษาหารือกันโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (การประชุมผานระบบ video conference) 

2. ขาราชการการเมือง ไดแก เลขาธิการนายกรัฐมนตรี รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
และรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และขาราชการประจําระดับสูง ไดแก เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  เลขาธิการสํานักงบประมาณ  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  อธิบดีกรม
ประชาสัมพันธ ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ เปนตน 

3. เจาหนาที่ฝายเลขานุการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดแก รองเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ผูอํานวยการสํานัก/กอง ที่เกี่ยวของ 

ระเบียบวาระการประชุม 
1. เร่ืองที่ประธานแจงที่ประชุม 
2. การบรรยายสรุปเร่ืองสําคัญ ๆ (ถามี) 
3. ระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา (ถามี) 
4. ระเบียบวาระสําคัญของรัฐบาล (ถามี) 
5. เร่ืองเพื่อพิจารณา 
6. เร่ืองเพื่อทราบ ไดแก  

• เร่ืองที่กฎหมายกําหนดใหเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
• เร่ืองที่นายกรัฐมนตรีส่ังการใหคณะรัฐมนตรีรับทราบ  
• มติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
• เร่ืองเพื่อทราบตามมติ 13 เปนการอนุมัติแลวจากนายกรัฐมนตรีแตใหคณะรัฐมนตรี

รับทราบและถือเปนมติของคณะรัฐมนตรี  
• เร่ืองทราบเปนขอมูล เปนประเภทเรื่องที่ไมมีกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี ระบุวาตอง

เสนอคณะรัฐมนตรี แตรัฐมนตรีหรือหนวยงานของรัฐตองการเสนอใหคณะรัฐมนตรีรับรู 
ซึ่งเรื่องประเภทนี้จะไมถือวาเปนมติคณะรัฐมนตรี 

การแยกแฟมระเบียบวาระ 
1. เร่ืองเพื่อพิจารณา แฟมสีชมพู 
2. เร่ืองเพื่อทราบโดยถือเปนมติคณะรัฐมนตรี แฟมสีฟา  
3. เร่ืองทราบเพื่อเปนขอมูล ปกสีเหลือง 
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การสงระเบยีบวาระการประชุมคณะรฐัมนตร ี
1. วันพุธ ระเบียบวาระที่จัดสงในวันนี้เรียกวา ระเบียบวาระปกติ 
2. วันศุกร ระเบียบวาระที่จัดสงในวันนี้เรียกวา ระเบียบวาระเพิ่มเติม คร้ังที่1 
3. วันจันทร ระเบียบวาระที่จัดสงในวันนี้เรียกวา ระเบียบวาระเพิ่มเติม คร้ังที่ 2 

การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี แบงเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. การเตรียมการกอนการประชุม  เปนการจัดเตรียมเรื่องเพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 

โดยมีข้ันตอนโดยสรุปดังนี้ 
• สวนราชการเสนอเรื่องมายังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
• การตรวจสอบเรื่องโดยนักวิเคราะหนโยบายและแผน/นิติกร 
• ถามความเห็นสวนราชการที่เกี่ยวของ 
• การจัดทําบันทึก  นักวิ เคราะหนโยบายและแผน /นิ ติกร  จะจัดทําบันทึกเสนอ

นายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบกํากับดูแล/ส่ังและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีของแต
ละหนวยงานเพื่อพิจารณาสั่งการใหนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (การนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีควรทํา
คูขนานและประสานลวงหนา  “การทําคูขนาน”คือ เมื่อทราบวาเรื่องใดจะตองมีการนําเสนอคณะรัฐมนตรี
โดยเรงดวน และรัฐมนตรีลงนามแลว ก็ใหสวนราชการเจาของเรื่องถายสําเนาไว แลวนําสําเนาไปทํา
เอกสาร สวนตัวจริงควรสงใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกอน โดยเนนการดําเนินการที่ รวดเร็ว ถูกตอง 
ละเอียดรอบคอบ) 

2. การปฏิบัติหนาที่ในวันประชุม การประสานงานในวันประชุมคณะรัฐมนตรี แบงเปน 3 เคานเตอร 
• เคานเตอรที่ 1 อยูบริเวณบันไดทางขึ้นชั้น 2  

เคาน เตอรนี้จะทําหนาที่ประสานงานและลงทะเบียนผูมาติดตอในวันประชุม
คณะรัฐมนตรี โดยจะสอบถามวัตถุประสงคที่มาติดตอและชื่อ-นามสกุล ตําแหนง หนวยงานตนสังกัด 
จากนั้นจะแนะนําใหไปพักรอตามจุดตาง ๆ  

• เคานเตอรที่ 2 อยูที่ชั้น 2 บริเวณทางซายมือเมื่อข้ึนบันไดมา  
เปนจุดประสานงานเพื่อจัดเตรียมผูชี้แจงเขาชี้แจงตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวาระตาง ๆ 

ซึ่งโดยหลักเกณฑทั่วไปแลวจะจัดใหเขาชี้แจงเฉพาะในวาระเพื่อพิจารณาและวาระเรื่องสําคัญที่เปนเรื่อง
เรงดวน (Hot Issue) เทานั้น สวนกรณีเร่ืองเพื่อทราบนั้น โดยปกติจะไมมีการเชิญใหเขาชี้แจง ยกเวนกรณี
เร่ืองดังกลาวเปนเรื่องที่มีประเด็นที่สําคัญ ซึ่งรัฐมนตรีตองการนําเสนอตอที่ประชุมเปนกรณีพิเศษ (หมาย
เหตุ: ผูมาชี้แจงตองเปนอธิบดีหรือเทียบเทา หากต่ํากวานั้นตองไดรับอนุมัติจากอธิบดีตนสังกัด) เจาหนาที่
เคานเตอรที่ 1 จะสงรายชื่อผูที่ลงทะเบียนไวข้ึนมาทางระบบคอมพิวเตอร จากนั้นเจาหนาที่เคานเตอรที่ 2 
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จะจัดผูชี้แจงลงผังที่นั่ง ซึ่งมีหมายเลขกํากับตรงกับที่นั่งชี้แจงในหองประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งปกติจะจัดไว 
4 ที่นั่ง แตอาจเพิ่มไดตามความจําเปน 

• เคานเตอรที่ 3 อยูที่ชั้น 2 บริเวณทางดานซายเมื่อออกจากลิฟต  
เปนจุดประสานงานหนาหองประชุม ซึ่งจะทําหนาที่ในการติดตอประสานงานระหวาง

คณะรัฐมนตรี ขาราชการชั้นผูใหญผูเขารวมประชุมในหองประชุมคณะรัฐมนตรีกับเจาหนาที่ที่อยูดานนอก
หองประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะมีทั้งผูติดตามรัฐมนตรี เจาหนาที่ของหนวยงานภาครัฐตาง ๆ ที่ประสงคจะ
ติดตอหรือมีภารกิจที่ตองการประสานงานกับคณะรัฐมนตรี ขาราชการชั้นผูใหญผูเขารวมประชุม
คณะรัฐมนตรี ซึ่งจะมีต้ังแตการสั่งการของคณะรัฐมนตรี ขาราชการชั้นผูใหญผูเขารวมประชุม ไปยัง
ผูติดตามหรือเจาหนาที่ของแตละหนวยงาน การเสนอหนังสือจากภายนอกใหคณะรัฐมนตรี ขาราชการชั้น
ผูใหญผูเขารวมประชุมลงนามการนําเสนอขอมูลใหคณะรัฐมนตรี ขาราชการชั้นผูใหญผูเขารวมประชุม 
การแจงกําหนดการนัดหมายสงเอกสาร แมแตของใชสวนตัว เชน ปากกา แวนตา ยารักษาโรค เปนตน 
โดยผูที่จะติดตอเขาไปยังหองประชุมจะตองแจงความจํานงตอเจาหนาที่เคานเตอรที่ 3 และเจาหนาที่จะ
ใหแบบฟอรมเพื่อเขียนขอมูลที่ตองการสื่อสารถึงคณะรัฐมนตรี ขาราชการชั้นผูใหญผูเขารวมประชุม 
พรอมทั้งแจงชื่อ-สกุล ตําแหนงและหนวยงานของผูสงขอมูลอยางชัดเจนเพื่อจะสามารถติดตอกลับได
ถูกตอง ทั้งนี้ ในแตละเคานเตอรจะมีเจาหนาที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จํานวน 3 คน ปฏิบัติหนาที่
ประจําอยู โดยมีขาราชการตั้งแต   ระดับ 8 ข้ึนไป เปนหัวหนาผูรับผิดชอบ เร่ืองทุกเรื่องตองผานการรับรู
ของหัวหนากอนการดําเนินการตอไป 

นอกจากนี้ เคานเตอรที่ 3 ยังมีหนาที่ในการลงทะเบียนรับหนังสือเสนอความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และหนังสือเสนอเรื่องตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในกรณีที่เปน
เร่ืองเรงดวนจําเปนจะตองเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันดังกลาว (วาระจร) ทั้งนี้โดยหลักการ
แลวสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไมสนับสนุนใหมีการเสนอเรื่องเปนวาระจรเพราะการพิจารณา
ดําเนินการเพื่อเสนอเรื่องเรงดวนที่เปนวาระจร อาจทําไดไมรอบคอบครบถวน และคณะรัฐมนตรีเองไมมี
เวลาในการศึกษาทําความเขาใจในประเด็นของเรื่องไดอยางชัดเจน แตทั้งนี้หากมีกรณีที่จําเปนเรงดวน
จริง ๆ เชน เกิดอุบัติภัยมีเงื่อนไขกําหนดเวลาที่ตองรีบดําเนินการก็อาจเสนอเรื่องนั้นเปนวาระจรได  

การเสนอวาระจร มีข้ันตอนดังนี้ ส่ิงแรกคือตองมีเหตุผลของความเรงดวนเปนความ
ประสงคของใคร (ของรัฐมนตรี หรือของผูสงหนังสือเอง) ทั้งนี้ตองชัดเจนเพื่อใหตอบคําถามได และสวน
ราชการเจาของเรื่องและรัฐมนตรีตองแจงความจําเปนที่จะตองเสนอเรงดวน โดยเขียนเหตุผลที่ชัดเจนและ
เสนอใหรัฐมนตรีลงนามในแบบฟอรมสีชมพู (ผูเสนอตองเขียนชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ใหชัดเจนเชนกัน) 
เมื่อเคานเตอรที่ 3 ไดรับเร่ืองดังกลาวจะตองรีบลงทะเบียนรับและดําเนินการจัดสงสําเนาเรื่องใหกลุมงาน
วาระกองการประชุมคณะรัฐมนตรี ทีมจร (ประกอบดวยนิติกร เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน เปนตน) 
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และเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบโดยดวน เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะรวบรวมขอมูลนําเสนอตอ
นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีเปนผูส่ังการจัดเขาวาระจรตอไป  

• หองรับรอง เปนบริเวณถัดมาจากลิฟตและเคานเตอรที่ 3   
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะจัดชุดรับแขกเตรียมไวใหคณะรัฐมนตรี และขาราชการ

ชั้นผูใหญผูเขารวมประชุมไดนั่งพักกอนเขาประชุมหรือออกมาผอนคลายระหวางการประชุม โดยจะมี
หนังสือพิมพและอาหารวางพรอมชา กาแฟไวรับรอง 

• หองควบคุม มี 2 หอง คือ หองควบคุม 1 และหองควบคุม 2 ซึ่งจะประกอบดวย 
 อุปกรณเทคนิคใชควบคุมระบบสารสนเทศ ที่ใชในการประชุม ไดแก ไมโครโฟน กลองวิดีโอวงจร
ปด จอรับภาพ ระบบคอมพิวเตอร เครื่องฉายภาพ ระบบประชุมทางไกล เปนตน โดยมีเจาหนาที่เทคนิคใน
หองควบคุม 1 จํานวน 3 คน  หองควบคุม 2 จํานวน 3 คน ทําหนาที่ควบคุมระบบตางๆ ในระหวางการ
ประชุม รวมทั้งการฉายวิดีโอหรือการนําเสนอขอมูลในกรณีที่หนวยงานมีความประสงคจะนําขอมูลตาง ๆ 
เสนอตอคณะรัฐมนตรี  (หากผูประสานงานตองการจะนําเสนอ Power Point ระหวางการชี้แจงใหนํา
ขอมูลมาติดตอที่เจาหนาที่เคานเตอรที่ 3) 

หมายเหตุ : แนวทางการทําขอมูลการชี้แจงเปนไปตาม ว.126 (ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2552) 
และ ว.131 (ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2552) โดยสามารถติดตอประสานในรายละเอียดตางๆ ไดที่สํานัก
บริหารงานสารสนเทศ  

• เจาหนาที่ผูปฏิบัติหนาที่ในหองประชุมคณะรัฐมนตรี   
พื้นที่ภายในหองประชุมถือเปนเขตหวงหามจะอนุญาตใหเฉพาะคณะรัฐมนตรี ขาราชการ

ข้ันผูใหญ ผูเขารวมประชุมและเจาหนาที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการ
เทานั้น บุคคลอื่นจะไมอนุญาตใหเขาไปโดยเด็ดขาด ยกเวนกรณีเขามาชี้แจงตอที่ประชุมหรือมีการ
อนุญาตเปนกรณีพิเศษเทานั้น ดังนั้นในการประสานงานระหวางเคานเตอรนอกหองประชุมจึงได
กําหนดใหมี เจาหนาที่ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ปฏิบัติหนาที่ประสานงานในหองประชุม
คณะรัฐมนตรี โดยจะนั่งประจําอยูตามจุดตาง ๆ ในหอง 3 จุด ทําหนาที่รับสงขอมูลจากคณะรัฐมนตรี
ออกไปยังภายนอก และจากภายนอกเขามาภายในหอง นอกจากนี้ ยังทําหนาที่ในการแจกเอกสารวาระจร
หรือเอกสารเพิ่มเติมอ่ืน ๆ รวมทั้งเก็บเอกสารสําคัญที่ไมตองการเผยแพรกรณีที่มีการสั่งการใหเก็บคืน 

3. การดําเนินการภายหลังการประชุม 
จัดทํามติคณะรัฐมนตรี และหนังสือยืนยันมติคณะรัฐมนตรี เพื่อแจงใหสวนราชการเจาของ

เร่ืองและสวนราชการที่เกี่ยวของ โดยมติคณะรัฐมนตรี ถือเปนผลการตัดสินใจของรัฐมนตรีหรือรัฐบาลซึ่ง
เปนองคกรสูงสุดทางการเมืองในฝายบริหารเพื่อใหสวนราชการ หนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของ
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รับไปดําเนินการหรือถือปฏิบัติตอไป มติคณะรัฐมนตรีมิไดมีสถานะเปนกฎหมาย แตเปนเพียงคําสั่งการ
ในทางบริหารเทานั้น โดยมติจะถูกแจงไปยังเจาของเรื่องหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ขอสังเกต ควรพิจารณาขอมติส่ังการใหชัดเจน โดยในหนังสือยืนยันมติคณะรัฐมนตรี หากเปน
เร่ืองเรียนเพื่อพิจารณาสงไปถึงรัฐมนตรีกระทรวงตางๆ จะใชคําวา“จึงเรียนยืนยันมา” แตถาเปนขาราชการ
ที่ไมใชรัฐมนตรีจะใช “จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ” นอกจากนี้ยังมีมติที่ส่ังการใหดําเนินการ จึงจําเปนตองดู
ใหละเอียด เพราะหากพิจารณาไมละเอียดรอบคอบและไมไดดําเนินการตอ เมื่อถึงเวลาติดตามเรื่องแลว
ยังไมไดดําเนินการแตอยางใดก็จะเปนประเด็นขึ้นมาได 

ขอปฏิบัติของผูชี้แจง 
• การนําเสนอดวยวิดีโอ หรือ PowerPoint ไมควรเกิน 5 นาที ชี้ใหตรงประเด็น 
• PowerPoint ใหใชสีตัวอักษรตัดกับพื้นหลัง ใช font Angsana หรือ EucrosiaUPC 40  
• ทดสอบการนําเสนอและมอบ file ในวันจันทรหรือ e-mail มาที่ computer@soc.go.th 

 สรุป ผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา จําเปนอยางยิ่งที่จะตองรูกระบวนการดําเนินการ     
วามีข้ันตอนอยางไร รูเขาและเราใหชัดเจน บอกวัตถุประสงคในการติดตอประสานงาน เหตุผล ความจะ
เปนของเรื่องใหชัดเจน ส่ิงที่ตองการเนนคือ รูเขา รูเรา ถูกคน ถูกที่ ถูกเวลา ละเอียด ชัดเจน ซึ่งเปนเงื่อนไข
สําคัญในการประสานงาน   

รายชื่อผูประสานงานการจัดทําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี โทร 0 2280 9000 
o สุชาติ   ( ตอ 314 ) o ปญญาพล  ( ตอ 320 ) 
o อธินพ  ( ตอ 322 ) o อดุลย  ( ตอ 322 ) 
o วรรณวิมล  ( ตอ 324 ) o นวลสวาท  ( ตอ 323 ) 
o พรพรหม    ( ตอ 321 ) Website ของสํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี: 

www.cabinet.thaigov.go.th 
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หัวขอ การจัดทาํเรือ่งเสนอคณะรัฐมนตร:ี เรื่องทั่วไป 
วิทยากร นายปญญาพล ศรีแสงแกว 

ผูอํานวยการกลุมงานจัดทํามติคณะรฐัมนตรีและตอบขอหารอื 
สํานกัวิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
สํานกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 

วันที่  24 กรกฎาคม 2552 เวลา 13.00-16.00 น. 
 
คําจํากัดความของเรื่องทัว่ไป 

 เร่ืองทั่วไป คือเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีที่ไมเกี่ยวกับการเสนอรางกฎหมาย หรือการแกไขปรับปรุง
รางกฎหมายทั้งที่เปนกฎหมายแมบท และอนุบัญญัติทั้งหลาย ทั้งนี้เร่ืองทั่วไปดังกลาวจะเปนเรื่องที่
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนของสํานักที่เกี่ยวของ เชน สํานักวิเคราะหเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี 
และสํานักพัฒนายุทธศาสตรและติดตามนโยบายพิเศษ รับผิดชอบดําเนินการ สวนเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย
เปนเรื่องที่นิติกร สํานักนิติธรรมรับผิดชอบดําเนินการ  

 ประเด็นสําคัญคือเร่ืองที่จะเสนอเขาสูการพิจารณาของรัฐมนตรีจะตองเปนไปอยางถูกตอง       
มีขอมูลครบถวนและไมมีประเด็นที่ขัดตอกฎหมาย เพื่อที่คณะรัฐมนตรีจะไดพิจารณามีมติที่สวนราชการ
สามารถนําไปปฏิบัติไดตามที่ตองการ และไมมีปญหาในทางปฏิบัติภายหลัง โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็น
เร่ืองขัดกฎหมาย ซึ่งเปนปญหาทําใหคณะรัฐมนตรีถูกฟอง หรือแมกระทั่งผูบริหารที่เกี่ยวของก็อาจถูกให
ตองรับโทษได  

 
หลักเกณฑในการจัดทําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
 ปจจุบันพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2548 และ
ระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ถือเปนกฎหมายแมบทในการ
จัดทําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งกอนหนานี้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีถือปฏิบัติตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2531 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 แตระเบียบ
ดังกลาวก็มีปญหาในทางปฏิบัติและขาดความชัดเจนบางประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาการบังคับใช
เนื่องจากเปนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ในทายที่สุดจึงไดมีการพัฒนาเปนพระราชกฤษฎีกาดังกลาว
ขางตน ในสมัย ดร.บวรศักดิ์ ดํารงตําแหนงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
 เนื่องจากสวนราชการตองการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี จึงทําใหเอกสารในการประชุม
คณะรัฐมนตรีแตละครั้งมีเปนจํานวนมาก วัตถุประสงคประการหนึ่งของการตราพระราชกฤษฎีกาฯ ก็เพื่อ
ลดเร่ืองที่ไมจําเปนตองเสนอคณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรี  
ปลัดกระทรวง  อธิบดี หรือเร่ืองที่สวนราชการสามารถทําไดเอง  ในอดีตการที่จํานวนเรื่องเสนอ
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คณะรัฐมนตรีมีเปนจํานวนมาก เพราะสวนราชการเจาของเรื่องมักเห็นวาหากนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
และมีมติเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ แลว จะไดรับความรวมมือจากสวนราชการที่เกี่ยวของในการดําเนินการตาง 
ๆ ดีกวาการขอความรวมมือไปเอง อยางไรก็ตาม เร่ืองใดที่นําเสนอคณะรัฐมนตรีแลวไมไดปฏิบัติตามสิ่งที่
ไดเสนอไป หรือไปเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในภายหลังจะเปนการขัดตอมติคณะรัฐมนตรี และกอใหเกิด
ปญหาในภายหลังได  

สาระสําคัญของการจัดทาํหนังสือนาํสงเรื่องเสนอคณะรัฐมนตร ี

 
 ตามระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธกีารเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 หมวดการเสนอ
เร่ืองทั่วไป ขอ 13 ไดกําหนดวา “ในหนงัสือนําสงเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ใหหนวยงานของรัฐเจาของเรื่อง
สรุปเร่ืองใหชดัเจนและครบถวน โดยอยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังนี้”  

1. เร่ืองเดิม (ถามี)  
2. เหตุผลความจาํเปนที่ตองเสนอคณะรัฐมนตรี 
3. ความเรงดวนของเรื่อง (ถามี) โดยระบุวนัสุดทายที่จะตองดําเนินการเรื่องนั้นไว 
4. สาระสําคัญของเรื่องหรือขอเท็จจริงและขอกฎหมาย 
5. ประเด็นของปญหาที่ตองการใหคณะรัฐมนตรี พิจารณา 
6. ความเห็นชอบหรือการอนมุติัของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ (ถามี)  
7. ในกรณีที่มกีฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือคําสั่งใดๆ กาํหนดใหตองมีการวิเคราะหหรือศึกษา

ในเรื่องนัน้กอนดําเนินการใหเสนอรายงานการวิเคราะหหรือการศึกษา พรอมทัง้จดัทําผลสรุป
เสนอมาดวย 

8. คาใชจายที่ตองใชในการดําเนินการ และทีม่าแหงเงนิคาใชจาย 
9. รายละเอียดทีป่ระสงคจะใหคณะรัฐมนตรี อนุมัติใหความเหน็ชอบหรือมีมติ โดยใหระบุให

ชัดเจนและแยกเปนขอๆ ใหครบถวน ” 
 
1.  เรื่องเดิม หมายถึง เร่ืองที่คณะรัฐมนตรี หรือรัฐบาลไดเคยพิจารณาและมีมติไปแลว โดย

จะตองระบุวาเดิมคณะรัฐมนตรีเคยมีมติวาอยางไร ดังนั้น หากเรื่องใดก็ตามที่ไมใชเร่ืองใหมที่ทําเรื่องเสนอ
มาครั้งแรก ขอใหอางมติเดิมมาดวย หรืออาจหมายถึง ภูมิหลังความเปนมาของเรื่อง วาเรื่องที่ไดเสนอมา
ในครั้งนี้ไดเคยมีการทําอะไร อยางไรกันมาบาง บางเรื่องเคยเสนอมาแลวแตถอนออกไป บางเรื่องเคยมี
การพิจารณาในคณะกรรมการ หรือติดคางอยูกับนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีไมไดรับการสั่งการ 
เพราะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล โดยสรุปคือมีขอมูล ความเปนมาของเรื่องที่กําลังจะเสนอในครั้งนี้อยางไร
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บาง ก็ใหระบุมา ซึ่งการระบุเร่ืองเดิมนั้น จะเปนขอมูลพื้นฐานใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได
ตรวจสอบและสืบคนวาเรื่องที่สวนราชการกําลังจะเสนอมาในครั้งนี้ ในเชิงนโยบายคณะรัฐมนตรีเคยมี
มติ อนุมัติ อนุญาต เห็นชอบวาอยางไรบาง หรือวาแนวนโยบายในเรื่องเดียวกันนี้มีทิศทางเปนอยางไร 
และเปนขอมูลพื้นฐานให คณะรัฐมนตรีชุดปจจุบันไดรูวาเดิมมีแนวทางอยางไรบาง และเรื่องที่นําเสนอใน
คร้ังนี้มีเนื้อหาสาระแตกตางไปจากของเดิมอยางไรบาง แตถาไมมีมติเดิมที่เกี่ยวกับเร่ืองนั้นในสวนนี้ก็ผานไป  
 2.  เหตุผลความจําเปนที่จะตองเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี เจตนารมณอยางหนึ่งคือเร่ืองที่
จะเสนอคณะรัฐมนตรี จะตองเปนเรื่องที่จําเปนตองเสนอเทานั้น ถาไมจําเปนแตสวนราชการสงมา เมื่อ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบชัดเจนแลววาเรื่องนั้นไมจําเปนตองเสนอคณะรัฐมนตรี ก็จะสง
เรื่องคืนกลับไป โดยเหตุผลความจําเปนจะตองพิจารณาวาเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาฯ มาตรา 4 ซึ่งได
กําหนดประเภทเรื่องที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีไว 13 ประเภทเรื่อง ไดแก 

(1) เร่ืองที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจของคณะรัฐมนตรี ถาเรื่องอะไรก็ตามที่มีกฎหมาย
กําหนดไววาจะตองมาเสนอคณะรัฐมนตรี สวนราชการเจาของเรื่องก็ตองทําเรื่องมาเสนอคณะรัฐมนตรี 
เชน กฎหมายกําหนดวาหากจะจัดตั้งคณะกรรมการของหนวยงานเองจะตองขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี จึงจะตั้งได เร่ืองนี้ก็ตองเสนอคณะรัฐมนตรี หรือเร่ืองแผนงาน/โครงการ ที่จะตองไปรวมทุน
กับเอกชน ซึ่งตองไปปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรวมทุน ฯ ก็กําหนดแนวทางขั้นตอนไววาจะตองเสนอขอ
ความเห็นชอบตอคณะรัฐมนตรี 

(2) รางพระราชบัญญัติ และรางพระราชกําหนด เปนกฎหมายที่ถูกกําหนดไวเลยวาตอง
เสนอคณะรัฐมนตรี เพราะเปนกฎหมายที่ตองเสนอไปยังรัฐสภาดวย 

(3) เร่ืองที่ตองเสนอใหสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภาอนุมัติ ซึ่งคลาย ๆ กับเร่ืองของ
กฎหมาย เชน เร่ืองที่ตองปฏิบัติตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับการทําสัญญากับตางประเทศ/
องคกรตางประเทศที่มีผลกระทบตอรัฐบาลไทย ซึ่งมาตรา 190 กําลังเปนปญหาวาอะไรคือหนังสือสัญญา
ตามมาตรา 190 วรรค 2 ที่จะตองขอความเห็นชอบของรัฐสภา นั่นคือตองเสนอตอคณะรัฐมนตรี          
และเสนอตอรัฐสภาดวย 

(4) รางพระราชกฤษฎีกา 
(5) รางกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับนโยบายสําคัญที่คณะรัฐมนตรีกําหนด ในแตละครั้งที่มีการ

เปลี่ยนรัฐบาล สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็จะรวบรวมกฎกระทรวงวาเรื่องใดบางที่จะตองเสนอ
คณะรัฐมนตรี และขอความเห็นชอบเปนหลักการจากคณะรัฐมนตรีไวเปนหลักปฏิบัติแตหากกฎกระทรวง
ใดไมกระทบตอสวนราชการ เปนกฎกระทรวงเฉพาะเรื่อง ก็เปนเรื่องที่ไมตองเสนอคณะรัฐมนตรี 

(6) รางระเบียบ รางขอบังคับ หรือรางประกาศที่มีผลบังคับแกสวนราชการเปนการทั่วไป 
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(7) เร่ืองที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางประเทศ/ที่เกี่ยวกับองคการระหวางประเทศที่มี
ผลผูกพันรัฐบาลไทย (ไปเชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 190) 

(8) การริเร่ิมโครงการลงทุนขนาดใหญของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชนหรือ
หนวยงานของรัฐที่มีวงเงินตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด เวนแตโครงการลงทุนที่กําหนดไวในแผนงานที่
คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบแผนงานนั้นแลว ซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกจะมีการ
เสนอขอหลักการวาโครงการขนาดใหญที่วาหมายถึงอะไร ซึ่งในปจจุบันกําหนดวาเปนโครงการที่มีวงเงิน
ต้ังแตพันลานขึ้นไปถือวาเปนโครงการขนาดใหญที่ตองนํามาเสนอคณะรัฐมนตรี  

(9) เร่ืองที่ขอทบทวน หรือขอยกเวนการเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี นั่นคือเร่ืองใดก็ตามที่ 
คณะรัฐมนตรีเคยมีมติไวแลว หากสวนราชการไมปฎิบัติตามมตินั้น จะขอเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ผอนผัน    
ก็ตองมาขอกับคณะรัฐมนตรี 

(10) ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่มีลักษณะเปนระเบียบปฏิบัติราชการเปนการ
ทั่วไป  ซึ่งหากคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณามีความเห็นที่เปนหลักเกณฑ ที่เปนขอยุติในเรื่องสําคัญที่
จะใชบังคับกับสวนราชการตางๆ หรือกระทบเกี่ยวของกับสวนราชการโดยทั่วไป ก็จะสงความเห็นนั้นมาให
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทุกเรื่อง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็จะมีหนาที่พิจารณาวาหากเปนเรื่อง
ที่กระทบทุกสวนราชการ หรือเปนแนวปฏิบัติที่ทุกหนวยงานตองปฏิบัติใหเปนบรรทัดฐานเดียวกันตอไป 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็จะนําเรื่องนั้นเสนอตอคณะรัฐมนตรี ก็จะเปนมติคณะรัฐมนตรีรับทราบ
ตาม มติคณะกรรมการกฤษฎีกา แลวก็แจงเวียนใหสวนราชการถือปฏิบัติ 

(11) เร่ืองที่ตองใชจายงบประมาณนอกเหนือไปจากที่ไดรับอนุมัติตามกฎหมายวาดวย
งบประมาณ ตามปกติแลวสวนราชการก็จะไดรับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป แตถาจะทําอะไรนอกเหนือจากที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณไว หรือทําสิ่งอื่นที่
เปลี่ยนแปลงไปจากที่ได รับการจัดสรรงบประมาณไว เชน การขออนุมัติใชเงินงบกลาง  เปนตน               
(มีหนังสือเวียนเกี่ยวกับข้ันตอนวิธีการขออนุมัติงบกลาง อยูแลว)  

(12) เ ร่ืองที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนา รัฐบาลนําเสนอหรือมี คําสั่ งใหนําเสนอ
คณะรัฐมนตรี  

(13) เร่ืองที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหนําเรื่องนั้นมาเสนอคณะรัฐมนตรี เชน มติคณะรัฐมนตรี
มอบหมายใหคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไปพิจารณาเรื่องรถโดยสารปรับ
อากาศใชกาซธรรมชาติ จํานวน 4,000 คัน วาควรซื้อหรือไม ใหแลวเสร็จแลวนํามาเสนอคณะรัฐมนตรี
ภายใน 1 เดือน นี่คือคณะรัฐมนตรีมีมติส่ังแลว โดยเนื้อมติวาใหนํามาเสนอคณะรัฐมนตรี หรือกรณี
กระทรวงพาณิชยเร่ืองขายขาว แตใหทําแผนการระบายขาวมานําเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณากอน 
หรือกรณีพันธบัตรรัฐบาลไทยเขมแข็ง กําหนดวากอนที่จะขายพันธบัตรใหกระทรวงการคลังจัดทํา
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รายละเอียดมาเสนอคณะรัฐมนตรีกอนวาจะขายอยางไร เปนตน เปนการนําเรื่องมาเสนอคณะรัฐมนตรี
โดยผลของมติคณะรัฐมนตรีส่ังใหนําเรื่องมาเสนอ  

  โดยสรุปคือ กอนที่จะเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีจะตองพิจารณาเหตุผลความจําเปนที่ตอง
เสนอคณะรัฐมนตรีวาสอดคลองกับขอกฎหมายที่ไดกลาวไวในมาตรา 4 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการ
เสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 หรือไม นอกจากนั้นแลว จะตองดูกฎหมายเฉพาะใน
เร่ืองที่เกี่ยวของกับเร่ืองนั้น ๆ วากฎหมายไดกําหนดไววาอยางไร เชน หากตองการตั้งคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ อยางนอยก็ตองดูกฎหมาย 2 ฉบับ คือ กฎหมายจัดตั้งของหนวยงานนั้น ๆ และกฎหมายกลาง 
หรือมาตรฐานคุณสมบัติผูบริหารรัฐวิสาหกิจ เปนตน หากไมแนใจก็สามารถประสานมายังสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อสอบถามได 

3. ความเรงดวนของเรื่อง (ถามี) โดยระบุวันสุดทายที่จะตองดําเนินการเรื่องนั้นไวดวย ทาน
ตองดูวาเรื่องที่จะตองนําเสนอคณะรัฐมนตรี นั้นมีความสําคัญ เรงดวน ขนาดไหน ควรจะเปนมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อไร  ที่จะสามารถดําเนินการไดทันตามกําหนดเวลา โดยทานจะตองวางแผนระยะเวลา
วาควรเปนมติคณะรัฐมนตรีชาสุดวันไหน และเรื่องควรออกจากกระทรวงมาถึงสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีภายในเมื่อไหร เพื่อที่ไมเปนปญหาในทางปฏิบัติ และเปนเรื่องเสนอเขาคณะรัฐมนตรีเปน
วาระปกติได ไมตองเปนวาระจร (วาระจรเปนอํานาจอนุมัติของนายกรัฐมนตรีเพียงผูเดียวและเรื่องบาง
เร่ืองอาจไมเหมาะสมที่จะนํามาเสนอเปนวาระจร เชน เร่ืองที่มีประเด็นการขออนุมัติงบประมาณจํานวน
มาก)   

 ดังนั้น  ถามีความจําเปนจะตองเสนอเรื่องมาก็ขอใหระบุในหนังสือเลยวาจะตองเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในวันไหนเพื่อเร่ืองจะไดไมพลาด แตการที่เร่ืองใดจะเสนอเขาคณะรัฐมนตรีได
นั้นเปนเรื่องที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตองนําเสนอใหนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีพิจารณาตอไป 
และหากเรื่องใดสามารถดําเนินการตามขั้นตอนไดโดยไมตองเปนเรื่องจร จะไดดําเนินการตามปกติ หาก
สวนราชการทราบกําหนดเวลาลวงหนาอยูแลว เชน รูวาจะตองจัดประชุมใน 3 ปขางหนา และตองนําเรื่อง
เสนอตอคณะรัฐมนตรี ก็ควรดําเนินการเสนอเรื่องตั้งแตเนิ่นๆ เพราะถาเรื่องเขาคณะรัฐมนตรีไมไดก็จะเกิด
ปญหาตอหนวยงานเจาของเรื่องเอง   

ในกรณีที่ เปนเรื่องดวนกระทันหัน  ขอใหสวนราชการประสานงานกับสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีลวงหนา ถึงแมวารัฐมนตรียังไมไดลงนามในหนังสือก็ตาม โดย Fax หนังสือมาใหสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีกอน เพื่อจะไดทราบเรื่องและหากสามารถตรวจสอบกอนได หรือเตรียมการไว
กอนได สํานัก-เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ก็จะไดดําเนินการ โดยเฉพาะอยางยิ่งที่จะตองขอความเห็นจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของกับเร่ืองเงิน เชน สํานักงบประมาณ หรือกระทรวงการคลัง เปนตน    
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4.  สาระสําคัญของเรื่อง ถือเปนหัวใจของเรื่อง ประกอบดวย 2 สวน คือ เร่ืองที่เปนขอเท็จจริง 
และเรื่องที่เปนขอกฎหมาย โดยตองสรุปมาวาเรื่องที่ตองการเสนอคณะรัฐมนตรี ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร 
อยางไร มีการดําเนินการ มีขอเท็จจริงอยางไรบาง เพื่อใหคณะรัฐมนตรีไดรูขอมูล ขอเท็จจริง ในสวนนี้ 
หากสวนราชการระบุขอมูลมาไมชัดเจน ครบถวน สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็จะประสานอยางไมเปน
ทางการไปกอน หากประสานอยางไมเปนทางการไปแลวและไมได รับคําตอบ สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีก็จะมีหนังสือแจงกลับไปเพื่อใหเจาของเรื่องแจงขอเท็จจริง หรือขอมูลเพิ่มเติมมาอีกครั้ง  

5. ประเด็นของปญหาที่ตองการใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งจะเชื่อมโยงกับสาระสําคัญ
ของเรื่องวามีประเด็นปญหาใหคณะรัฐมนตรี พิจารณานโยบาย เห็นชอบ อนุมัติอยางไร 

6. ความเห็นชอบหรือการอนุมัติของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ (ถามี) โดยจะตองสง
ความเห็นหรือผลการพิจารณาของหนวยงานที่เกี่ยวของมาใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวย เชน 
กรณีการกอสรางอาคารโรงพยาบาล ซึ่งความสูงและระยะหางจากถนนของอาคาร เปนกรณีที่จะตองผาน
การพิจารณาของกรุงเทพมหานครมากอน  ดังนั้น  สวนราชการเจาของเรื่องจึงตองสงเรื่องให
กรุงเทพมหานคร พิจารณากอนสงใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา เพราะคณะรัฐมนตรีตองพิจารณาวา
หนวยงานที่เกี่ยวของมีความคิดเห็นอยางไร มิฉะนั้นคณะรัฐมนตรีก็ไมสามารถอนุมัติได   

 ดังนั้น สวนราชการเจาของเรื่องจะตองมีการประสานขอความเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
และนําผลการพิจารณาเสนอมาพรอมกับเร่ืองที่ตองการเสนอตอคณะรัฐมนตรี หากไมดําเนินการมากอน 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็ตองสงเรื่องไปใหหนวยงานนั้นพิจารณากอน ซึ่งจะทําใหเร่ืองลาชา  

7. ในกรณีที่มีกฎหมาย มติ คณะรัฐมนตรี หรือคําสั่งใดๆ กําหนดใหตองมีการวิเคราะห
หรือศึกษาในเรื่องนั้นกอนดําเนินการใหเสนอรายงานการวิเคราะหหรือการศึกษา พรอมทั้งจัดทํา
ผลสรุปเสนอมาดวย ซึ่งสวนใหญเปนเรื่องเกี่ยวกับแผนงานโครงการขนาดใหญที่มีผลกระทบใน         
ดานตาง ๆ และใชวงเงินลงทุนสูง เชน พระราชบัญญัติส่ิงแวดลอม เปนกฎหมายบังคับใหมีการทํารายงาน
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมเสนอพรอมเรื่องที่เกี่ยวกับส่ิงแวดลอม ซึ่งคณะรัฐมนตรีใหความสําคัญมาก 
เพราะหากไมดําเนินการตามกฎหมายกําหนดอาจถูกฟอนเพิกถอนมติได 

8. คาใชจายที่ตองใชในการดําเนินการ และที่มาแหงเงินคาใชจาย เร่ืองที่เสนอคณะรัฐมนตรี
แทบทุกเรื่องมีประเด็นเปนการขออนุมัติงบประมาณคาใชจายทั้งนั้น เร่ืองคาใชจายเปนเรื่องสําคัญ ดังนั้น
ขอใหตรวจสอบตัวเงินหรือวงเงินใหถูกตอง โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องที่ตองมีการเสนอขอวงเงินแลวมี
รายละเอียด เชน วงเงินรวม วงเงินยอย โครงการยอย เปนตน เพราะมีหลายหนวยงานที่ผิดพลาดพิมพ
ตัวเลขผิดไป ก็จะทําใหขอมูลไมตรง ขอมูลในหนังสือที่รัฐมนตรีลงนามและเอกสารที่แนบมาไมตรงกันก็มี 
หรือไมปรับเปลี่ยนใหเปนปจจุบัน เปนตน ดังนั้น จึงควรตรวจสอบดูตัวเลขใหถูกตองดวย 
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9. รายละเอียดที่ประสงคจะใหคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหความเห็นชอบ หรือมีมติ โดยใหระบุ
ใหชัดเจนและแยกเปนขอๆ ใหครบถวน เขียนมาใหชัดวาประเด็นที่ตองการใหคณะรัฐมนตรีมีมติมีกี่
ประเด็น อะไรบาง นั่นคือถาอยากใหคณะรัฐมนตรีลงมติอยางไรก็เขียนอยางนั้น ตองขอย้ําวาประเด็น
ขอเสนอนั้นจะเปนประเด็นขอเสนอที่คณะรัฐมนตรีจะใหความเห็นชอบขอเสนอของทาน ดังนั้นไมตอง
เขียนยอเขียนมาใหชัดเจน และถาในเรื่องที่มีประเด็นขอเสนอมากกวาหนึ่งขอ ก็ควรแยกเปนขอ ๆ เลย โดย
อาจตั้งเปนหัวขอวา “ประเด็นที่จะขอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา” โดยเขียนใหชัดเจน ครบถวนอยางที่
ตองการและดําเนินการไดโดยไมขัดตอกฎหมาย 

กลาวโดยสรุป คือ การเสนอเรื่องทั่วไป หนังสือที่จะเสนอตองทํามาใหถูกตอง มีขอมูลครบถวนเพียง
พอที่จะเสนอเรื่องไปไดโดยไมตองมีปญหาติดขัด หรือตองสงเรื่องคืนหนวยงานเจาของเรื่อง หรือตองขอ
ขอมูลเพิ่มเติม หรือเร่ืองที่เสนอตกไปเพราะมีประเด็นที่ไมถูกตอง 
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หัวขอ บทบาทหนาที่ของผูชวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรฐัสภาในการประสาน
ภารกจิคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 

วิทยากร นางโฉมศรี อารยะศิร ิ 
รองเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี สํานกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ี

วันที่  29 กรกฎาคม 2552 เวลา 13.00-16.00 น. 
 
 ผูชวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีถือเปนจักรกลที่ สําคัญ  ในการประสานภารกิจของ
คณะรัฐมนตรี   ซึ่งควรจะตองมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกติกา แนวทาง ระเบียบการประสานงาน
เพื่อใหการประสานงานของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 กรอบเนื้อหาในการบรรยาย ประกอบดวย  

1. ระบบการประสานในภารกิจของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา  
2. การประสานภารกิจของคณะรัฐมนตรี 
3. การประสานภารกิจของรัฐสภา 

1. ระบบการประสานในภารกิจของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา  
 คณะรัฐมนตรีมีหนาที่ในการบริหารราชการแผนดิน โดยผานกลไกของกระทรวง และสวนราชการ
และหนวยงานตาง ๆ ซึ่งตองมีการประสานงานใหสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อไปสูเปาหมายที่
คณะรัฐมนตรีกําหนดไว เนื่องจากการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีมีความซับซอนและตอง
เกี่ยวของกับภาครัฐและเอกชน ประชาชน อีกทั้งตองพิจารณาถึงมิติของอํานาจหนาที่การดําเนินงานและ
มิติของพื้นที่ของจังหวัด ดังนั้นเพื่อใหการบริหารราชการแผนดิน และการประสานงานกับสวนราชการที่
เกี่ยวของเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองมีระบบการประสานงาน เพื่อใหการทํางานของ
คณะรัฐมนตรีบรรลุวัตถุประสงค ดังนั้น สวนราชการตาง ๆ จึงตองมีระบบหรือผูประสานงานที่จะทําหนาที่
ชวยเหลืองานของคณะรัฐมนตรีใน 2 ประเด็นใหญ ๆ คือ  

1. การใหขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ในกระบวนการที่เกี่ยวกับการเสนอเรื่อง
การเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งรายงานผลการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี  

2. การปฏิบัติและติดตามนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรี 
ที่มาของระบบผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา  
เร่ิมมาจากที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เห็นวาควรมีการจัดทําระบบประสานงานอยางจริงจัง จึง

ไดมีการศึกษาระบบการประสานงานจากประเทศตาง ๆ รวมกับผูเกี่ยวของ และเห็นวาระบบการ
ประสานงานของประเทศออสเตรเลียมีความเหมาะสมในการนํามาปรับใชเปนแนวทางในการดําเนินการ
ประสานการบริหารราชการแผนดิน เนื่องจากเปนระบบที่มีทั้งการประสานงานกับคณะรัฐมนตรีและ
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รัฐสภา ดังนั้นในป 2546 ไดมีการนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีใหมีระบบผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภาเปนครั้งแรก โดยเริ่มทดลองนํารองใน 8 หนวยงาน ประกอบไปดวย สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, กระทรวงการคลัง, สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อไดทดลองดําเนินการไปแลว 
ก็เกิดผลที่นาพอใจในระดับหนึ่ง ตอมาจึงไดมีการกําหนดใหมีผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาใน
ทุก ๆ กระทรวง  และมีการเสนอเรื่องแตงตั้งผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา เพื่อใหการ
ประสานงานกับคณะรัฐมนตรีมีประสิทธิภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

สถานที่ปฏิบัติงานของผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา  
กระทรวงจะเปนผูกําหนดวาจะมีทีมงาน และจุดประสานอยูที่ใด เชน สํานักนโยบายและแผน 

สํานักงานปลัดกระทรวง หรือสํานักงานรัฐมนตรี  
• กรณีระบบงานอยูที่สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี เปนขอดี เพราะวาจะตองประสานในเรื่อง

นโยบายกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา หากเปนทีมงานของคณะรัฐมนตรี ก็จะดีเพราะทํางาน
ใกลชิดกับรัฐมนตรี ซึ่งจะชวยดําเนินการในสวนของกระบวนการได แตในแงของสารัตถะเชิง
วิชาการ อาจดําเนินการไมไดมาก  

• กรณีระบบงานอยูที่สํานักนโยบายและแผน หรือ สํานักยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวง 
ก็จะเนนเรื่องวิชาการ แตจะไมคอยถนัดในเรื่องของกระบวนการ 

 

การแตงตั้งผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา  
ผูดํารงตําแหนงผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาจะตองเปนผูที่มีตําแหนงในระดับสูง    

ระดับ 10 หรือเทียบเทา เพื่อที่จะไดมีอํานาจในการสั่งการ การประสานงาน และดูแลการเสนอเรื่องตอ
คณะรัฐมนตรีภายในกระทรวง รวมถึงการติดตามเรื่องการเสนอเรื่องตอรัฐสภาได และกระทรวงอาจมีการ
กําหนดทีมงาน มอบหมายเพื่อทํางานประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 

 ผลการดําเนินการที่ผานมา  
 ในป 2548 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดทําการสํารวจผลการปฏิบัติงาน ปญหาและอุปสรรค
ของผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาดังนี้  

• ชวยใหการทํางานเปนระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทําใหงานของรัฐมนตรีคลองตัว 
สามารถทํางานไดลุลวง มีเครือขายการประสานงานที่ดี สามารถทํางานไดสะดวกขึ้น 
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• ปญหาจากการที่หนวยงานและผูปฏิบัติงานไมมีความชัดเจน เพราะเปนการยืมตัวมาปฏิบัติ
หนาที่ชั่วคราว ไมมั่นคง และไมจูงใจใหคนมาทํางาน จึงควรมีการเสนอใหมีกฏระเบียบเพื่อ
ยกฐานะใหผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเปนหนวยงานที่มีความมั่นคงและมี
ความกาวหนาในการปฏิบัติราชการ แตหนวยงานกลาง เชน สํานักงาน ก.พ.เห็นวายังไม
สมควรกําหนดใหเปนหนวยงาน ซึ่งสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็กําลังพยายามรางระเบยีบ
ข้ึนมาใหชัดเจน เพื่อใชเปนกรอบการทํางานของผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา โดย
กอนจะมีการจัดทําระเบียบ แนวทางปฏิบัติ ไดมีการสัมมนาหารือกับสวนราชการตาง ๆ 
ดังนั้น สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงเสนอรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยผู
ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาขึ้นมาแมวาระเบียบอาจไมสมบูรณแตก็มีแนวทางการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน ทําใหทีมงานผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภามีกรอบการทํางานที่
ชัดเจนขึ้น ตอมาในป 2551 ไดมีการประกาศระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยผู
ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. 2551 และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีการ
ประชุมชี้แจงทําความเขาใจใหผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาไดรับทราบ  

• การเปลี่ยนแปลงผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา และทีมงานผูประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาอยูตลอดเวลา ทําใหขาดความตอเนื่องในการทํางานเมื่อมีคนใหม
มาทําหนาที่แทนจึงตองมีการจัดอบรมถายทอดเปนอยางนี้ไปเร่ือย ๆ 

 หลักการของผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา  
 เกิดจากแนวคิดที่มุงที่จะใหการประสานงานในภารกิจที่เกี่ยวของกับคณะรัฐมนตรีเปนไปอยาง
ราบร่ืน เพราะถือวาการประสานงานที่ดีจะเปนปจจัยในการสนับสนุนการทํางานของรัฐมนตรีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เปรียบเหมือนเปนศูนยกลางของขอมูลที่เกี่ยวของกับภารกิจของคณะรัฐมนตรีที่สวนราชการตาง 
ๆ ควรจะตองมีผูดําเนินการที่เปรียบเสมือน Gateway ระหวางสวนราชการกับคณะรัฐมนตรีหรือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีในการคัดกรองงานตาง ๆ ที่ผานเขาออกระหวางสวนราชการของตนกับ
คณะรัฐมนตรี เพื่อทําใหงานของคณะรัฐมนตรีบรรลุตามวัตถุประสงคเปนไปอยางราบรื่นและเปน
ประโยชน  

 ประเภทของผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ประกอบดวย  
• ผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจํา 

สํานักนายกรัฐมนตรี ประกอบไปดวยขาราชการการเมืองและขาราชการประจํา 
• ผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของสวนราชการในระดับกระทรวง และของ 
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สํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งเปนขาราชการระดับ 10 (ประเภทบริหารระดับสูง เชน                   
รองปลัดกระทรวง) สําหรับผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาในแตละกรม ข้ึนอยูกับ
ความพรอมของแตละสวนราชการ 

• ผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของรัฐสภา 

จํานวนผูชวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
ในทีมงานจะกําหนดเปนเทาใดขึ้นอยูกับขนาดและภารกิจของกระทรวง แตควรจะเปนงานประจํา

ไมใชทํางานแบบฝาก เปลี่ยนไปมา เพราะอาจทําใหไมเขาใจระบบผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
และเครือขายการประสานงานอาจไมกวางขวาง อยางไรก็ตามหากมีคูมือผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภาก็จะทําใหกระบวนการการทํางานของผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ 

ภารกิจหลักของผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ไดแก การเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีการ
ติดตามการดําเนินงานของหนวยงานที่ตองมารายงานตอคณะรัฐมนตรีและผูประสานงานคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภาของรัฐสภาก็ตองมีการติดตามเรื่องกฎหมายเรื่องของรัฐสภา  
 
2. การประสานงานในภารกิจของคณะรัฐมนตร ี
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. 2551 ขอ 6 ได
กําหนดกรอบอํานาจหนาที่ของผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาในการประสานงาน ทั้งที่เกี่ยวของ
กับกระบวนการหรือรูปแบบ และการประสานงานในเรื่องสารัตถะ ดังนี้ 

• ประสานงานเกี่ยวกับการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีใหเปนไปตามแนวปฏิบัติและระยะเวลาที่
กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 
และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 เปนเรื่องที่
ตองใหความสําคัญ เพราะบางครั้งสวนราชการอาจละเลยไมดําเนินการตามกําหนดเวลาที่
ควรจะเปนทําใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไมทราบวาเรื่องของสวนราชการมีความ
เรงดวนอยางไร แตถาในหนังสือเสนอเรื่องกําหนดไวชัดเจน สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็
จะทราบได       ซึ่งตามเกณฑคืออยางนอย 8 สัปดาห ดังนั้น หากทีมงานผูประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภามีขอมูลกจ็ะทําใหการเสนอเรื่องทันกําหนดเวลา 

• ใหคําแนะนําเกี่ยวกับกระบวนการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีแกเจาหนาที่ของสวนราชการที่
จัดทําเรื่องเสนอตอคณะรัฐมนตรีและจะตองเปนผูคอยตรวจสอบดวยวาสวนราชการเจาของ
เร่ืองจัดทําเรื่องเสนอตอคณะรัฐมนตรีเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาและระเบียบหรือไม รวมถึง
ตรวจสอบขอมูลและขอเสนอใหชัดเจน เพราะหากไมชัดเจนจะมีผลตอมติคณะรัฐมนตรีที่อาจ
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ไมตรงตามวัตถุประสงคและเกิดปญหาในภายหลัง ทําใหตองมีการเสนอขอทบทวนมติ
คณะรัฐมนตรีใหม หรือตองเสนอเรื่องกลับเขามาใหม 

• ประสานงานกับหนวยงานในสังกัดในการจัดทําความเห็นในเรื่องที่ สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีไดขอความเห็นเพื่อใหสามารถสงความเห็นไดทันตามกําหนดเวลา โดยจะตอง
ตรวจสอบเรื่องวาเกี่ยวของกับหนวยงานของทานหรือไม และตองประสานใหจัดสงความเห็น
ใหทันเวลาตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดกําหนดในหนังสือ ซึ่งหากไมทันก็สามารถ
ใหรัฐมนตรีตอบในที่ประชุม หรือเสนอความเห็นในที่ประชุมได หากความเห็นมาลาชา
หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติไปแลวก็อาจมีผลใหคณะรัฐมนตรีตัดสินใจหรือไมตัดสินใจได 
หรือหากความเห็นที่เสนอมาไมสอดคลองกันและไมไดรับการพิจารณาก็จะทําใหสูญเปลา 
ดังนั้น หนาที่ของผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา จึงควรจะตองคอยติดตาม
หนวยงานที่ตองจัดทําความเห็นใหทันตามเวลาที่กําหนด แตกรณีวาระจรเปนเรื่องที่อยูเหนือ
การควบคุมก็ตองปลอยไป 

• ประสานงานและติดตามใหหนวยงานในสังกัดจัดทําขอมูลที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่เสนอตอ
คณะรัฐมนตรีตามที่ไดรับมอบหมาย 

• ประสานงานเกี่ยวกับวาระการประชุมของคณะรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีใหหนวยงานใน
สังกัดทราบ โดยจะตองตรวจสอบวาระการประชุมเพื่อประสานใหหนวยงานเจาของเรื่อง
เตรียมมาชี้แจงขอมูลในการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ผานมาไดใช video conference ซึ่งทําให
ประหยัดเวลา แตก็ยังมีผูชี้แจงมามาก และเปนหวงเรื่องการรักษาความลับ และตอง
ดําเนินการภายใตกรอบของกฎ ระเบียบ เพื่อไมใหมีการถูกฟองรองศาลปกครองในภายหลัง  

• รวบรวมมติคณะรัฐมนตรีของสวนราชการ ซึ่งสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีการรวบรวม
มติคณะรัฐมนตรีไวในระบบอิเล็กทรอนิกส แตหากมีการรวบรวมไวอยางเปนระบบก็จะ
รวดเร็ว เร่ืองมติเกาที่ตอมาไดมีการเปลี่ยนแปลงหลักการแลวแตสวนราชการไมทราบก็เปน
ปญหาได 

• ประสานงานและติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี
อาจประสานเปนการภายในใหหนวยงานที่ปฏิบัติไดรับทราบกอนที่หนังสือจะไปถึงอยางเปน
ทางการ ก็จะทําใหการปฏิบัติงานรวดเร็วและทันตามเวลาที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

• ประสานงานในการวางแผนการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งการวางแผนเสนอ 
รางกฎหมายตอรัฐสภา ซึ่งหากหนวยงานในกระทรวงทราบวาจะเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี
ในชวงเวลาใด หรือมีแผนการเสนอเรื่องในรอบ 1 ป หรือ 6 เดือน ก็จะทําใหสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีและหนวยงานที่เกี่ยวของเตรียมการได และสามารถเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี
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ไดตามระยะเวลา แตปญหาคือที่ผานมามีวาระจร ซึ่งสงผลกระทบตอการเสนอเรื่องเขา
คณะรัฐมนตรีทุกสัปดาห ซึ่งเปนเรื่องสุดวิสัยที่ผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาจะ
ควบคุมได เพราะเปนเรื่องดวนระดับนโยบายของรัฐมนตรี หรือเปนเรื่องที่สวนราชการไมเรง
ดําเนินการแตบังคับใหรัฐมนตรีลงนาม ซึ่งเรื่องเหลานี้สรางความลําบากใหกับหนวยงาน
กลางที่มีหนาที่ใหความเห็น เชน สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงการคลัง และไมสามารถใหความเห็นไดทันเนื่องจากไม
ทราบลวงหนา ที่ผานมาระเบียบเดิมกําหนดใหสวนราชการเจาของเรื่องถามความเห็นกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของกอนสงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แตในทางปฏิบัติไมไดผล ดังนั้น
สวนราชการมักจะเสนอเรื่องเขามาโดยใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปน ผูถามความเห็น
แทนเพราะจะไดรับความรวมมือมากกวา แตจะมีบางเรื่องที่กฎหมายกําหนดวาใหสวน
ราชการถามความเห็นกับหนวยงานที่เกี่ยวของกอน ซึ่งหากเปนเชนนี้สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีจะไมดําเนินการให นอกจากนี้บางสวนราชการใชวิธีลัดในการทํางานโดยอาง
เหตุจําเปนเรื่องดวน ทําใหไมมีความเห็นของสวนราชการมาทักทวงและไดรับการบรรจุเขา
วาระเร็ว ในขณะที่เร่ืองของสวนราชการที่ปฏิบัติตามเกณฑกลับไดรับการบรรจุวาระชาเปน
เร่ืองที่ไมควรทํา 

• ประสานงานและติดตามความคืบหนาของรางกฎหมายและเรื่องอื่น ๆ ที่เสนอตอรัฐสภาใน
ข้ันตอนตาง ๆ รวมทั้งประสานงานกับรัฐมนตรีเพื่อชี้แจงรางกฎหมาย ญัตติ กระทูถาม     
และเรื่องอื่น ๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ของรัฐสภา 
 

ขอพึงระวัง 
• ผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตองศึกษากฎเกณฑตาง ๆ และดําเนินการไมใหขัด

กฎเกณฑตาง ๆ และประสานหนวยงานของทานเพื่อใหทํางานไดอยางไมผิดพลาด เชน เร่ือง
การแตงตั้งขาราชการระดับสูงหรือผูทรงคุณวุฒิที่ตองเสนอเรื่องเขาสูคณะรัฐมนตรี ซึ่งปจจุบัน
ไดมีระเบียบขาราชการพลเรือนฉบับใหมซึ่งมีแนวทางปฏิบัติที่ตางไปจากระเบียบเดิม แตสวน
ราชการยังยึดแนวทางปฏิบัติเดิมทําใหเกิดขอผิดพลาด เชน การแตงตั้งขาราชการในระดับ 8 
ผูอํานวยการสํานักสามารถขึ้นเปนระดับ 10 ได  หากมีอายุของการดํารงตําแหนงตามที่
กําหนดไวแตเมื่อมีกฎหมายใหมเกิดขึ้นก็มีหนวยงานหนึ่งมีการแตงตั้งผูอํานวยการสํานักให
เปนอธิบดีซึ่งทําไมไดเพราะอยูคนละแทง ผูอํานวยการสํานักถือวาอยูแทงอํานวยการ         
แตอธิบดีหรือปลัดกระทรวงเปนแทงบริหาร หลักการของสํานักงาน ก.พ. นั้นไมสามารถยาย
แทงไดในทันทีทันใด ตองมีกําหนดเวลาตามกฎหมายฉบับใหม หรือตองเขาสูผูบริหารระดับ
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ตนในระยะเวลาหนึ่งกอน แตหนวยงานนั้นไดระเบียบเกาและเสนอเรื่องจรตอคณะรัฐมนตรี 
และคณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติไป เมื่อตรวจสอบดูพบวาไมไดเปนไปตามเกณฑก็ตองไปขอ
ถอน และยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี และกรณีนี้มีการรองเรียนไปศาลปกครอง 

• เร่ืองที่มีเงื่อนเวลาตามกฎหมาย หรือเงื่อนเวลาตามสภาพ เชนการลงนามในสนธิสัญญากับ
ตางประเทศ บางครั้งมีกําหนดเวลาวาตองไปประชุมในวันใด แตเร่ืองยังไมไดเสนอเขามาหรือ
เสนอเขามาก็ไมระบุเวลาไวใหชัดเจน ถาไมนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน
ระยะเวลาก็อาจจะเกิดผลกระทบหลายประการ เชน กระทบตอความสัมพันธระหวางประเทศ 
หรือสูญเสียงบประมาณจํานวนมาก กรณีผิดสัญญากับผูอ่ืนเปนตน หรือเงื่อนเวลาตาม
กฎหมาย เชน พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน หากดําเนินการยังไมเสร็จตาม
กฎหมายเดิมก็มีความจําเปนตองออกพระราชกฤษฎีกาที่จะขยายระยะเวลาเพื่อทําใหเสร็จ 
สวนราชการก็ตองเสนอเรื่องเขาเพื่อขยายระยะเวลาใหเกิดความตอเนื่อง  

• เร่ืองเงื่อนไขตามกฎหมาย เชน เงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญมาตรา 57 วรรค 2 กอนดําเนินการ
ตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางทั่วถึง หากไมไดมีการศึกษาหนวยงานก็ไมได
ดําเนินการตามรัฐธรรมนูญทําใหเสียหาย ถาคณะรัฐมนตรีอนุมัติไปโดยไมรูก็เทากับวา
คณะรัฐมนตรีอนุมั ติไปโดยขัดตอรัฐธรรมนูญก็จะมีความผิด  ดังนั้น  ผูประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตองมีความรูในเรื่องของรัฐธรรมนูญ และมีการตรวจสอบวาเปนไป
ตามกฎหมายหรือไม ปฏิบัติตามเกณฑครบถวนหรือไม หรือตามรัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรค 
2 การดําเนินกิจกรรมที่อาจสง ผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ทั้งทางคุณภาพสิ่งแวดลอม 
และสุขภาพ ตองมีการศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชน และตองมีกระบวนการการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนหรือผูมีสวน
ไดสวนเสียกอน หนวยงานก็ตองปฏิบัติตาม หรือตามรัฐธรรมนูญมาตรา 190 วรรค 3 กําหนด
วากอนดําเนินการเพื่อทําสัญญากับตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศที่มีผลกระทบ
ตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม มีผลผูกพันดานการคาการลงทุน กระทบงบประมาณของ
ประเทศอยางมีนัยสําคัญ กอนทําสนธิสัญญาตองใหขอมูลตอประชาชน รับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน และชี้แจงตอรัฐสภา และเสนอกรอบเจรจาเพื่อขอความเห็นชอบตอรัฐสภาดวย 
เมื่อไดมีการลงนามในสัญญาดังกลาวแลวตองมีกระบวนการที่แสดงเจตนาใหเห็นวามีผล
ผูกพันตามสนธิสัญญานั้นดวย ดังนั้นกระบวนการตรงนี้ หนวยงานก็ตองทําใหเปนไปตาม
รัฐธรรมนูญ ทางทีมงานผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาก็ตองศึกษาเรื่องเหลานี้ไม
เฉพาะรัฐธรรมนูญ แตยังมีกฎหมาย กฎเกณฑอ่ืน ๆ ดวย เพื่อไปชี้แจงตอหนวยงานที่จะเสนอ
เร่ืองตอคณะรัฐมนตรีได 
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• การเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีในวาระจรถาไมจําเปนก็ไมพึงกระทํา เพราะจะไปขัดกับ
ระเบียบการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี ที่กําหนดวาการเสนอเรื่องตองออกระเบียบวาระหรือ
สงใหรัฐมนตรีพิจารณาอยางนอยหนึ่งวัน เวนแตเปนเรื่องที่นายกรัฐมนตรีเห็นสมควร 
โดยเฉพาะกรณีเร่ืองที่ใชงบประมาณจํานวนมาก กรณีจําเปนเรงดวน หลีกเลี่ยงไมได ตองทํา
หนังสือชี้แจงเหตุผลความจําเปนที่ตองเสนอเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเปนวาระจร 
เพราะการกระทําอยางนี้ถือวาขัดตอกฎเกณฑ โดยที่สํานักงบประมาณก็ยังไมไดดู ถาอนุมัติ
อาจจะสงผลกระทบ หากผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาพบเรื่องลักษณะดังกลาว
เสนอมาเปนวาระจรกอนวันประชุมคณะรัฐมนตรีและไมสามารถตรวจไดทัน หากเปนเรื่องที่
อันตรายก็ตองชี้แจงและใหขอมูลแกรัฐมนตรีหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

3. การประสานงานในภารกิจของรัฐสภา  
ทีมงานผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตองศึกษาขั้นตอนและกระบวนการที่เกี่ยวกับ

รัฐสภา ตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ ระเบียบ และขอบังคับการประชุมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
การประชุมของสมาชิกวุฒิสภา การประชุมของรัฐสภาเพื่อเปนแนวปฏิบัติในการประสานงานกับรัฐสภาดวย 
เนื่องจากในบางเรื่องจะเกี่ยวพันกับการดําเนินการของรัฐมนตรี โดยเฉพาะเรื่องของกระบวนการตรา
กฎหมาย เร่ืองของการเสนอกฎหมายเขาสูการประชุมของรัฐสภา เร่ืองของกระทู เร่ืองของญัตติ เร่ืองของ
การเสนอขอตกลงหรือเร่ืองของสนธิสัญญาตาง ๆ เร่ืองตาง ๆ ที่กฎหมายกําหนดหรือมติคณะรัฐมนตรี
กําหนด  

ภารกิจในการเสนอรางกฎหมาย มีทั้งรางกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีเสนอ และรางกฎหมายที่ผูอ่ืน
เสนอที่จะมาเกี่ยวพันกับการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานของทาน   

ในสวนของรางกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีเสนอตอรัฐสภา ผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
จะตองคอยติดตามประสานงานอยางใกลชิดทุกขั้นตอนวากระบวนการถึงไหนแลว และจะบรรจุเปน
ระเบียบวาระของรัฐสภาเมื่อใด หรือมีการเปลี่ยนระเบียบวาระหรือไม รวมถึงการเตรียมการประสาน
เจาของเรื่องใหขอมูลสนับสนุนแกรัฐมนตรีในการชี้แจงตอรัฐสภา ในกรณีที่เปนเรื่องที่จะเขาสภาในวาระ
แรก รับหลักการ นอกจากนั้นตองวางแผนในการเสนอรางกฎหมาย โดยตองติดตามเรื่องของการเสนอราง
กฎหมายตอรัฐสภาตามแผนนิติบัญญัติ ซึ่งไดกําหนดเวลาของรัฐบาลในการเสนอรางกฎหมาย 

ในการประสานงานดานการชี้แจงกฎหมายในเรื่องอื่น ๆ รวมถึง กระทูถาม ญัตติ หรือเร่ืองที่
กฎหมายกําหนดใหรายงานตอรัฐสภา รัฐมนตรีจะตองมีการตอบชี้แจงในที่ประชุมรัฐสภา ซึ่งมีการกําหนด
ระยะเวลาที่ ไมแนนอน ดังนั้น ผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภามีหนาที่ตองประสานงานอยาง
ใกลชิดเพื่อติดตามความคืบหนาตลอดการประชุมกับเจาหนาที่ของรัฐสภา รวมถึงประสานเจาหนาที่ที่
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เกี่ยวของเพื่อเตรียมขอมูลใหกับรัฐมนตรีในการชี้แจง  โดยเฉพาะรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป  

เร่ืองการตอบกระทู เมื่อมีการยื่นกระทูถามรัฐมนตรีในสังกัดจะตองประสานใหเจาของเรื่องเตรียม
ขอมูลเพื่อใหรัฐมนตรีชี้แจงแกรัฐสภา เพราะการตอบกระทูมีกําหนดระยะเวลาที่คอนขางชัดเจน แตกรณี
กระทูสด ก็เปนเรื่องยาก ผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตองประสานกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
อยางใกลชิด  

ญัตติ ซึ่งเปนเรื่องที่สมาชิกไดมีการถกเถียง อภิปราย ขอเสนอแนะ ติติง และหาขอสรุปในประเด็น
ตาง ๆ เพื่อหาขอยุติของปญหา เชน ญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจ ญัตติที่รัฐบาลขอเปด
อภิปรายในที่ประชุมรัฐสภา เปนตน แตขอสรุปอาจไมจบตรงนั้น และอาจจะมีการสงเรื่องใหรัฐบาลนํามติ
นั้นไปพิจารณาดําเนินการ โดยอาจตั้งคณะกรรมการไปพิจารณาในญัตตินั้น ๆ แตในชวงระหวางการ
อภิปรายหรือเสนอญัตติ ก็เปนภารกิจของรัฐบาล โดยรัฐมนตรีที่เกี่ยวของตองชี้แจงขอมูลหรือขอเท็จจริงให
รัฐสภาไดรับทราบ ไมอาจปลอยผานไปได  ในฐานะ    ผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตอง
เตรียมการใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เตรียมขอมูลใหรัฐมนตรีชี้แจง และหากสามารถตรวจสอบขอมูลไดก็จะ
เปนเรื่องที่เปนประโยชน  

สรุป ระบบผูประสานงานรัฐมนตรีและรัฐสภาเปนเรื่องที่มีความสําคัญเพราะจะชวยใหการทํางาน
ของรัฐมนตรีเปนไปอยางสะดวก ราบร่ืน มีประสิทธิภาพ ในอนาคตสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะนํา
ระบบ CABNET มาใชเพื่อใหการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีเปนไปดวยความรวดเร็ว รวมทั้งสามารถดูมติ
คณะรัฐมนตรีผานทางระบบอิเล็กทรอนิคสได ซึ่งผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาควรจะไดศึกษา
ระบบงานดวย เพื่อพัฒนาระบบผูประสานงานรัฐมนตรีและรัฐสภาใหดียิ่งขึ้นตอไป 
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หัวขอ แนวทางการประสานงานในภารกิจดานรัฐสภา (การตอบกระทู ญัตติ ฯลฯ) 
วิทยากร 1. นายสุรชัย ภูประเสริฐ เลขาธกิารคณะรัฐมนตร ี 

สํานกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี  
2. นายวชัรินทร จอมพลาพล รองเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร 

สํานกังานเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร  
3. นางวรารัตน อติแพทย รองเลขาธกิารวฒิุสภา 

สํานกังานเลขาธกิารวุฒิสภา 
4. นางมณี สขุะไท ผูอํานวยการกลุมประสานงานการเมือง 1 และ 2 

สํานกัเลขาธกิารนายกรัฐมนตรี 
วันที่  31 กรกฎาคม 2552 เวลา 8.30-12.30 น. 
 
กระทูถาม 
 กระทูถาม คือ เร่ืองหรือขอที่ต้ังคําถามหรือขอซักถามของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิก
วุฒิสภาที่มีตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูใดผูหนึ่งเกี่ยวกับงานในหนาที่  

รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร (นายวัชรินทร จอมพลาพล) 
 เดิมกระทูถามทั่วไป มี 2 ประเภท คือ กระทูถามทั่วไปตอบในที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร หรือ
วุฒิสภา และกระทูถามทั่วไปตอบในราชกิจจานุเบกษา แตในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป 2540 
ไดมีการเพิ่มกระทูถามสดซึ่งมีลักษณะเรงรัด ที่มีการตั้งกระทูถามและตองตอบกระทูในวันนั้น การตอบ
กระทูสดถือเปนการแสดงความสามารถเชิงวิชาการที่เปนเรื่องการปฏิบัติราชการ แนวนโยบายของรัฐบาล
หรือของกระทรวง ขณะเดียวกันก็เปนการแสดงความรอบรูของรัฐมนตรีในการตอบกระทู ดังนั้น หนาที่ของ
ผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาในฐานะขาราชการประจําจึงตองประสานงานและเตรียมการดาน
ขอมูลเพื่อใหรัฐมนตรีสามารถตอบกระทูไดอยางความรวดเร็ว 
 กระบวนการของการตั้งกระทูถามสดนั้น รัฐธรรมนูญกําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแตละคน
มีสิทธิต้ังกระทูถามไดคร้ังละ 1 กระทู โดยทําเปนหนังสือยื่นตอประธานสภาในวันประชุมที่มีวาระการตอบ
กระทูถามกอนเร่ิมประชุมตามเวลาที่ประธานกําหนด โดยระบุชื่อเร่ืองที่จะถาม พรอมระบุวัตถุประสงควา
จะถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีทานใด  

กระบวนการตอบกระทูถามยังมีขอตกลงของฝายคานและรัฐบาลในแตละสมัย กระทูถามสด                 
ในปจจุบัน (รัฐสภาชุดปจจุบัน) จะกําหนดตอบทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห โดยเวลา 08.30 - 10.00 น. 
จะเปดรับกระทูถามจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ประธานสภาจะเลือกเพียง 3 กระทูเทานั้น แตในทาง
ปฏิบัติจะมีการเลือกกระทูกันไวแลว โดยฝายคานไดโควตา 2 กระทู และฝายรัฐบาลได 1 กระทู
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จนกระทั่งเวลาประมาณ 11.00 – 12.00 น. ก็จะทราบวากระทูถามสดมีอะไรบาง ดังนั้น ผูประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาจะตองไปรอวารัฐมนตรีของทานจะตองตอบกระทูสดหรือไม 

ในระเบียบวาระการประชุมของสภาผูแทนราษฎร วาระแรกจะเปนเรื่องกระทูถาม ซึ่งเวลาการ
ประชุมจะเริ่มประมาณ 11.00 น. เพราะจะตองมีเวลาใหสมาชิกหารือปญหา และประธานสภา
ผูแทนราษฎรก็จะใหสมาชิกไดยืนและพูดปญหาคนละประมาณ 3 นาที จากนั้นก็จะนําเขาสูระเบียบวาระ
การประชุม โดยจะใหมีการตอบกระทูทั่วไปกอน เพื่อใหรัฐมนตรีมีเวลาเตรียมตัวในการตอบกระทูถามสด 
และระยะเวลาในการถามและตอบกระทูสดในการประชุมคร้ังหนึ่ง ๆ มีกําหนดเวลาไมเกิน 60 นาที      
หรือกระทูละ 20 นาที แตในบางครั้งก็อาจใชเวลานานกวา และถามดวยวาจาไดไมเกิน 3 คร้ัง 

ในรัฐบาลนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จะเนนใหรัฐมนตรีมาตอบกระทูถามดวยตนเอง
ทําใหการเลื่อนกระทูถามมีนอย เวนแตวามีเหตุผลจําเปนอันหลีกเลี่ยงไมไดจะตองมีหนังสือถึง
ประธานสภา แตบางครั้งหนังสือมาชากวากําหนด ก็จะถูกประธานสภาตําหนิ จึงเสนอวาควรทําเปน
แบบฟอรมการขอเลื่อนกระทูถามไว และใหรัฐมนตรีหรือเลขานุการรัฐมนตรีลงนาม แลวนํามาให
ประธานสภากอนการประชุม 

รองเลขาธิการวุฒิสภา (นางวรารัตน อติแพทย) 
 ในสวนกระทูถามของวุฒิสภามีความคลายกันแตไมมีกระทูถามสด ทางวุฒิสภามีแตกระทูดวน 
เปนกระทูที่ เกี่ยวกับภัยพิบัติสาธารณะ  หลักศีลธรรมอันดีของประชาชน  และเรื่องที่กระทบตอ
ความสัมพันธระหวางประเทศ โดยกระทูดวนจะเสนอเมื่อไรก็ได และเมื่อประธานพิจารณาแลวจะสงไปให
รัฐมนตรีวากระทูจะบรรจุในวาระการประชุมเมื่อใด โดยจะมีการประชุมทุกวันจันทร เวลา 10.00 น. ใน
หลักการปฏิบัติของสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้ กระทูจะไมบรรจุตามสารบัญ แตจะใหเจาหนาที่ประสานงานไป
กอนวารัฐมนตรีพรอมจะตอบกระทูในลําดับใด และสํานักการประชุมตองมีการประสานงานเกี่ยวกับกระทู
ถามเพื่อจัดทํารางระเบียบวาระเสนอใหประธานพิจารณากอนที่จะมีการบรรจุระเบียบวาระอยางเปน
ทางการ แตปญหา คือบางครั้งกระทรวงบอกวาถาไมมีระเบียบวาระ รัฐมนตรีมาตอบไมได ซึ่งตองเปน
นโยบายของรัฐมนตรีเองดวยวาพรอมตอบหรือไม เพราะถาพรอมตอบกระทูก็จะบรรจุเปนวาระการประชุม 
โดยสามารถบรรจุไดทั้งสิ้น 5 กระทูรวมกระทูดวนดวย  
 ระเบียบวาระการประชุม เร่ืองแรก คือเร่ืองรับทราบ เร่ืองรับรองบันทึกการประชุม และเรื่องกระทู
ถาม ในปจจุบันเรื่องรับทราบบางครั้งก็จะมีการซักถามดวย ทําใหไมสามารถกําหนดระยะเวลาแนนอนได 
ทําใหกินเวลาไปถึงกระทูถาม จึงตองประสานกับรัฐมนตรีเพื่อใหระยะเวลาเหมาะสม 
 ในการประชมุจะมีการหารือเร่ืองขอตกลงเชนเดียวกับสภาผูแทนราษฎร คือ เวลา 10.00 น. จะมกีาร
หารือคนละ 2 นาที คร้ังละ 10 ทาน โดยมีแบบฟอรมใหกรอกกอนวาจะหารือเร่ืองใด และเวลาประมาณ 10.30 น. 
ก็เปนเรื่องรับทราบ  
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การรางระเบียบวาระ มีขอดี คือ ประธานสามารถทราบกอนวามีเร่ืองใดที่จะเขาสูการพิจารณา
ของวุฒิสภาและสามารถใชดุลยพินิจในการจัดระเบียบวาระเพื่อไมใหเวลากระทบกัน การตอบกระทูถาม
จะมี 5 กระทู โดยใชเวลาในการตอบภายใน 2 ชั่วโมง แตในทางปฏิบัติก็จะเกินเวลาที่กําหนด ซึ่งตอง
บริหารเวลาดวย ในปจจุบัน บางครั้งกระทูเร่ืองเดียวกันแตสมาชิกจะตั้งปญหาคนละประเด็น ก็จะเกิด
ปญหาที่เรียกวากระทูหมู แตเปนสิทธิ์ของสมาชิกวุฒิสภาในการถาม และการพิจารณาบรรจุมากกวา        
5 กระทูก็เปนอํานาจของประธานวุฒิสภาที่สามารถทําได และในการตอบกระทูเปนนโยบายของประธานที่
จะตองใหสงรายชื่อมาใหประธานทราบกอน สวนหากมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังก็ไมเปนไร  

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายสุรชัย ภูประเสริฐ)   
 หัวใจหลักอยูที่การประสานงาน และชวงนี้เปนสมัยสามัญนิติบัญญัติ เร่ืองกฎหมายมีมากขึ้นทาง
วุฒิสภาจะมีการประชุมเตรียมการกันในวันพฤหัสบดี ซึ่งหากมีการประสานงานกันก็สามารถทํางาน
ลวงหนาได 

ผูอํานวยการกลุมประสานงานการเมือง 1 และ 2 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นางมณี สุขะไท) 
 ในสวนของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทูของนายกรัฐมนตรีจะมีมากและหลายหนวยงาน
เกี่ยวของ เมื่อถึงเวลาที่ตองตอบกระทูสดจะมีการประสานงานสงเจาหนาที่ไปรัฐสภา และประสานงานกับ
กระทรวงเพื่อใหไดขอมูลรวดเร็ว และตองพยายามใหไดขอมูลเชิงลึก  
 กระทูถามสด เมื่อถามใครก็ตองตอบดวยตนเอง นายกรัฐมนตรีไมสามารถมอบหมายได แต
บางครั้งนายกรัฐมนตรีมีภารกิจมากก็แกปญหาโดยใหนายกรัฐมนตรีมีคําสั่งใหรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติ
ราชการแทน สวนเรื่องการขอเลื่อนตอบกระทูนั้นทําไดยาก ถาเปนเรื่องกระทูของนายกรัฐมนตรีและเปน
เร่ืองที่คนใหความสนใจ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะมีขอวิเคราะหวาควรใหนายกรัฐมนตรีไปตอบเอง 
เพราะเปนเรื่องทางการเมือง ถาเปนเรื่องที่เจาะจงตัวนายกรัฐมนตรีเกินไปก็จะขอเลื่อน แตถาเปนเรื่องเบา ๆ 
ก็ใหผูอ่ืนไปตอบแทน  

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายสุรชัย ภูประเสริฐ)   
 ถากระทูถามรัฐมนตรีโดยตรงก็ไมมีปญหา และถาเปนกระทูสําคัญและที่อยูในความสนใจของ
ประชาชนก็จะถามนายกรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็ตองจัดลําดับความสําคัญวาประสงค
ใหนายกรัฐมนตรีมาตอบจริงหรือไม และหากรองนายกรัฐมนตรีไมมีขอมูลก็ตองอาศัยรัฐมนตรี ดังนั้น   
เร่ืองขอมูลและการประสานงานเปนเรื่องสําคัญ 
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คําถาม : ในการตอบกระทูถาม โดยเฉพาะวุฒิสภานั้น ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือเจาหนาที่จะ
สามารถไปนั่งบนบัลลังกและตอบกระทูแทนรัฐมนตรีไดหรือไม 

คําตอบ: รองเลขาธิการวุฒิสภา (นางวรารัตน อติแพทย) 
 ในทางปฏิบัติชวงหลังมีมากขึ้น ถาทราบลวงหนาก็ทําหนังสือกราบเรียนขออนุญาตจากประธาน
ถาเปนกรณีกระชั้นชิดก็ใหรัฐมนตรีทําบันทึกขอความเพื่อขออนุญาตใหสวนราชการตอบดวย โดยใน
ปจจุบันรัฐมนตรีขอใหหัวหนาสวนราชการมานั่งใกล ๆ เลย 

รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร (นายวัชรินทร จอมพลาพล) 
 ขอบังคับการประชุมอาจมีชองทางมอบหมายใหมาชี้แจงแทนรัฐมนตรีได แตในทางปฏิบัตินั้นไมนิยม
ทํา เพราะจะทําใหบทบาทของรัฐมนตรีดอยกวาฝายคาน ยกเวนองคกรอิสระที่รัฐมนตรีไมไดเขามา
เกี่ยวของ ก็จะใหผูบริหารสูงสุดขององคกรอิสระมาชี้แจงแทน แตบางครั้งหากตองมีการชี้แจงขอมูลเชิง
เทคนิค เชน กระทรวงตางประเทศ มาอธิบายดานเขตแดน หรือดานการแพทย ก็อาจจะมีบาง 

คําถาม : กรณีรายงานขององคกรอิสระที่ทางรัฐบาลตองสงรายงานไปยังรัฐสภา เชน 
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ศาลปกครอง มีแนวทางอยางไร หรือควรปลอยใหเปนอิสระใน
การเสนอเรื่องตอ คณะรัฐมนตรี หรือรัฐสภา หรือไม 

คําตอบ :  รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร (นายวัชรินทร จอมพลาพล) 
 แนวทางปฏิบัติโดยทั่วไปของสภาผูแทนราษฏรเกี่ยวกับเร่ืองการรับทราบรายงานตาง ๆ บางครั้ง
จะมีการซักถามเชิงลึก ถาเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เชน สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ ฯลฯ ก็จะใหเปนหนาที่ขององคกรเหลานั้นเลย แตถาเปนองคกรอิสระที่อยูในสังกัดกระทรวง    
เชน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ก็จะใหรัฐมนตรีก็จะเปนผู
นําเสนอรายงาน แตหากถามในรายละเอียดเชิงลึกก็จะขออนุญาตใหหัวหนาสวนราชการของหนวยงาน
นั้นไปชี้แจง  
 ในปจจุบันสภาผูแทนราษฎรจะพิจารณาตางจากแตกอน โดยมีขอหารือเบื้องตนกอนการประชุม 
และฝายคานจะตั้งกระทูสด ดังนั้น ญัตติทั่วไปจะเริ่มหายไป สภาผูแทนราษฎรจะใชเวทีของการรับทราบ
รายงานในการซักถามในรายละเอียด ทําใหรายงานการปฏิบัติราชการประจําปของสวนราชการที่เขาสู
รัฐสภาตองใชเวลาพอสมควร เพราะตองเตรียมความพรอมในดานขอมูลใหรัฐมนตรีตอบใหครบถวน  
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คําถาม : สํานักงานอัยการสูงสุด ซึ่งเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้นการชี้แจง การใหขอมูล                     
การประสานงานของสํานักงานอัยการสูงสุดควรจะดําเนินการอยางไร  

คําตอบ : เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายสุรชัย ภูประเสริฐ)   
 ในพระราชกฤษฎีกา หากกําหนดวาอะไรที่องคกรอิสระสามารถทําไดเอง ก็ทําไปไดเลย แตหากไม
มีชองทางก็ใหผานทางรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม เชน พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี กําหนดวาการเสนอเรื่องขององคกรอิสระ หัวหนาองคกรอิสระสามารถเสนอเรื่องเขา
คณะรัฐมนตรีได ดังนั้นสํานักงานอัยการสูงสุดก็สามารถเสนอได และมีการประสานงานใหรัฐมนตรี
กระทรวงยุติธรรมรับทราบ 

รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร (นายวัชรินทร จอมพลาพล) 
 การเสนอเรื่องตอสภาผูแทนราษฎรไมไดกําหนดกฎเกณฑยุงยากอะไร เราจะดูพระราชบัญญัติเปน
หลัก เชน การเสนอรายงานประจําปเขาสูการรับทราบของรัฐสภา เนื่องจากมีกฎหมายของแตละสวนราชการ
กําหนดไว เชน ใหสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินจัดทํารายงานประจําป แลวรายงานให
คณะรัฐมนตรีและ รัฐสภารับทราบ ดังนั้น เมื่อเสนอมาโดยอางมาตรานี้ สภาฯ ก็จะบรรจุระเบียบวาระให 
แลวมีหนังสือแจงกลับไปยังสวนราชการวาไดบรรจุเร่ืองนั้น ๆ แลวจะเขาสูรัฐสภาเมื่อใด และขอเชิญให
หัวหนาสวนราชการและคณะมารวมชี้แจง  

รองเลขาธิการวุฒิสภา (นางวรารัตน อติแพทย) 
 การดําเนินงานคงเปนแนวทางเดียวกันกับสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ในทางปฏิบัติ
ทางสมาชิกวุฒิสภาเห็นวาเรื่องรับทราบควรเปนเรื่องรับทราบ ไมควรถาม แตก็ไมสามารถหามได ดังนั้น 
ในการเชิญฝายบริหารหรือองคกรอิสระมาจะเชิญไปนั่งรออีกหองหนึ่ง เมื่อประธานเขาสูระเบียบวาระแลว
หากสมาชิกวุฒิสภาตองการซักถามจึงจะเรียนเชิญ 

ผูอํานวยการกลุมประสานงานการเมือง 1 และ 2 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นางมณี สุขะไท) 
 เร่ืองลักษณะแบบนี้ วิปรัฐบาลจะมีการหารือกัน ถาเรื่องไหนดูแลววาสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
นาจะมีการซักถามก็จะเชิญมาชี้แจงในวิปรัฐบาลเพื่อใหพอเขาใจกอนที่จะไปชี้แจงในสภา ซึ่งในสวนของ
องคกรอิสระจะไมเนน  

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายสุรชัย ภูประเสริฐ)   
 องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  หมวด  11 สวนที่หนึ่ ง  ไดแก  คณะกรรมการการเลือกตั้ ง 
คณะกรรมการตรวจการแผนดิน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน และหมวด 11 สวนที่สอง องคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ ไดแก องคกรอัยการ คณะกรรมการ
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สิทธิมนุษยชนแหงชาติ และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งกรณีองคกรอิสระ เชน อัยการ
เปนองคกรอื่น อาจจะเสนอตรงไมได อาจจะตองผานนายกรัฐมนตรี 

คําถาม : อยากไดคูมือที่บรรจุตารางเวลาการประชุม แนวทางการเตรียมตัวและการจัดทําขอมูลที่ชัดเจน ผังที่
นั่ง การจัดคิว และแบบฟอรมหนังสือตาง ๆ เชน หนังสือขอเลื่อนกระทู ที่จะชวยทําใหผูประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาทํางานไดงายขึ้น 

คําตอบ :  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายสุรชัย ภูประเสริฐ)   
 คงตองมอบใหผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา หรือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปน
ผูจัดทํา และใหสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปนผูตรวจทาน 

ญัตติ 

รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร (นายวัชรินทร จอมพลาพล) 
 ญัตติ คือ ขอเสนอใด ๆ ที่มีความมุงหมายเพื่อใหสภาหาขอยุติโดยการลงมติหรือวินิจฉัยชี้ขาดวา
จะใหปฏิบัติอยางไร ดังนั้น  เร่ืองอะไรก็แลวแตที่เสนอเขารัฐสภาเปนญัตติหมด แตจะมีระดับของความ
เขมขนที่แตกตางกัน  เชน 

• ญัตติดวน ตองมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรรับรองไมนอยกวา 30 คน  
• ญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี ตองมีสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร   ไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร หรือตอง
เสนอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เพื่อขอความเห็นชอบกอน 
เปนตน   

• ญัตติที่เปนเรื่องของระเบียบขอบังคับของสภาผูแทนราษฎร เชน ญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระ เปนตน   
แตญัตติที่ตองประสานงานรวมกัน จะเปนญัตติที่นําเขาสภาที่จะตองไปใหขอมูลกับรัฐมนตรี

เกี่ยวกับญัตตินั้น ในการประชุมสมัยหนา รัฐธรรนูญกําหนดไมใหมีการพิจารณาญัตติ ญัตติไมไววางใจก็
จะไมมี ดังนั้นจะมีแตรางพระราชบัญญัติ แตวาจะกลับไปอยูในรูปขอหารือตนชั่วโมงแทน  เมื่อ
ประธานสภาผูแทนราษฎรแจงขอหารือไปใหกระทรวงใด กระทรวงนั้นจะตองตอบภายใน 30 วัน อันเปน
วินัยทางการเมืองที่ตองตอบแมไมไดมีบังคับเปนกฎหมาย ดังนั้น ทานจะตองใหขอมูลแกรัฐมนตรีในเรื่อง
ญัตติ การติดตามการหารือแตละสัปดาห และตองเตรียมขอมูลใหรัฐมนตรีตอบ  
 การชี้แจงในที่ประชุมกรรมาธิการสามัญของสภาผูแทนราษฎรซึ่งมีหลายคณะเปนสิ่งที่เลี่ยงไมได
เชนกัน กระทรวงตาง ๆ ที่เกี่ยวของจะตองถูกเชิญไปชี้แจง ซึ่งขาราชการประจําของแตละกระทรวง เชน 
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อธิบดีกรม จะเปนผูตอบ ดังนั้น ทานตองหาขอมูลใหนายของทานเองและรัฐธรรมนูญป 2550 กําหนดให
สภาออกกฎหมายเกี่ยวกับเร่ืองที่จะเขามาชี้แจง  
 ขอหารือของสภาผูแทนราษฎรถือเปนธรรมเนียมใหมซึ่งเปนทางการที่กําหนดไวในขอบังคับการ
ประชุมสภา โดยใหประธานสภาตองใหเวลาสมาชิกในการยกขอหารือ 

รองเลขาธิการวุฒิสภา (นางวรารัตน อติแพทย) 
 ทางวุฒิสภานั้นไมไดมีขอกําหนด ขอบังคับในขอหารือ แตวาโดยปกติกอนประชุม สมาชิกวุฒิสภา
จะยกมือเสนอขอหารือตลอด ดังนั้น ประธานวุฒิสภาจึงเปดใหมีการประชุมหารือเปนทางการตั้งแต 10.00 
น. ประมาณครึ่งชั่วโมง และสมาชิกวุฒิสภาจะมีมติใหประชุมทุกวัน เวลา 10.00 น. ซึ่งอาจจะมีการออก
ระเบียบในไมชานี้ 
 ในเรื่องญัตติ ทางวุฒิสภาไมไดพิจารณาในสมัยประชุม แตจะมีญัตติของสมาชิกที่ไดต้ังขึ้นมาเพื่อ
เปนกระทู การจะใหรัฐมนตรีมาตอบหรือไม ไมมีระเบียบกําหนด แตในทางปฏิบัติควรใหรัฐมนตรีมาตอบ
กระทูนั้น 
 การเชิญมาชี้แจงกรรมาธิการ บางครั้งเปนเรื่องเดียวกันแตตองมาชี้แจงคนละคณะ โดยประเด็น
เร่ืองเดียวกันนั้นมีขอกําหนดวาไมใหซ้ําซอนกัน แตสวนใหญกรรมาธิการจะบอกวาไมไดซ้ําซอน เพราะ
ถามคนละประเด็น และทุกวันพุธจะมีการประชุมวิปวุฒิสภาเพื่อกลั่นกรองงานกอนเขาประชุมวุฒิสภา
เพื่อใหการประชุมเปนไปอยางราบรื่น โดยกอนที่รางพระราชบัญญัติจะเขาสูที่ประชุม วิปวุฒิสภาจะเรียน
เชิญรัฐมนตรี หรือหัวหนาสวนราชการมาประชุมดวย ซึ่งเปนสาเหตุทีทําใหตองมาชี้แจงซ้ําซอน แตก็มี
ประโยชนเพราะสามารถสอบถามขอสรุปเพื่อทราบแนวทางของการประชุมวุฒิสภาได 

ผูอํานวยการกลุมประสานงานการเมือง 1 และ 2 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นางมณี สุขะไท) 
 การมีขอหารือนั้นทําใหภาระหนักตกอยูกับขาราชการประจํามากขึ้น ถาเปนญัตติ ฝายรัฐบาลจะ
ต้ังรับโดยประสานใหรัฐมนตรีที่เกี่ยวของไปตอบ ถาเปนญัตติไมไววางใจก็จะอาจมีการชี้แจงกอนเพื่อทํา
ใหญัตตินั้นลดความสําคัญลง แตสมัยนี้ไมมีญัตติแลว ก็เปนเรื่องของรางพระราชบัญญัติสวนใหญ  

คําถาม : ในสมัยการประชุมนิติบัญญัติ เวลารัฐบาลสงกฎหมายเขาไป และมีการตั้งคณะกรรมาธิการ
สามัญและคณะกรรมาธิการวิสามัญ แบบไหนดีกวากัน อยางไร 

คําตอบ : ผูอํานวยการกลุมประสานงานการเมือง 1 และ 2 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
   (นางมณี สุขะไท) 
 การพิจารณารางพระราชบัญญัติ รัฐบาลตองการใหเปนคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพราะเปดชอง
ใหมีผูอ่ืนเขามาเปนหนึ่งในคณะกรรมาธิการดวย ไมวาจะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ ผูทรงคุณวุฒิ 
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หรือขาราชการที่เกี่ยวของโดยตรง สําหรับจํานวนคณะกรรมาธิการวิสามัญ ทางวิปรัฐบาล จะกําหนดเปน
มาตรฐาน จํานวน 36 ทาน ไดแก  

• ฝายรัฐบาล จํานวน 5 คน ไดแก รัฐมนตรีเจาของเรื่อง ผูแทนจากสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 1 คน และผูแทนกระทรวง ประมาณ 3 คน โดยเปนระดับปลัดกระทรวง  

• สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน 31 ทาน  
• กรณีหากเปนเรื่องที่ไดรับความสนใจ และมีผลกระทบตอประชาชนมาก เชน พระราชบัญญัติ

คลื่นความถี่ อาจจะเพิ่มเปน 40 คนเปนตน  
• เร่ืองของเด็ก สตรี คนพิการ รัฐบาลตั้งไว 55 คน โดยตองใหองคกรที่เกี่ยวของโดยตรงเขา

มารวมเปนกรรมาธิการดวย  
สวนราชการจะทราบเรื่องเมื่อวาระมาถึง โดยสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะนําเขาเว็บไซตวา

รางพระราชบัญญัติเขาแลว  รวมถึงจํานวนคณะกรรมาธิการ และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
ขณะเดียวกันก็จะสงผูประสานงานไปรับเร่ืองที่สํานักประสานงานการเมืองของสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี เพื่อเตรียมการลวงหนาเสนอรัฐมนตรี  

รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร (นายวัชรินทร จอมพลาพล) 
 จํานวนคณะกรรมาธิการสามัญของรัฐสภา จะจัดตามสัดสวนที่นั่งของจํานวนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรของแตละพรรคการเมือง โดยจะไมมีการแตงตั้งคนนอก และมีการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจําไว
เลย ซึ่งมี 35 คณะ 
 สําหรับคณะกรรมมาธิการวิสามัญ โดยสวนใหญมีจํานวน 36 คน โดยมีสัดสวนของรัฐบาล 5 คน 
และจํานวนที่เหลือ 31 คน เปนไปตามสัดสวนที่นั่งของแตละพรรคการเมือง ซึ่งการตั้งกรรมาธิการวิสามัญ
จะเปนประโยชนตอรัฐบาลเพราะจะไดคะแนนเสียงในสวนของรัฐบาล และในกรณีที่เปนกฎหมาย
สลับซับซอน รัฐบาลก็สามารถตั้งผูเชี่ยวชาญมาเปนคณะกรรมาธิการดวยก็ได  
 ฝายรัฐบาล ประกอบดวย รัฐมนตรีเจากระทรวง หรือรัฐมนตรีชวย หรือปลัดกระทรวง ผูแทน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จํานวน 1 คน เพื่อพิจารณารูปแบบของกฎหมาย และผูแทนของ
กระทรวง จํานวน 3 คน เพื่อทําหนาที่ในการดูแลกฎหมายใหเปนไปตามเจตนารมณที่กระทรวงตองการ 
ตองคอยชี้แจงขอมูลแกที่ประชุม และทางสภาก็จะอํานวยความสะดวกและแจงใหรัฐมนตรีทราบวาจะสง
ใครมาเขารวมประชุมเพื่อชี้แจงและใหขอมูลเพิ่มเติมแกกรรมาธิการก็ได แตไมสามารถลงมติได  

รองเลขาธิการวุฒิสภา (นางวรารัตน อติแพทย) 
 สัดสวนของกรรมธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้น สัดสวนของบุคคลภายนอกจะไม
เกิน 1 ใน 5 และในทางปฏิบัติถาเปนรางพระราชบัญญัติทั่วไป คณะกรรมาธิการ มีจํานวน 15 คน แตถา
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เปนพระราชบัญญัติสําคัญ จะมีจํานวนประมาณ 30 คน และสวนใหญจะตั้งเปนคณะกรรมธิการวิสามัญ 
แตจะไมมีสัดสวนที่ชัดเจนอยางพรรคการเมือง เพราะมีสมาชิกวุฒิสภาเพียง 150 คน และตองผานการ
พิจารณาคัดกรองจากวิปวุฒิสภากอน ซึ่งจะไมไดพิจารณาเต็มสภา ดังเชนสภาผูแทนราษฎร สวนใหญจะ
พิจารณาวาเนนหนักทางดานใดเปนพิเศษก็จะใหสัดสวนดานนั้นมากหนอย และกระจายไปยังคณะอื่น ๆ 
และเมื่อมาสูการพิจารณาของที่ประชุมใหญนั้นอาจจะไมเปนไปตามวิปวุฒิสภาเสมอไป เพราะไมไดมีพรรคที่
ตองชัดเจน ดังนั้นการพิจารณาของวิปวุฒิสภาจึงเปนเพียงการวางกรอบเพิ่มตน และจะไมมีการลงมติ แต
เปนการตอรองกัน และสัดสวนที่ใหสํารองไวควรมี 2-3 คน  
 ปญหาในทางปฏิบัติคือไมมีนักกฎหมาย หรือผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใน
คณะกรรมาธิการ ดังนั้น จึงควรมีการตั้งนักกฎหมายเพื่อชี้แนะทางดานกฎหมาย  
 ในสวนของวาระแรกของวุฒิสภาที่ผานสภาผูแทนราษฎรมา ทางวุฒิสภาจะไมมีวาระรับหลักการ 
แตจะเปนการพิจารณารางตอจากสภาผูแทนราษฎร ซึ่งรัฐมนตรีตองมาชี้แจงดวย นอกจากนี้ก็สามารถ
เปลี่ยนแปลงได จาก 1 วาระอาจกลายเปน 3 วาระก็ได 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายสุรชัย ภูประเสริฐ)   
 ในสัดสวนของรัฐบาลนั้น ควรมีผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อยางนอย 1 คน เพื่อให
ขอชี้แจงดานกฎหมายได เพราะในการพิจารณาของวุฒิสภานั้นเปรียบเสมือนการพิจารณาชั้นสุดทาย และ
หากเห็นชอบในวาระที่ 3 ก็จะออกมาเปนกฎหมายแลว ดังนั้น จะตองมีการพิจารณาอยางละเอียดเพื่อ
ปองกันไมใหผิดพลาด คลาดเคลื่อน 

รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร (นายวัชรินทร จอมพลาพล) 
 เมื่อผานวาระที่ 3 ของวุฒิสภาแลว จะตองสงเรื่องมายังสํานักนายกรัฐมนตรีเพื่อนําขึ้นทูลเกลาฯ 
ซึ่งเมื่อพบขอผิดพลาดนั้น สํานักนายกรัฐมนตรีก็ไมสามารถแกไขได ขณะเดียวกันก็ไมสามารถนําขึ้น
ทูลเกลาฯ ได ในทายที่สุดขอบังคับของสภานิติบัญญัติแหงชาติ โดยมีนายมีชัย ฤชุพันธเปนประธาน ได
เพิ่มขอบังคับวาแมจะผานวาระ 3 ของวุฒิสภาแลว แตถาตรวจพบขอผิดพลาดก็ใหนํามาแกไขโดยเขาสภา
อีกครั้งหนึ่งเพื่อแกไขใหถูกตองเสีย  
 เร่ืองการพิจารณารางพระราชบัญญัติในคณะกรรมาธิการ ทางอัยการสูงสุดกําลังทําราง
พระราชบัญญัติเสนอเขาสภา  การเตรียมนิติกรประจํารางพระราชบัญญัติที่จะเปนเจาของราง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ใหจําทุกมาตราของรางพระราชบัญญัติฉบับนี้เลย และจะไดเปนผูเชี่ยวชาญใน
คณะกรรมาธิการไปดวย หลังจากนั้นก็จะตั้งคณะทํางาน ประมาณ 4-5 คน ในการชวยทํางาน ทั้งนี้เพราะ
การพิจารณารางพระราชบัญญัติของสภานั้นใชเวลานาน และแตละมาตราอาจขัดแยงกันเอง ดังนั้น ตองมี
คนคอยติดตามเรื่องนี้ใหชัดเจน ตองใหความสําคัญกับเร่ืองนิติกรประจํารางฯ ใหมาก เพราะมีหนาที่ศึกษา
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กฎหมายกอนเขาสภา และตองมีการตั้งผูรับผิดชอบในการติดตอกับกระทรวง และติดตามการอภิปรายวา
มีการใหขอคิดเห็นอยางไร  
 สรุปประเด็นออกมาเพื่อนํามาประชุมในคณะกรรมาธิการ ส่ิงที่ตองระวังคือ ไมใหกฎหมายขัดแยง
กัน ตองยึดหลักเจตนารมณทางกฎหมายที่เราตองการเปนสําคัญ นอกจากนี้หากเปนกฎหมายใหญ
จะตองมีทีมงานประสานงานอยางใกลชิดกับเจาหนาที่ของสภาผูแทนราษฎรเพื่อทํางานดานธุรการไดเสร็จ
ส้ิน และจะชวยลดโอกาสผิดพลาดใหนอยลง 

รองเลขาธิการวุฒิสภา (นางวรารัตน อติแพทย) 
 ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติวาระ 2 ของวุฒิสภา นอกจากมีกรรมาธิการแลว กระทรวง
อาจให  ผูที่เกี่ยวของเขารวมประชุมดวย และวุฒิสภาจะมีการตั้งผูชวยเลขาธิการประจําคณะกรรมาธิการ 
จากขาราชการของสํานักกรรมาธิการ ซึ่งตามกฎหมาย คือขาราชการประจํารางพระราชบัญญัติฉบับนั้น 
เพราะเปนผูประสานงานระหวางกระทรวงกับกรรมาธิการ และเพื่อใหการพิจารณาเปนไปอยางละเอียด
รอบคอบ นอกจากนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจพิจารณาราง ประกอบดวย ผูบริหารของสํานักงานที่
เกี่ยวของกับงานดานสํานักประชุม สํานักกรรมาธิการ ที่ปรึกษาทางดานกฎหมาย และผูบริหารระดับ
ผูอํานวยการกลุมงาน มารวมประชุมทุกครั้งที่รางพระราชบัญญัติเสร็จส้ิน เพื่อเตรียมเขาสูที่ประชุม
วุฒิสภา เพื่อดูวายังมีขอบกพรองอยูหรือเปลา และจะมีการประชุมอยางเปนทางการ โดยเชิญกรรมาธิการ
เจาของเรื่องมาชี้แจงเปนรายมาตรา ซึ่งเปนประโยชนทางดานรูปแบบกฎหมาย สําหรับเร่ืองขอสงสัยใน
ประเด็นตาง ๆ จะมีการประมวลขอเท็จจริง ขอเสนอแนะเพื่อเสนอตอกรรมาธิการ หรือ คณะกรรมการ
กฤษฎีกา ซึ่งเริ่มดําเนินการตั้งแตสมัยสภานิติบัญญัติแหงชาติ และใหเจาหนาที่ของกรรมาธิการไป
ประสานกับกระทรวง หรือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวาจะปรับแกถอยคําไดหรือไม เพื่อใหการ
พิจารณากฎหมายมีความราบรื่น 

ผูอํานวยการกลุมประสานงานการเมือง 1 และ 2 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นางมณี สุขะไท) 
 ในสวนการพิจารณารางพระราชบัญญัติของสภาผูแทนราษฎรไมคอยมีปญหา เพราะจะผานทางวิปส
ภา แตทางวุฒิสภารางพระราชบัญญัติไมมีผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แตทางวุฒิสภาจะ
ติดตอไปทางกระทรวง ดังนั้น ขอใหกระทรวงมีการแตงตั้งผูแทนของกฤษฎีกาดวย  

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายสุรชัย ภูประเสริฐ)    
 คณะกรรมการประสานงานดานนิติบัญญัติ หรือวิปสภา จะมีรัฐมนตรีและพรรครวมรัฐบาล โดย
มีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปนฝายเลขานุการ ทําใหการประสานงานคอนขางงาย แตทางดานวิปวุฒิ 
มีการดําเนินการเอง กระทรวงจึงควรตั้งกรรมาธิการจากกฤษฎีกาดวย อยางนอย 1 คน เพื่อใหการพิจารณา 
และการชี้แจงดานกฎหมายสามารถดําเนินการไดงายขึ้น เพราะกฤษฎีกาเปรียบเสมือนเลขานุการของราง
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กฎหมาย นอกจากนี้ เอกสารประกอบการรางพระราชบัญญัติที่มาจากกระทรวง หรือจากสํานักเลขาธิการ
ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตั้งแตชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการและการอภิปรายในสภา
เปนเอกสารที่สําคัญที่เปนประโยชนตอการคนควาและพัฒนาของนักกฎหมายตอไป 

คําถาม: (สํานักงานอัยการสูงสุด) 
 ผมเคยฟงจากทางวิทยุของสภาวาจะมีกฎหมายกําหนดเรื่องผูชี้แจง วาถาชี้แจงเท็จเทากับใหการ
เท็จ ซึ่งในฐานะที่เคยเปนผูชี้แจงบางครั้งก็ไมกลาชี้แจง และขณะเดียวกันในฐานะที่เปนอนุกรรมาธิการก็
อยากไดขอเท็จจริง ดังนั้นผูบังคับบัญชาจะตองรับผิดชอบอะไรบาง  

คําตอบ: รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร (นายวัชรินทร จอมพลาพล) 
 ถาคณะกรรมาธิการเชิญบุคคลมาชี้แจง ก็จะเชิญผูบังคับบัญชาและหากผูบังคับบัญชาใหผูแทน
มาชี้แจง ทานตองรับผิดชอบขอมูล ไมใชเร่ืองคดี  

คําถาม: (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา) 
 การยกรางตอบกระทูที่ดีควรเปนอยางไร เพื่อจะใหรัฐมนตรีสามารถตอบไดดีและสภาพอใจในการ
ตอบกระทู  และในกรณีที่สภาไดรับคําตอบมาแลว สภาตองแจงทางกระทรวงหรือไมวาผลการดําเนินการ
เปนอยางไร และมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือยัง  

คําตอบ: ผูอํานวยการกลุมประสานงานการเมือง 1 และ 2 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นางมณี สุขะไท) 
 การยกรางที่ดีนั้นตองดูที่กระทูและตองตอบตรงกระทู การตอบกระทูในราชกิจจานุเบกษามีรูปแบบไว
แลว ถาเปนกระทูของนายกรัฐมนตรีซึ่งตองรอขอมูลจากหลายหนวยงานเพื่อประมวลเปนฉบับเดียว และ
กราบเรียนทานนายกรัฐมนตรีเห็นชอบ จากนั้นก็สงเรื่องมายังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา และเมื่อลงแลวก็จะแจงใหสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อนํากราบเรียน
นายกรัฐมนตรีและแจงไปยังสํานักเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรใหทราบวาไดมีการลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลว ซึ่งก็จะเปนหนาที่ของสํานักเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรที่ตองแจงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
แตไมตองแจงกระทรวง เพราะกระทรวงเพียงแคขอขอมูล 
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หัวขอ หลักการ ขั้นตอน และกระบวนการในการตรากฎหมาย (ทั้งกระบวนการ) 
วิทยากร นายชูเกียรติ  รัตนชัยชาญ 

กรรมการรางกฎหมายประจําสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
วันที่  31 สิงหาคม 2552 เวลา 13.30-15.30 น. 

 
กระบวนการรางกฎหมาย  
 กระบวนการรางกฎหมาย จะประกอบไปดวย 2 ข้ันตอน 
 1. การยกรางกฎหมาย 
  ในการยกรางกฎหมาย ฝายปกครองจะทําอะไรโดยที่ไมมีกฎหมายใหอํานาจไวไมได 
โดยเฉพาะเรื่องที่ไปกระทบสิทธิ์ของประชาชน เพราะฉะนั้นถายังไมมีกฎหมายใหอํานาจ ก็ตองออก
กฎหมาย หรือแกไขกฎหมายที่มีอยู เมื่อฝายบริหารเห็นวามีความจําเปนบางเรื่องที่อยากจะใหดําเนินการ 
ก็จะมอบใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยสวนใหญจะเปนนิติกรของสวนราชการ หรือคณะกรรมการ หรือ
วาจางผูเชี่ยวชาญเพื่อทําหนาที่ยกรางกฎหมาย โดยผูที่ยกรางกฎหมายจะตองมีการปรึกษากับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ รวมถึงศึกษาตัวบทกฎหมายวามีกฎหมายเดิมสามารถเปดชองใหดําเนินการไดหรือไม หากไม
มีก็จําเปนที่จะตองยกรางใหมเมื่อดําเนินการเสร็จก็จะสงใหหัวหนาสวนราชการในระดับกรมพิจารณา เมื่อ
กรมพิจารณาเสร็จแลวก็จะสงใหปลัดกระทรวงพิจารณาและสงใหรัฐมนตรีตามลําดับใน 
 2. การพิจารณารางกฎหมาย  
  เมื่อมีการยกรางกฎหมายมาแลวก็จะใหหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาราง
กฎหมายพิจารณาอีกชั้นหนึ่ง กรณีหากเปนกฎหมายที่จะตองใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อคณะรัฐมนตรี
มีมติรับหลักการแลว จะสงรางดังกลาวใหคณะกรรมการกฤษฎีกาเปนผูพิจารณารางกฎหมาย โดยจะ
พิจารณาวารางกฎหมายดังกลาวมีความจําเปนหรือไม ซ้ํากับกฎหมายเดิม จําเปนที่จะตองแกไขตามที่สวน
ราชการเสนอมา และรางกฎหมายดังกลาวขัดตอรัฐธรรมนูญหรือไม แลวจึงพิจารณาถอยคําวาสอดคลอง 
เปนไปตามแนวปฏิบัติ หรือถอยคํานั้นเคยมีปญหาและมีคําพิพากษาวินิจฉัยหรือไม หรือคลุมเครือจนตอง
ตีความหรือไมเมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเสร็จก็จะสงเรื่องถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อ
นําสงสภาผูแทนราษฎร  
 โดยปกติแลวในชั้นการพิจารณารางกฎหมายกอนสงคณะกรรมการกฤษฎีกาจะมีหลายระดับ 
คือ ระดับกระทรวง ทบวง กรม ระดับคณะกรรมการกฤษฎีกา และระดับรัฐสภา ซึ่งการพิจารณาราง
กฎหมายระดับกระทรวง หลายกระทรวงมีที่ปรึกษากฎหมาย หรือมีกรรมการรางกฎหมาย หรือ กรรมการที่
ปรึกษากฎหมายประจํากระทรวง เชน กระทรวงมหาดไทยที่มีกรรมการ 2 คณะ ซึ่งทําใหการพิจารณาราง
กฎหมายมีความรอบคอบยิ่งขึ้น เพราะพิจารณาโดยกรรมการซึ่งมีความชํานาญในภารกิจของกระทรวงนั้น 
เปนผูเร่ิมกลั่นกรองรางกฎหมายเปนขั้นแรก ดังนั้นรางกฎหมายที่ไปถึงคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงคอนขาง
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สมบูรณ เพราะฉะนั้น ถารางกฎหมายไดผานกระทรวงกอนก็นาจะเกิดผลมากขึ้น เพราะหากในกระทรวง
เดียวกันเกิดขัดแยงกันเองก็มีปญหา โดยเฉพาะหากเปนเรื่องที่เกี่ยวกับหลายกระทรวง ทบวง กรม หากมี
การพิจาณารางรวมกันมากอนตั้งแตตน และมีการคุยนอกรอบมากอนกรณีเมื่อมีปญหาขัดแยง เมื่อ
รัฐมนตรีเสนอเรื่องเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี จะทําใหเร่ืองมีความสมบูรณ  
 ขอสังเกตการตั้งผูเชี่ยวชาญมาชวยรางกฎหมายนั้นตองระวังจะเปนผูเชี่ยวชาญที่ส่ือมวลชนตั้ง 
ดังนั้นจะตองมีวิธีการตรวจสอบวาวามีความเชี่ยวชาญจริงหรือไม และตองตระหนักวาผูที่มีความรูดีก็ไม
อาจรางกฎหมายไดดีทุกคน เพราะความชํานาญการตางกัน การพิจารณารางกฎหมายกับการราง
กฎหมายนั้นตางกัน ผูยกรางกฎหมายที่ดีอาจมีแคคนสองคนแตควรมีความรูกวางขวาง เปดใจ และพรอม
ที่จะปรับปรุงแกไขไปเรื่อย ๆ แตการพิจารณารางกฎหมายนั้นผูรางกฎหมายอาจทําไมไดจึงตองใหผูมี
ความรูดีมาชวยใหความเห็นประกอบ     

ระบบกฎหมาย 
 1. ระบบกฎหมายลายลักษณอักษร (civil law) มีที่มาจากกฎหมายโรมัน และพัฒนาขึ้นใน
ภาคพื้นยุโรป เชนประเทศอิตาลี เยอรมัน ฝร่ังเศส สเปน เปนตน หรือทางตะวันออกไดแก จีน ญ่ีปุน เปน
ตน เห็นวากฎหมายที่จะบังคับใชกับประชาชนนั้นตองมีการตราเปนตัวหนังสือและประกาศใชอยางเปน
ทางการ (ในราชกิจจานุเบกษา)  
 2. ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (common law) ประเทศที่ใชกฎหมายประเภทนี้ คือ ประเทศ
อังกฤษ ซึ่งเริ่มพัฒนาจากคําพิพากษาของศาล แลวสรางกฎเกณฑ โดยเอาเกณฑที่แตละทองถิ่นสราง
ข้ึนมา ดังนั้น ศาลจึงเปนที่มาหนึ่งของการสรางกฎหมาย ศาลก็ยังคงสรางกฎหมายอยู เชน กฎหมายที่
เกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา ละเมิด อาญา วิธีพิจารณาความตาง ๆ แตกฏหมายเหลานั้นก็มีตัวบทกฎหมาย
เชนกัน มีการรวบรวมขึ้นมาและผานรัฐสภาเปนตัวบทกฎหมาย 

ประเทศไทยใชระบบกฎหมายลายลักษณอักษร เนื่องจากรัชกาลที่ 4-5 ตองการปรับปรุงตัวบท
กฎหมายใหมีความเปนอารยะ วิธีการที่ดีและเร็วที่สุดจึงตองใชกฎหมายลายลักษณอักษร ดังนั้นจึงเหมือน
การยืมมาและปรับปรุง (ตัดตอ) แตเปนการสรางนวัตกรรมทางภาษาใหใชมาจนถึงปจจุบัน สวนคํา
พิพากษาของศาลไมใชเปนกฎหมาย แตเปนการตีความตัวบทกฎหมายที่มีอยู เพียงแตถาเปนคําพิพากษา
ของศาลสุดทาย เชนศาลฎีกา หรือศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีโอกาสทําใหคําพิพากษาใหม ๆ ในคดีหลัง ๆ   
ตองปฏิบัติตามมากกวาจะไมปฏิบัติตาม ยกเวนแตวาผูพิพากษาในคดีหลังเห็นวามีความแตกตางใน
ขอเท็จจริง พฤติการณ ก็อาจวินิจฉัยแตกตางกันได รวมถึงวิวัฒนาการ การยอมรับของสังคมเปลี่ยนไป 
คําพิพากษาอาจเปลี่ยนไปไดโดยไมตองแกกฎหมาย 

ในการทํางานตาง ๆ มีหลักกฎหมายมหาชนที่บอกวาฝายปกครองจะทําอะไรไดตองมีกฎหมายให
อํานาจไว โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการใชอํานาจสงผลกระทบตอประชาชน การใชเงินภาษีของราษฎร ซึ่ง



รายงานสรุปผลการฝกอบรม 
โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 

 

51 
 

ถาไมมีอํานาจตามกฎหมายก็ทําไมได ถาอยากทําก็ตองไปออกกฎหมาย ซึ่งตางจากกฎหมายเอกชนที่จะ
ทําอะไรก็ไดตราบเทาที่ไมมีกฎหมายหามไว และไมขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ดังนั้น ทุกเรื่องที่สงมาตองมีกฎหมายรองรับ เวนเสียแตเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารราชการ
ปกติ การบริการประชาชน แมวาไมมีกฎหมายรองรับเราก็ควรทํา  
 กฎหมายลายลักษณอักษรที่ใชบังคับในประเทศไทยมีหลายสถานะสามารถแบงตามรูปแบบและ
องคกรที่ตรากฎหมาย  

• รัฐธรรมนูญ เปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันบังคับใชมิได  

• พระราชบัญญัติตาง ๆ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ซึ่งกฎหมายทั้งสองประเภท
นี้เรียกวา กฎหมายแมบท เปนกฎหมายหลัก คือ กฎหมายที่สามารถตราขึ้นมาเพื่อเปน
กฎหมายแมบท วางหลักเกณฑกลางใหคนปฏิบัติตาม และกฎหมายดังกลาวนั้นอาจจํากัด
สิทธิหรือกระทบสิทธิ์ของประชาชนไดตราบเทาที่ไมขัดกับรัฐธรรมนูญ  

• พระราชกําหนด  
• พระราชกฤษฎีกา คือ กฎหมายที่พระมหากษัตริยทรงตราขึ้นโดยคําแนะนําของคณะรัฐมนตรี

แตตองไมขัดตอกฎหมาย ไมใชกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะเปนกฎหมายระดับรองใน
ความหมายอยางกวาง 

• ประมวลกฎหมาย  ซึ่ ง เ ป นกฎหมายที่ มี ร ะดั บฐานะ เที ยบ เท าพระ ราชบัญญั ติ                   
คือ กฎหมายที่บัญญัติรวมเรื่องเดียวกันไวในกฎหมายฉบับเดียวกันโดยไดรอยกรองจัดเปน
ระบบขึ้นใหม และแบงเปนหมวดหมู เรียงลําดับตามสาระของเรื่องและมีการเทาความยึดโยงกัน 
เชน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  หรือประมวลกฎหมายอาญา 

ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับนั้นมีบทบัญญัติวา “การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญ
รับรองไวนั้นจะกระทํามิไดเวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติทางกฎหมาย” โดยบทบัญญัติทาง
กฎหมาย หมายถึง กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติเทานั้น   

โดยปกติการเสนอกฎหมายเขาสูสภาเปนเรื่องที่ฝายบริหารคอนขางกลัว เนื่องจากมีการอภิปราย
อยางกวางขวาง แตถากฎหมายนั้นเปนกฎหมายที่ออกมาเพื่อตองการรองรับสิทธิหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ 
หรือออกมาเพื่อไปจํากัดสิทธิ หรือไปกระทบกระเทือนสิทธิ์ไมใชการบริหารทั่วไปตามหนาที่ที่มีอยูแลวตาม
กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน หรือตามพระราชบัญญัติแตละฉบับใหอํานาจไว หรือกฎหมายที่
ตองการมีโทษหรือเพิ่มโทษการกระทําบางอยาง ก็ตองตราในลักษณะของพระราชบัญญัติทั้งสิ้น คือตอง



รายงานสรุปผลการฝกอบรม 
โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 

 

52 
 

ไปสภา พระราชบัญญัติเปนรูปแบบกฎหมายของฝายนิติบัญญัติ โดยเปนอํานาจของพระมหากษัตริย       
ที่จะตราขึ้นโดยคําแนะนําและยินยอมของฝายนิติบัญญัติ 

 การตราพระราชบัญญัติตางจากการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ คือ จะตราเรื่องอะไรก็ได
ที่เนื้อหาสาระนั้นไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ กลาวคือ ระบบการปกครองของไทยเปนระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

 ในเรื่องของการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ในรัฐธรรมนูญมีดังนี้  
1. บทบัญญัติแรก คือ บทบัญญัติเรียกวาสิทธิเสรีภาพเด็ดขาด ซึ่งแปลวารัฐจะตรากฎหมายมา

จํากัดสิทธิไมไดเลย เชน มาตรา 30 บัญญัติวา “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรมตอ
บุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่อง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทาง
กาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม 
ความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติทางรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได “วรรคสุดทายบอกวา“    
มาตรการที่ไดกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรค หรือสงเสริมใหบุคคลใชสิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกันกับ
บุคคลอื่น ยอมไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม”  

2. สิทธิเสรีภาพที่บอกเปนเงื่อนไข ที่อาจออกกฎหมายมาจํากัดไดบาง แบงเปน 2 ประเภท คือ 
 2.1 การจํากัดสิทธิเสรีภาพที่ทําไดโดยไมจํากัดขอบเขต เชน สิทธิในทรัพยสิน รัฐธรรมนูญ

มาตราที่ 41 บัญญัติวา “สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิและการ
จํากัดสิทธิยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปนไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ สามารถเขียนอะไรก็ไดแตไมใชทุกอยาง เพียงแตเขียนไดกวางกวา ประเภทนี้เปนการจํากัดสิทธิ
เสรีภาพที่ทําไดโดยไมจํากัดขอบเขต   

 2.2 การจํากัดสิทธิและเสรีภาพที่จํากัดไดภายในเงื่อนไขหรือขอบเขตที่จํากัด เชน มาตรา 34 
ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติวา “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการเดินทางและมีเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยูภายใน
ราชอาณาจักร การจํากัดสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิไดเวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย เฉพาะเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบรอย หรือสวัสดิภาพของประชาชน 
การผังเมืองหรือเพื่อเสรีภาพของผูเยาว” นั่นหมายความวา คุณทําไดทุกเรื่องหากทําเฉพาะเรื่องนี้  

 อีกกรณีหนึ่งซึ่งพบบอยคือ มาตรา 43 “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือ
ประกอบอาชีพและการแขงขันอยางเสรีโดยเปนธรรม วรรคสองบัญญัติวาการจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง
จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจแหงบทบัญญัติของกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชนในการรักษา
ความมั่นคงของรัฐ หรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุมครองประชาชนในดานสาธารณูปโภค การรักษา
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุมครอง
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ผูบริโภค การผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อ
ปองกันการผูกขาดหรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน  ประเภทนี้คือทําไดแตภายใตเงื่อนไขขอบเขต 
ไมใชทําไดทุกเรื่อง 

 ดังนั้น การจํากัดสิทธิเสรีภาพ ที่ทําไดโดยไมจํากัดขอบเขตนั้นก็ไมสามารถทําอะไรไดเต็มที่ ใน
แงของสิทธิมนุษยชน ก็ยังมีเกณฑที่ละไวในรัฐธรรมนูญทุกฉบับวา “การจํากัดสิทธิและเสรีภาพเชนวานั้น
จะตองไมไปกระทบกระเทือนถึงสาระสําคัญแหงสิทธิที่รัฐธรรมนูญใหไว (Fundamental Rights)” แตใน
รัฐธรรมนูญไมไดอธิบายไววาสิทธิเด็ดขาด หรือสิทธิลําดับรองคืออะไร จึงทําใหเกิดปญหาเรื่องสิทธิในการ
ชุมนุม  

 ตัวอยางคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญป 2548 เ ร่ืองรางพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ  CD            
ซึ่งกําหนดใหริบเครื่องจักรที่ไมแจงตอพนักงานเจาหนาที่ เมื่อจะเริ่มการผลิต ไมแจงสถานที่ทีผลิตและยาย
สถานที่ผลิตโดยไมไดรับอนุญาต กฎหมายกําหนดใหริบเสียทั้งสิ้น ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาการเขียน
บทบัญญัติกฎหมายเชนนั้นเทากับไมไดเปนการพิจารณาถึงความผิดหรือความเหมาะสมในการลงโทษ 
เปนการใชมาตรการลงโทษที่รุนแรงแกเจาของทรัพยสินมากจนเกินไป เปนการกระทบกระเทือนสิทธิอัน
เปนสาระสําคัญของสิทธิสวนบุคคลในทรัพยสิน  เพราะตัวเครื่องผลิตซีดีโดยตัวของมันแลวไมไดเปนของ
รายหรือผิดกฎหมาย เพียงแตการที่ยายเครื่องแลวไมไดแจงก็ริบเสีย เปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคลเกิน
ความจําเปน ดังนั้นการเขียนกฎหมายลักษณะนี้ถึงจะกวางแตก็ตองมีขอบเขตจํากัดที่จะไมกระทบ   สิทธิ
พื้นฐาน ซึ่งเปนสาระสําคัญแหงสิทธิของบุคคลตามหลักสากล  

 นอกจากนี้ มีคําวินิจฉัยที่ 25/2547 เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ที่หามมิใหผูใด
ทําหรือขายเชื้อสุรา เวนแตจะไดรับใบอนุญาต และใบอนุญาตนั้นใหใชเฉพาะฐานที่ระบุไว แตความหมาย
ของเชื้อสุราในที่นี้รวมถึงแปงขาวหมัก แตแปงขาวหมักก็นําไปใชอยางอื่นดวยศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัย
วาเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยางไมเปนธรรมจนเกินความจําเปนและกระทบกระเทอืน
สาระสําคัญแหงสิทธิตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ  
 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
 เปนกฎหมายที่เกี่ยวกับกฎเกณฑการปกครองประเทศ ซึ่งแยกออกมาบัญญัติเปนรายละเอียด
ตางหากออกจากรัฐธรรมนูญเพื่อไมใหรัฐธรรมนูญยาวเกินไป ซึ่งจะชวยขยายบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญใหมี
ความสมบูรณครบถวนมากยิ่งขึ้น โดยวัตถุประสงคในการปฏิรูปการเมืองโดยสรางองคกรตรวจสอบที่เปน
อิสระเพื่อทําหนาที่ในการตรวจสอบ ซึ่งสภารางรัฐธรรมนูญไดนําแนวคิดของประเทศที่ใชกฎหมายลาย
ลักษณอักษรที่เรียกวา Organic law มาใช ซึ่งตามรัฐธรรมนูญปจจุบันมี 9 ฉบับ  
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 1. พระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลอืกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่ง
วุฒิสภา  
 2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 3. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง   
 4. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ 
 5. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
 6. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
 7. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน 
 8. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อใหมี
องคกรกลางคอยดูแลความประพฤติมิชอบตางๆ   
 9. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน  

 ความแตกตางระหวางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติทั่วไป 
 1. การตราพระราชบัญญัติโดยทั่วไปของรัฐสภาจะตราโดยมีเนื้อหาเชนใดก็ไดแตตองไมขัด หรือ
ขัดแยงตอรัฐธรรมนูญ แตตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นจะตราไดเฉพาะเรื่องที่รัฐธรรมนูญ
กําหนดไวเทานั้น  
 2. การควบคุมรางพระราชบัญญัติทั่วไปและรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ไมใหขัด
ตอรัฐธรรมนูญ 
 กรณีรางพระราชบัญญัติทั่วไป หากเห็นวาพระราชบัญญัติมีขอความขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญหรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือ
วุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่
มีอยูของทั้งสองสภา สามารถเสนอใหประธานสภาสงไปใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได หรือหาก
นายกรัฐมนตรีเห็นวารางพระราชบัญญัติดังกลาวมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม
ถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ใหสงศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย และแจงใหประธานสภา
ผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบโดยไมชักชา 
 กรณีรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบกับราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแลว กอนนําขึ้นทูลเกลาฯถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยใหสงศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญเสมอ ดังนั้นเมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
บังคับใชแลวมีผูที่ถูกกระทบจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใดจะไปฟองตอศาลรัฐธรรมนูญ
ไมไดแลว เพราะไดมีการวินิจฉัยตรวจสอบแลว และคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็มีผลผูกพันทุกองคกร 
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 3. ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา 10,000 คน มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอรัฐสภาเพื่อใหรัฐสภาพิจารณา
กฎหมายตามที่กําหนดไวในหมวด 3 และ หมวด 5 เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของบุคคล และแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐเทานั้น เพราะเปนเรื่องสิทธิโดยตรงของประชาชน ซึ่งมีลักษณะเปนพระราชบัญญัติทั่วไป 
แตจะเสนอใหมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไมได  
 4. จะตราพระราชกําหนดในเรื่องที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหตราเปนพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญไมได พระราชกําหนด คือกฎหมายซึ่งมีลําดับศักดิ์เทากับพระราชบัญญัติที่ตราโดยฝายบริหาร 
แตเฉพาะกรณีที่จําเปนเชนเพื่อความมั่นคงปลอดภัย ภัยพิบัติสาธารณะ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การ
ปองกันประเทศ หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีอากรหรือเงินตราที่ตองพิจารณาโดยดวนและลับ เนื่องจาก
ลําดับศักดิ์ของพระราชกําหนดนั้นเทียบเทาพระราชบัญญัติ ซึ่งควรจะเปนอํานาจของฝายนิติบัญญัติ 
ดังนั้น รัฐธรรมนูญ      จึงระบุวาเมื่อฝายบริหารตราพระราชกําหนดแลวตองกลับมาขอความเห็นชอบของ
รัฐสภาตามระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญกําหนด กรณีพระราชกําหนดทั่วไป ตองนําเสนอเปนโอกาสแรกที่มีการ
ประชุมสภา ถาอยูนอกสมัยประชุมก็สามารถเรียกประชุมสมัยวิสามัญได สวนกรณีพระราชกําหนด
เกี่ยวกับภาษีและเงินตรา คณะรัฐมนตรีตองนําเสนอตอสภาผูแทนราษฎรภายใน 3 วัน นับแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 5. เมื่อ รัฐธรรมนูญถูกยกเลิกไป  พระราชบัญญัติทั่วไปจะไมถูกยกเลิกไปดวย  เพราะ
พระราชบัญญัติทั่วไปมิใชเปนกฎหมายลูกของรัฐธรรมนูญ แตตราโดยอาศัยอํานาจของรัฐธรรมนูญ สวน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวของกับรัฐธรรมนูญ ฉะนั้นเมื่อรัฐธรรมนูญถูกยกเลิก 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญก็จะถูกยกเลิกไปพรอมกับรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตราดวย  

คําถาม รัฐธรรมนูญยกเลิกแลวพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะยกเลิกหรือไม  
รัฐธรรมนูญป 2550 ไดบัญญัติแยกสวนการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญออกตางหาก

จากพระราชบัญญัติธรรมดา และเพิ่มกระบวนการการตราที่แตกตาง โดยเฉพาะวาระที่ 3 ที่ตองเปนเสียง
ขางมากเด็ดขาดของจํานวนสมาชิกที่มีอยู (Absolute majority) ไมใชสมาชิกที่มาประชุม นอกจากนี้
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญระบุวากอนที่จะทูลเกลาฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ตองผาน
ทั้งสองสภา ตองสงใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญกอนเสมอ  

ตามคําวินิจฉัยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรณีอัยการสูงสุดมีคํารองขอใหคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมือง (พรรคไทยรักไทย พรรคพัฒนาชาติไทย และพรรคแผนดินไทย) ใน
สวนที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 วาจะสิ้นผลไปเมือมี
ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญหรือไม โดยวินิจฉัยวาแมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 
จะไดนําหลักการในเรื่องกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายที่มีลักษณะสําคัญอยางมากและ
เกี่ยวของกับรัฐธรรมนูญโดยตรงมากําหนดขึ้นไว อันทําใหเห็นประหนึ่งวาหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญทั่วไป
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ของประเทศคงจะยอมรับแนวความคิดที่วา เมื่อประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแลวไมเฉพาะแตรัฐธรรมนูญ
เทานั้นที่จะสิ้นผลไป หากแตยังรวมถึงกฎหมายบางฉบับที่มีความสําคัญตอรัฐธรรมนูญอีกดวย แตมี
ขอพิจารณาที่สําคัญอยางยิ่งคือ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ไดนํามาบัญญัติอยูในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540   หาไดมีลักษณะเชนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญในตางประเทศ
ไม  เพราะกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญในตางประเทศโดยทั่วไปจะกําหนดใหมีสถานะทางกฎหมายสูง
กวากฎหมายทั่วไป แตตํ่ากวากฎหมายรัฐธรรมนูญ รวมทั้งมีกระบวนการตราและการแกไขเพิ่มเติมยาก
กวาการตราและแกไขกฎหมายทั่วไปซึ่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทั้งหลายตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หาไดมีลักษณะเชนที่กลาวไม กลาวคือพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติทั่วไปในระบบกฎหมายไทยมีกระบวนการในการตราและการแกไขเพิ่มเติม
เชนเดียวกันทั้งยังมีกระบวนการในการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญเชนเดียวกันดวย ดังนั้น
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จึงมี
สถานะทางกฎหมายเทียบเทาพระราชบัญญัติทั่วไป การยกเลิกหรือการทําใหพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ส้ินผลบังคับจึงตองใชกระบวนการ
เดียวกัน กลาวคือ ตองมีกฎหมายยกเลิกหรือมีกฎหมายใหมออกมาใชบังคับแทน ยิ่งไปกวานั้นเมื่อ
พิจารณาตามประเพณีการปกครองของประเทศไทยเราในอดีตเมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ส้ินสุดลงภายหลังการเขายึดอํานาจการปกครอง หากคณะผูเขายึดอํานาจการปกครองไมประสงคให
กฎหมายที่มีเนื้อหาสาระเปนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมีผลใชบังคับตอไป ก็จะมีประกาศหรือคําสั่งให
ยกเลิก 
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หัวขอ 
 

การจัดทาํเรือ่งเสนอคณะรัฐมนตร:ี เรื่องกฎหมาย 
วิทยากร นายจารุพัฒน คุมรุงเรือง 

ผูอํานวยการกลุมกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและคมนาคม 
สํานกันิติธรรม  
สํานกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 

วันที่  7 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00-12.00 น.  
 
 เดิมการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีจะถือปฏิบัติตามระเบียบในการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี 
พ.ศ. 2531 และที่แกไข พ.ศ. 2535 แตปจจุบันการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีไดกําหนดใหเปนไปตาม 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2548  

ประเภทของเรื่องกฎหมายที่กําหนดไวใน พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ตามมาตรา 4 ไดแก 

• รางพระราชบัญญัติ รางพระราชกําหนด มาตรา 4(2) 
• รางพระราชกฤษฎีกา มาตรา 4(4) 
• รางกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับนโยบายสําคัญที่รัฐมนตรีกําหนด มาตรา 4(5) 
• รางระเบียบ รางขอบังคับ หรือรางประกาศที่มีผลบังคับแกสวนราชการโดยทั่วไป   มาตรา 4(7) 

 
 

    ขอบเขตการบรรยาย ประกอบดวย 3 สวน คือ 
1. หลักเกณฑที่สวนราชการจะตองดําเนนิการกอนการเสนอรางกฎหมายตอ 

คณะรัฐมนตรี 
2. การดําเนินการรางกฎหมายที่ผานกระบวนการพิจารณารางกฎหมายของ 

คณะรัฐมนตรีแลว 
3. การตรวจพิจารณารางอนุบัญญัติของคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายหรือ

รางอนุบัญญติัที่เสนอคณะรัฐมนตรี 
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หลักเกณฑทีส่วนราชการจะตองดําเนนิการกอนการเสนอรางกฎหมายตอคณะรัฐมนตร ี
 ในการจัดทํารางกฎหมายเสนอตอคณะรัฐมนตรีจะตองพิจารณาตามรัฐธรรมนูญ และพระราช
กฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบวาหลักเกณฑและ
วิธีการเรื่องเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 กําหนดไวอยางไร และมีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
หรือไม รวมถึงพิจารณาดวยวาเรื่องกฎหมายที่เสนอ เปนเรื่องที่เปนไปตามปกติของกระทรวงที่ตอง
ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของรัฐมนตรี หรือเปนไปตามแผนนิติบัญญัติ หรือแผนพัฒนา
กฎหมาย และ checklist 10 ประการ หรือไม 

การดําเนินการรางกฎหมายที่ผานกระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแลว 
 โดยปกติการเสนอรางกฎหมายมักจะไมคอยมีการอภิปรายในคณะรัฐมนตรีมากนัก สาเหตุ
เนื่องจากกฎหมายบางเรื่องเปนแบบพิธีหรือเปนการปฏิบัติโดยทั่วไป เชน รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขต
อุทยานแหงชาติ รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตเวนคืนเพื่อสรางทาง หรือสรางถนน รางกฎกระทรวง
กําหนดแบบบัตรประจําตัวประชาชน หรือรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนดใหการเวนคืนเปนกรณี
เรงดวน เปนตน กรณีการเวนคืนก็เปนการที่กฎหมายใหอํานาจเจาหนาที่เขาไปในอสังหาริมทรัพยของ
เอกชนเพื่อทําการเวนคืน รางกฎหมายบางเรื่องไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการตามที่กฎหมายได
กําหนดไว เชน คณะกรรมการกําหนดเขตอุทยานแหงชาติ คณะกรรมการกําหนดเขตปฏิรูปที่ดิน เปนตน 
ดังนั้น เมื่อผานคณะกรรมการมาแลว สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะไมถามความเห็นสวนราชการอีก 
เนื่องจากถือวากรรมการที่อยูในคณะกรรมการดังกลาวเปนตัวแทนของสวนราชการแลว ซึ่งเปนไปตามพระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ดังนั้น รางกฎหมาย
ประเภทนี้จึงสามารถเสนอเขาคณะรัฐมนตรีไดตามมติ 13 ธันวาคม 2520 เลย  

สําหรับมติคณะรัฐมนตรี 13 ธันวาคม 2520 เปนเทคนิคหรือกลไกในการเสนอบันทึกของ 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตอนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเพื่อส่ังเรื่องเขาคณะรัฐมนตรี  
โดยคณะรัฐมนตรีเห็นวามีเร่ืองที่เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเปนจํานวนมาก บางเรื่องไมใชนโยบายหรือ
ไมใชเร่ืองสําคัญ บางเรื่องเปนทางปฏิบัติไมจําเปนตองเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา จึงมีแนวความคิด
วาไมควรนําเสนอเรื่องที่ไมสําคัญ เร่ืองที่ไมใชนโยบายใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาในทุกเรื่อง สมควรให
นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการ หรืออนุมัติแลวเสนอใหคณะรัฐมนตรีทราบ นั่นคือ 
มติ 13 ธันวาคม 2520 โดยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะยังไมแจงมติคณะรัฐมนตรีออกไป นับแตวันที่
นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีส่ัง จนกวาจะเขาคณะรัฐมนตรีจึงจะแจงมติคณะรัฐมนตรีใหสวน
ราชการทราบเพื่อดําเนินการตอไป สวนรางกฎหมายก็ตองสงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา หากเปนรางอนุบัญญัติ     ก็จะสงใหคณะกรรมการตรวจรางกฎหมายและอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา  
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รางกฎหมายที่เสนอคณะรัฐมนตรีนั้น คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติหรือเห็นชอบในหลักการของราง
กฎหมายฉบับนั้นเทานั้น ดังนั้น กอนที่จะเสนอรางกฎหมายควรตรวจสอบความจําเปนของการบัญญัติ
กฎหมาย คือ checklist 10 ประการกอน เมื่อรางกฎหมายเสนอมายังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแลว 
นิติกรของสํานักนิติธรรมก็จะดําเนินการตรวจสอบดังนี้  

1.  หนังสือนําสงรางกฎหมาย วาผูมีอํานาจลงนามเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีเปนไปตามมาตรา 
6 หรือไม ดังนี้  

• รัฐมนตรีวาการกระทรวง หรือทบวง 
• รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง/ทบวง ในฐานะ “รักษาราชการแทน”  
• ประธานคณะกรรมการตาง ๆ ที่มีนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจํา

สํานักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวง/ทบวง  
• หัวหนาองคกรอิสระ เชน กกต. ปปช. คตง. เปนตน 
• หัวหนาหนวยงานของรัฐซึ่งขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี เชน เลขาธิการพระราชวัง หรือ

หัวหนาหนวยงานของรัฐที่ไมอยูในกํากับฝายบริหาร เชน เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
หรือ เลขาธิการวุฒิสภา เปนตน ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐไมอยูในกํากับก็สามารถเสนอมาได  

2.  รางกฎหมาย  
3.  บันทึกสรุปสาระสําคัญ  
4. ตารางเปรียบเทียบกรณีแกไขกฎหมายที่ใชอยูในปจจุบัน  
5. คําชี้แจงความจําเปนในการตรากฎหมาย หรือ checklist 10 ประการ ซึ่งเปนไปตามระเบียบ

วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ขอ 14  
ทั้งนี้ เอกสารในขอ 2- ขอ5 จะตองสงสําเนา 120 ชุดพรอมแผนบันทึกขอมูล  

สาระสําคัญในหนังสือเสนอรางกฎหมายตอคณะรัฐมนตรี 
ในหนังสือนําสงรางกฎหมาย  ควรจะมีสาระสําคัญของเรื่องเพียงพอที่ สํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี จะนําขอมูลไปประกอบเพื่อจัดทําบันทึกสรุปเร่ืองเสนอนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาสั่งการใหนํารางกฎหมายเสนอคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ สาระสําคัญของหนังสือนําสงเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรีตามที่กําหนดไวในระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 
2548 ขอ 13 ไดแก 

1. เร่ืองเดิม ถามีใหระบุวาเคยเสนอเรื่องมาแลวเมื่อใด และมติคณะรัฐมนตรีเดิมกําหนดไวเปน
อยางไร หากเสนอเพื่อขอแกไขกฎหมายที่บังคับใชอยูในปจจุบัน หรือเปนเรื่องที่ผานความเห็นของ
คณะกรรมการซึ่งมีผูแทนจากสวนราชการมาแลว ก็ใหระบุไวในหนังสือนําสงใหชัดเจน 

2. เหตุผลความจําเปนที่ตองเสนอคณะรัฐมนตรี 
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3. ความเรงดวนของเรื่อง 
4. สาระสําคัญของเรื่องหรือขอเท็จจริงและขอกฎหมาย  
5. ประเด็นที่จะใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา  
6. ความเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของ (ถามี) 
7. ขอสังเกตของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะระบุไวในบันทึก 

ระยะเวลาในการสงรางกฎหมายเสนอคณะรัฐมนตรี 
  

ประเภทของกฎหมาย ระยะเวลาที่สงถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
รางกฎหมายโดยทั่วไป กอนวันประชุม ไมนอยกวา 30 วันทําการ 
รางกฎกระทรวงที่ทราบวันที่ใชบังคับแนนอน กอนวันใชบังคับ ไมนอยกวา 60 วันทําการ 
รางพระราชกฤษฎีกาที่ทราบวันใชบังคับแนนอน
แลว 

กอนวันใชบังคับไมนอยกวา 90 วันทําการ เพราะตองนําความ
กราบบังคมทูลฯ จึงตองใชระยะเวลาในการสงไปที่สํานักราช
เลขาธิการ  
 

 ทั้งนี้ สวนราชการจะตองสงเรื่องถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายใน 3 วันทําการ นับแตวันที่
กระทรวง ทบวง กรมไดออกเลขที่หนังสือนําสง ซึ่งก็คือวันที่ผูมีอํานาจสงหนังสือไดลงนามแลว 

สิ่งที่ควรคํานึงในการเสนอรางกฎหมาย 
1. พระราชกฤษฎีกา /ระเบียบการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี 
2. รัฐธรรมนูญ 
3. กฎหมายที่เกี่ยวของ 
4. มติคณะรัฐมนตรี 
5. นโยบายรัฐบาล 
6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
7. คําพิพากษาของศาล เชน ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ 
8. ความเห็นสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและ

รางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี 

ขอสังเกตที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตรวจพบในการเสนอรางกฎหมาย 
1. การเขียนกฎหมายลูกบทตองไมเกินอํานาจกฎหมายแมบท 
2. การมอบอํานาจชวงในกฎหมายลําดับรอง โดยหลักจะกระทํามิได 
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3. การเสนอกฎหมายลูกบท โดยอางกฎหมายแมบทเฉพาะผูรักษาการและใหมีอํานาจออก
กฎหมายลูกบทเทานั้น โดยไมอางแมบทอื่นที่ใหอํานาจทําใหเขาใจผิดวารัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมาย
สามารถออกกฎหมายลูกบทอยางไรก็ได 

4. การเขียนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี จะใชบังคับไดเฉพาะกับสวนราชการในฝายบริหาร
เทานั้น แตมีบางบทบางตอนแทรกอยูในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี กําหนดใหประชาชนหรือเอกชน
ปฏิบัติดวย 

5. เมื่อสํารวจขอเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตามพระราชกฤษฎีกาเวนคืนฯ เสร็จเรียบรอย
แลว หากการเวนคืนยังไมแลวเสร็จตองตราเปนพระราชบัญญัติเวนคืนฯ มิใชเสนอพระราชกฤษฎีกา
เวนคืนฯ ข้ึนอีก 

แผนภาพขั้นตอนของการพิจารณารางกฎหมาย 
 

สวนราชการ
เจาของเร่ือง

สคก. (ราง พรบ., ราง พรฎ., 
รางกฎกระทรวง)

คกอ. (รางระเบียบ/ 
ขอบังคับ/ประกาศ)

สวนราชการท่ีขอความเห็น 
หรือหนวยงาน, บุคคล
ท่ีเกี่ยวของ (ถาม)ี

แกไขสาระสาํคัญราง กม./
เปลีย่นรัฐบาล/เปลี่ยน รมต.

สวนราชการ
เจาของเรื่องทบทวน เสนอ ครม.

ราง พรบ. ราง พรฎ. รางกฎกระทรวง รางระเบยีบ/ขอบังคับ/ประกาศ

คกก. ประสานงานดานนิตบิัญญตัิ
สผ.

สว.

สํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี

เสนอ นรม. ลงนามรับสนอง

กรณีราง พรบ. จักตองทูลเกลา ฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
(ภายใน ๒๐ วัน นับจากรับจากรัฐสภา)

สผ.

รล.
ประกาศ รจ.

สวนราชการ,
รมต. ลงนาม นรม. ลงนาม

รมต./ผูมีอํานาจลงนาม

สํานักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี

 
 
 เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติในรางกฎหมายใดแลว กระบวนการตอไปก็จะเปนดังตอไปนี้  

1. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจงมติคณะรัฐมนตรีใหเจาของเรื่อง สวนราชการที่ขอ
ความเห็นหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

2. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สงรางพระราชบัญญัติ รางพระราชกฤษฎีกา รางกฎกระทรวง
ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเปนผูตรวจรางกฎหมาย แตหากเปนระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ
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หรืออนุบัญญัติตาง ๆ ก็จะสงใหคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอ (คกอ.) 
เปนผูตรวจสอบ 
 3. เมื่อสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและ 
รางอนุบัญญัติที่เสนอ ตรวจรางกฎหมายแลวเสร็จก็จะสงเรื่องมาที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยปกติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะตรวจรางกฎหมายใหก็ตอเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติแลว เวนแตเร่ืองบาง
ประเภทสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่
เสนอ สามารถตรวจพิจารณาเปนการลวงหนาได เชน รางกฎกระทรวงใหยกเวนคาธรรมเนียมผานทางของ
กระทรวงคมนาคม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสามารถตรวจรางกฎกระทรวงกอนไดแตจะไมสงราง
กฎกระทรวงที่ตรวจพิจารณาเสร็จแลวใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจนกวาคณะรัฐมนตรีจะมีมติ
เห็นชอบ  
 ในสวนการตรวจรางกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะใหหนวยงานเจาของเรื่อง 
กระทรวงที่เกี่ยวของ หรือหนวยงานที่ใหความเห็นมาชี้แจงเรื่องรางกฎหมายที่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา กรณีหากสวนราชการไมเห็นดวยตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาปรับแก ทานจะตอง
คัดคานในที่ประชุม และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จะมีหนังสือไปถามอีกครั้งวาเห็นดวยกับราง
กฎหมายที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจหรือไม หากไมเห็นดวยก็ใหทําเปนหนังสือชี้แจงเหตุผล
ดวย เพื่อใชเปนหลักฐานแนบไปกับรางกฎหมายที่จะสงใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
 4.  กรณีหากสวนราชการไมเห็นดวยกับรางที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาปรับแก นิติกร
สํานักนิติธรรมจะดําเนินการศึกษา วิเคราะหสาระสําคัญของรางกฎหมายที่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจแลว กับสาระสําคัญของรางกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีมีมตินั้นตรงกันหรือไม มีขอแตกตาง
กันอยางไรหากมีการเปลี่ยนแปลงในหลักการจะตองนําเขาคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง รวมถึงกรณีหากมีการ
เปลี่ยนรัฐบาล หรือเปลี่ยนรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะสงเรื่องใหสวนราชการทบทวน และ
นําเสนอคณะรัฐมนตรี  ชุดปจจุบันวาเห็นดวยกับรางกฎหมายที่รัฐบาลชุดกอนไดมีมติไวหรือไม  
 5. เมื่อสวนราชการสงเรื่องกลับใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแลว หากเปนเรื่องที่ตองเสนอก็
เสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็จะนําเสนอคณะรัฐมนตรีแลวแจงมติ
คณะรัฐมนตรีใหสวนราชการทราบ หากไมตองเสนอคณะรัฐมนตรี ก็ดําเนินการตอไปโดยตองพิจารณาวาเปน
กฎหมายระดับใด ดังนี้   

• รางพระราชกฤษฎีกาก็จะนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย  
• รางกฎกระทรวงก็จะใหรัฐมนตรีลงนาม  
• รางระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ ก็ใหผูมีอํานาจลงนามแลวประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
• ในกรณีที่เปนรางพระราชบัญญัติ จะตองดําเนินการดังนี้  
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o สงไปยังคณะกรรมการประสานงานดานนิติบัญญัติ หรือวิปรัฐบาล ซึ่งประกอบดวย
ผูแทนพรรคการเมือง เพื่อพิจารณากลั่นกรองกฎหมายเพื่อเสนอรัฐสภาพิจาณาตอไป ซึ่งอาจมีการแกไขราง
กฎหมายได 

o เมื่อผานวิปรัฐบาลแลว ก็จะสงมติคณะกรรมการประสานงานดานนิติบัญัติในชวง
เย็นวันจันทรมาที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนํามติวิปรัฐบาลนั้น
เขาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันรุงขึ้นคือวันอังคาร 

o  คณะรัฐมนตรีก็จะมีมติตามมติวิปรัฐบาลใหสงรางพระราชบัญญัติเสนอตอสภา
ผูแทนราษฎรซี่งเปนไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 142 (2) โดยในทางปฏิบัติ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะทําบันทึกกราบเรียนนายกรัฐมนตรีวาคณะรัฐมนตรีมีมติสงรางพระราชบัญญัติไปสภาผูแทนราษฎร 
ขอใหนายกรัฐมนตรีลงนามกราบเรียนประธานสภาฯ วาคณะรัฐมนตรี ไดมีมติสงเรื่องใหสภาผูแทนราษฎร
บรรจุเขาวาระการประชุมเพื่อพิจารณาตอไป  

o เมื่อผานสภาผูแทนราษฎรแลวก็จะเปนไปตามรัฐธรรมนูญ  คือ  ตองสงราง
พระราชบัญญัตินั้นตอไปยังวุฒิสภา  

o เมื่อวุฒิสภาพิจารณาเสร็จแลว สงกลับไปยังสภาผูแทนราษฎรอีกครั้งเพื่อสงสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

o สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนําเสนอนายกรัฐมนตรีลงนามรับสนอง และทูลเกลาฯ 
เพื่อทรงลงปรมาภิไธย ภายใน 20 วัน ซึ่งนิติกรและหนวยงานเจาของเรื่องตองมาสอบทานราง
พระราชบัญญัติที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

o สํานักราชเลขาธิการจะมีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีวาไดทรงลงพระ
ปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติแลว จึงไดเชิญคืนมาพรอมนี้ 

o สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะลงวันที่และสงไปที่สํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริย
ภรณเพื่อประทับพระราชลัญจกร และสําเนารางพระราชบัญญัตินั้น เพื่อสงกลุมงานราชกิจจานุเบกษาป
ระกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป  

o สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจงใหหนวยงานทราบวารางพระราชบัญญัติได
ประกาศเปนกฎหมายแลว 

คณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอ (คกอ.) 
 ปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีภาระหนาที่ตามกฎหมายในการจัดทํารางกฎหมาย
การตรวจพิจารณารางกฎหมายแตละปมีจํานวนมาก เพื่อเปนการลดปริมาณงานของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2547 มอบใหสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเปนผูรับผิดชอบในการตรวจพิจารณารางระเบียบหรือรางประกาศในบางเรื่อง โดยให
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ดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบดวย ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแทนสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผูแทนหนวยงานอื่นของรัฐ และผูทรงคุณวุฒิตางๆ โดยมีสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเปนฝายเลขานุการ และคณะรัฐมนตรีไดมีมติ 5 เมษายน 2548 อนุมัติใหมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอ ทั้งหมดรวม 6 คณะ และตอมาไดมีระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดทําและการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี 
พ.ศ. 2549 โดยคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติ มีอํานาจหนาที่ในการตรวจ
พิจารณารางอนุบัญญัติตามมติคณะรัฐมนตรี หรือตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี 
หรือตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรองขอ และพิจารณาเสนอความเห็น ขอสังเกตเกี่ยวกับรางอนุ
บัญญัติ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามมติคณะรัฐมนตรี ตามคําสั่งนายกรัฐมนตรีหรือ
รองนายกรัฐมนตรี หรือที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรองขอก็ได   

เรื่องฝาก 
 แนวทางในการพัฒนากฎหมายป 2553 ขณะนี้ยังไมแนชัดแตมีแนวทางกวาง ๆ โดยใชหลักวา
“การบัญญัติกฎหมายเรื่องหนึ่ง สิทธิและเสรีภาพของประชาชนจะตองถูกจํากัดหนึ่งเรื่อง” ดังนั้น จึง
สมควร  

1. สกัดกั้นกฎหมายที่ไมควรออก โดยใช Checklist 10 ประการ อยางจริงจัง 
2. ลดและยกเลิกกฎหมายที่ไมจําเปน  
3. เสนอกฎหมายโดยใหมีระยะเวลาการบังคับใช เมื่อพนระยะเวลานั้นแลว ตองมาพิจารณาอีก

คร้ังหนึ่งวากฎหมายดังกลาวนั้น ควรมีอยูตอไปหรือควรจะยกเลิก หากควรมีอยูตอไปสมควร
แกไขใหเปนปจจุบันอยางไร 
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หัวขอ การจัดทาํเรือ่งเสนอคณะรัฐมนตร:ี การแตงต้ังที่ตองเสนอคณะรัฐมนตร ี 
วิทยากร นางสมศร ีนาคจํารสัศร ี  

ผูเชี่ยวชาญดานอาลกัษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ 
สํานกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 

วันที่  7 สิงหาคม 2552 เวลา 13.00-14.30 น. 
 
ประเภทของบุคคลที่ตองเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติแตงต้ัง  

• การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง 
และตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ    

• การแตงตั้งขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ระดับ  10  และระดับ  11 
• การแตงตั้งผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย 
• การแตงตั้งคณะกรรมการที่ตองนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  

เชน คณะกรรมการขาราชการตํารวจผูทรงคุณวุฒิ 

การแตงต้ังขาราชการพลเรือน 
 การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 มาตรา 57 กําหนดตําแหนงที่ตองเสนอตอคณะรัฐมนตรีอนุมัติการแตงตั้งไว 2 ประเภท คือ ตําแหนง
ประเภทบริหารระดับสูง และตําแหนงประเภทวิชาการทรงคุณวุฒิ  
 

1. ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง 
ตําแหนงหัวหนาสวนราชการ (ระดับ 11 เดิม) 
- หัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง - ปลัดกระทรวง 
- หัวหนาสวนราชการระดับกรมที่ขึ้นตรงตอ 

นายกรัฐมนตรี 
- เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการ ก.พ. ฯลฯ 

ตําแหนงรองหวัหนาสวนราชการ (ระดับ 10 เดิม) 
- รองหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง  - รองปลัดกระทรวง 
- หัวหนาสวนราชการระดับกรม - อธิบดีกรมตาง ๆ และที่เรียกชื่ออยางอื่น เชน 
 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
 ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ฯลฯ 
- รองหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่ขึ้นตรงตอ 

นายกรัฐมนตรี 
- รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
- รองเลขาธิการ ก.พ. ฯลฯ 
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1. ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง 
- ตําแหนงอื่น - นักปกครองระดับสูง ไดแก ผูวาราชการจังหวัด 
 - ผูตรวจราชการกระทรวงระดับสูง ไดแก ผูตรวจราชการ

กระทรวง 
 - นักบริหารการทูตระดับสูง ไดแก เอกอัครราชทูต 
2. ตําแหนงประเภทวชิาการระดับทรงคุณวุฒิ  
 - นักวิเคราะหนโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ 
 - นักวิเคราะหงบประมาณทรงคุณวุฒิ ฯลฯ 

 
แนวทางปฏิบัติในการแตงต้ัง 

• การแตงต้ังยอนหลัง เฉพาะกรณี : 
- ตําแหนงเดิมที่กําหนดใหเปนระดับสูงขึ้นใหเลื่อนและแตงตั้งยอนหลังไดไมกอนวันที่ผูมี

อํานาจตามกฎหมายของขาราชการประเภทนั้นกําหนด และผูไดรับแตงตั้งตองไดรับการ
กําหนดใหเปนระดับสูงขึ้นนั้นอยูแลว 

- ผูที่รักษาราชการในตําแหนงนั้นอยูกอนแลวใหแตงตั้งยอนหลังไดไมกอนวันที่รักษาราชการ 
- ผูที่บรรจุกลับเขารับราชการ ใหส่ังบรรจุและแตงตั้งยอนหลังไดไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติ

หนาที่ ยกเวนกรณีรับโอน 
• การแตงต้ังลวงหนา สามารถกระทําไดในกรณีดังนี้ 

- ใหไปดํารงตําแหนงตางจังหวัดหรือตางประเทศ 
- แทนผูเกษียณอายุราชการ 
- แทนผูที่ลาออก  และตองมีผูปฏิบัติงานตอเนื่อง 

 

ประเด็นที่ควรพิจารณา 
- ผูมีอํานาจแตงตั้งไมออกคาํสั่งแตงตั้งลวงหนา โดยใหคําสั่งมีผลเมื่อตนพนตําแหนง

แลว  หากมีความจาํเปนตองขออนุมัติจากผูบังคับบัญชาเหนือชัน้ขึ้นไป 
- การแตงตั้งขาราชการตองแตงตั้งเมื่อมีตําแหนงวาง  และผูไดรับการแตงตั้งตองมี

คุณสมบัติครบถวนแลวเทานั้น  ไมใหแตงตั้งลวงหนาโดยใหมผีลเมื่อผูไดรับแตงตั้งมีคุณสมบัติ
ครบถวน 
- การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่รักษาราชการแทน หรือรักษาการในตาํแหนง วนัที่การแตงตั้งมี
ผลจะไมยอนหลังไปกอนวนัที่มีคําสั่งใหรักษาราชการแทนหรือรักษาการในตําแหนง 
 



รายงานสรุปผลการฝกอบรม 
โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 

 

68 
 

• วันที่ขอใหการแตงต้ังมีผล ตามหลักการ คือ “ต้ังแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง 
ยกเวนกรณีการแตงตั้ง 
- แทนผูเกษียณอายุราชการ มีผลวันที่  1  ตุลาคม 
- ตําแหนงวิชาการระดับทรงคุณวุฒิมีผลยอนหลังตามวันที่องคกรกลางบริหารงานบุคคลที่มี

หนาที่ประเมินคุณสมบัติและผลงานใหความเห็นชอบ 
- กรณี ยาย สับเปลี่ยน รับโอน บรรจุกลับเขารับราชการทดแทนผูลาออก หรือดํารงตําแหนง

ใหมตามที่องคกรกลางการบริหารงานบุคคลกําหนด ใหระบุวันที่มีผลลวงหนาหรือยอนหลังได  
โดยใหระบุเหตุผลความจําเปนวาเปนการขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ผูนั้นไดรับการแตงตัง้ให
รักษาราชการแทนหรือรักษาการในตาํแหนง  

- การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหมที่กําหนดตําแหนงเดิมใหเปนระดับสูงขึ้น  ใหวันมี
ผลยอนหลังไดไมกอนวันที่ผูมีอํานาจกําหนดตําแหนงตามกฎหมายกําหนด  และผูไดรับ
แตงตั้งตองไดรับการกําหนดเปนระดับสูงอยูแลว  

- ขาราชการบรรจุใหมหรือกลับเขารับราชการ  ใหระบุวันที่มีผลในวันที่มีคําสั่งบรรจุกลับเขารับ
ราชการ 

• การแตงต้ังและการใหพนจากตําแหนง 
- การแตงตั้งตําแหนงประเภทบริหารระดับตนเปน  ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง             

หรือตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิใหนําความกราบบังคมทูลฯ โปรดเกลาฯ 
แตงตั้งเปนตําแหนงใหม  โดยไมตองโปรดเกลาฯ ใหพนจากตําแหนงประเภทบริหารระดับตน 

- การแตงตั้งตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง หรือตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิให
ดํารงตําแหนงในระดับเดียวกัน ใหนําความกราบบังคมทูลฯ โปรดเกลาฯ ใหพนจากตําแหนงเดิม  
และโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหม 

- การแตงตั้งตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง หรือตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
เมื่อเปล่ียนชื่อสวนราชการ ไมตองนําความกราบบังคมทูลฯ โปรดเกลาฯ ใหพนจากตําแหนงเดิม 
และโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหม แตใหนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบ
ฝาละอองธุลีพระบาท 

- การแตงตั้งตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงเปนตําแหนงประเภทบริหารระดับตน ใหนําความ
กราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหพนจากตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงเทานั้น 
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• คุณสมบัติเฉพาะของบุคคลที่จะเสนอขอแตงต้ัง 
 

1. การแตงต้ังประเภทบรหิารระดับสูง       
นักบริหาร ระดับสูง   • เคยดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังนี้ 

1. บริหาร ระดับสูง 
2. บริหาร ระดับตน ไมนอยกวา 1 ป 
3. บริหาร ระดับตน และอํานวยการ รวมกันไมนอยกวา 3 ป 
4. วิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ซึ่งเคยดํารงตําแหนงอํานวยการ

มาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือเคยดํารงตําแหนงอื่นที่ปฏิบัติ
ราชการเชนเดียวกับประเภทอํานวยการมาแลวไมนอยกวา 2 ป 
ตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด หรือ เคยดํารงตําแหนงขางตน
รวมกันไมนอยกวา 2 ป  

5. ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา 1 หรือ 2 หรือ 3 ตามหลักเกณฑที่ ก.พ. 
กําหนด 

 • ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของ ก.พ. หรือที่ ก.พ. 
กําหนด 

ตําแหนง 4 และ 5 ตองผานการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร
ของสํานักงาน ก.พ. 

นักปกครอง ระดับสูง   
 

• เคยดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังนี้ 
บริหาร ระดับสูง 

1. บริหาร ระดับสูง 
2. บริหาร ระดับตน ไมนอยกวา 1 ป 
3. บริหาร ระดับตน และอํานวยการ รวมกันไมนอยกวา 3 ป 
4. วิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ซึ่งเคยดํารงตําแหนงอํานวยการ

มาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือ เคยดํารงตําแหนงอื่นที่ปฏิบัติ
ราชการเชนเดียวกับประเภทอํานวยการมาแลวไมนอยกวา 2 ป 
ตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด หรือ เคยดํารงตําแหนงขางตน
รวมกันไมนอยกวา 2 ป  

5. ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา 1 หรือ 2 หรือ 3 ตามหลักเกณฑที่ ก.พ. 
กําหนด 

 • ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของ ก.พ. หรือนักปกครอง
ระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยหรือที่ ก.พ. กําหนด  

ตําแหนง 4 และ 5 ตองผานการประเมินสมรรถนะหลัก ทางการบริหาร
ของสํานักงาน ก.พ. 
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การแตงต้ังประเภทบริหารระดับสูง (ตอ)      
ผูตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง • เคยดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังนี้ 

1. บริหาร ระดับสูง 
2. บริหาร ระดับตน ไมนอยกวา 1 ป 
3. บริหาร ระดับตน และอํานวยการ รวมกันไมนอยกวา 3 ป 
4. อํานวยการ ระดับสูง ไมนอยกวา 3 ป 
5. อํานวยการ ระดับสูง และอํานวยการ ระดับตนรวมกันไมนอยกวา 

3 ป 
6. วิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ซึ่งเคยดํารงตําแหนงอํานวยการ

มาแลวไมนอยกวา 2 ป ตามหลักเกณฑ ที่ ก.พ. กําหนด หรือ  
เคยดํารงตําแหนงขางตนiรวมกันไมนอยกวา 2 ป  

7. ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา 1 หรือ 2 หรือ 3 ตามหลักเกณฑที่ ก.พ. 
กําหนด 

 • ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของ ก.พ. หรือที่ ก.พ. 
กําหนด 

ตําแหนง 4 หรือ 5 หรือ 6 หรือ 7 ตองผานการประเมินสมรรถนะหลัก
ทางการบริหารของสํานักงาน ก.พ. 

นักบริหารการทูต ระดับสูง   • มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับนักการทูต ระดับปฏิบัติการและตองปฏิบัติ
ราชการดานการทูต และการตางประเทศมาแลวไมนอยกวา 1 ป   

• เคยดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังนี้ 
1. บริหาร ระดับสูง 
2. บริหาร ระดับตน ไมนอยกวา 1 ป 
3. บริหาร ระดับตน และอํานวยการ รวมกัน ไมนอยกวา 3 ป 
4. ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา 1 หรือ 2 หรือ 3 ตามหลักเกณฑที่ ก.พ. 

กําหนด 
 • ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของ ก.พ.  หรือหลักสูตรนัก

บริหารการทูต ของ ก.ต. หรือที่ ก.พ. กําหนด 
ตําแหนง 4  ตองผานการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารของ 
สํานักงาน ก.พ. 
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2. การแตงตั้งประเภทวิชาการ ระดับทรงคณุวุฒ ิ
เชน นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ทรงคุณวุฒิ 

• มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิเคราะหนโยบายและแผน 
ระดับปฏิบัติการ 

 • เคยดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังนี้ 
1. บริหาร ระดับสูง 
2. บริหาร ระดับตน ไมนอยกวา 1 ป 
3. อํานวยการ ระดับสูง ไมนอยกวา 2 ป 
4. วิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 
5. วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ไมนอยกวา 2 ป 
6. ตําแหนงอื่นที่เทียบเทา 1 หรือ 2 หรอื 3 หรือ 4 หรือ 5 ตาม

หลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด 
 • ปฏิบัติงานดานวิเคราะหนโยบายและแผนหรืองานอื่นที่สวน

ราชการเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบมาแลวไมนอย
กวา 1 ป 

 
• การเลื่อน  การยาย  และการโอนขาราชการ 

- การเลื่อนระดับ 
การเลื่อนระดบัตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง 
ตําแหนงที่ไดรับเงินประจําตําแหนง 
14,500 บาท 

• มีคณะกรรมการสรรหา ตั้งโดย อ.ก.พ. กระทรวง เสนอชื่อตอ
ปลัดกระทรวง/หัวหนาสวนราชการพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 • หากปลัดกระทรวง/หัวหนาสวนราชการไมเห็นชอบ ใหหารือกับ
ประธานกรรมการคัดเลือก 

ตําแหนงที่ไดรับเงินประจําตําแหนง  • ปลัดกระทรวง/หัวหนาสวนราชการเสนอชื่อตอรัฐมนตรีเจาสังกัด 
21,000 บาท • หากปลัดกระทรวง/หัวหนาสวนราชการไมเสนอชื่อ/ไมมีผูเสนอชื่อ/

เสนอชื่อตนเอง ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดเสนอชื่อ 
 • หากไมสามารถดําเนินการตามหลักเกณฑใหทําความตกลงกับ ก.พ. 

(หนังสือ สนง. ก.พ. ที่ นร 1003/ว 9 ลงวันที่ 26 ส.ค. 2548)  
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-  การยาย 
การแตงตั้งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิไปดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง 
การแตงตั้งจากวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
เงินประจําตําแหนง 13,000 บาท ไป
ดํารงตําแหนงบริหารระดับสูง เงินประจํา
ตําแหนง 14,500 บาท 

• จะตองดํารงตําแหนง 
1. ระดับ 10 วช. หรือ 10 ชช. มาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือ 
2. วิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ เงินประจําตําแหนง 13,000 บาท

มาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือ 
3. ตําแหนง 1 และ 2 รวมกันไมนอยกวา 2 ป 
4. หากนอยกวา 2 ป ตองชี้แจงเหตุผลความจําเปนตอ ครม 

 
-  การโอนขาราชการ 

เล่ือนระดับ • ผูมีอํานาจทั้ง 2 ฝาย ตกลงยินยอมการโอน 
 • มีคณะกรรมการสรรหา ตั้งโดย อ.ก.พ.กระทรวง ของกระทรวงที่จะ

รับโอน ใหความเห็นชอบ 
 • ขาราชการตางประเภท ให ก.พ. เทียบโอนประเภท/ระดับตําแหนง 

และอัตราเงินเดือน 
ระดับเดิม • ผูมีอํานาจทั้ง 2 ฝาย ตกลงยินยอมการโอน 
 • ขาราชการตางประเภท ให ก.พ. เทียบโอนประเภท/ระดับตําแหนง 

และอัตราเงินเดือน 
การแตงตั้ง ยาย โอน ขาราชการไปดํารง
ตําแหนงในระดับที่ต่ํากวาเดิม 
 

• ทั้งตําแหนงประเภทบริหารและวิชาการกระทํามิได เวนแตตอง
ไดรับความยินยอมจากเจาตวักอน  (มาตรา 63 แหง 
พระราชบัญญัติ ระเบียบ ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551) 

 
• การขอขยายเวลาการดํารงตําแหนง (ตําแหนงที่มีลักษณะบริหาร) 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ.  2551 มาตรา 58   
 

ขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงประเภทบริหาร ที่ปฏิบัติหนาที่เดียว
ติดตอกันเปนเวลาเกินกวา 4  ป  ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งบรรจุ 
สับเปล่ียนหนาที่  ยาย  หรือโอนไปปฏิบัติหนาที่อื่น  หากจําเปนตอง
ปฏิบัติหนาที่ตอ ใหเสนอ คณะรัฐมนตรี อนุมัติใหอยูปฏิบัติหนาที่เดิม 

มติคณะรัฐมนตรี (10 กันยายน 2539) เห็นชอบใหแกไขปรับปรุงหลักเกณฑการสับเปล่ียนหนาที่  ยาย  หรือโอน
ขาราชการพลเรือน สามัญระดับ 9  และระดับ 10 ซึ่งเปนตําแหนงที่มี
ลักษณะบริหารตามที่ ก.พ.กําหนด  โดยใหขยายระยะเวลาไดไมเกิน  2 
ครั้ง ครั้งละ 1 ป รวมระยะเวลาติดตอกันไมเกิน 6 ป 
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• การขอขยายเวลาการดํารงตําแหนง (ตําแหนงที่มีลักษณะบริหาร) (ตอ) 
 
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 
7 ลงวันที่ 30 เมษายน 2540 เรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการสับเปล่ียนหนาที่ 
ยาย หรือโอนขาราชการพลเรือนสามัญ 
ผูดํารงตําแหนงระดับ 9 และระดับ 10 
ซึ่งเปนตําแหนงที่มีลักษณะบริหารที่
ปฏิบัติหนาที่ ติดตอกันครบ 4 ป 
 

ใหมีการสับเปล่ียนหนาที่ยาย หรือโอนไปปฏิบัติหนาที่อื่นภายใน 60 
วัน นับแตวันครบกําหนด 4 ป  หากจําเปนใหขอตอระยะเวลาการ
ทํางานไดไมเกิน 1 ป และไมเกิน 2 ครั้ง 

 

• ขอกฎหมายและมติ คณะรัฐมนตร ีที่เกี่ยวของ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 
 

มาตรา 193 : 
     พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งขาราชการฝายทหาร และฝายพลเรือน  
ตําแหนงปลัดกระทรวง  อธิบดีหรือเทียบเทา  และทรงใหพนจากตําแหนง ... 
มาตรา  181(1) : 
 กรณีรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงเมื่ออายุสภาผูแทนราษฎร
ส้ินสุดหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร คณะรัฐมนตรี และรัฐมนตรีไมใช
อํานาจแตงตั้ง หรือโยกยายขาราชการ.หรือใหพนจากการปฏิบัติหนาที่
หรือพนจากตาํแหนง  เวนแตไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
เลือกตั้งกอน 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528   

มาตรา 28 (1) : 
 การบรรจุและแตงตั้งขาราชการกรุงเทพมหานครใหดํารงตําแหนง
ระดับ 10 และระดับ 11  ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครเสนอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณา
อนุมัติ  เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี แลวใหผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร เปนผูส่ังบรรจุ และใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบ
บังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลา ฯแตงตั้ง 

พระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย  
(ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2551 

มาตรา 28/14 : 
 พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งผูวาการ โดยคําแนะนําของ 
คณะรัฐมนตรี(กระทรวงการคลังเปนหนวยงานที่เสนอเรื่อง) 

มติคณะรัฐมนตรี  (13 ธันวาคม 2520):  
 

เรื่องที่ไมใชนโยบายหรือไมใชเรื่องสําคัญ และมีระเบียบปฏิบัติปกติอยู
แลว ใหนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งไดรับมอบหมายใหส่ัง
หรือปฏิบัติราชการแทน นายกรัฐมนตรี พิจารณาใหความเห็นชอบหรือ
อนุมัติไปได แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ 
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เอกสารที่เกีย่วของ 
- แบบตรวจสอบการแตงตั้งขาราชการ จะตองตรวจสอบคุณสมบัติใหครบถวน และถือปฏิบัติ

อยางเครงครัด เปนไปตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/ ว 154 ลงวันที่         
6 สิงหาคม 2552  

- แบบประวัติผูที่ คณะรัฐมนตรี อนุมัติใหนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง  
ตองติดรูปถายปจจุบันขนาด 1.5 นิ้ว  

- แบบขอมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการ เชน 
ตําแหนงปลัดกระทรวง อธิบดี ผูวาราชการจังหวัด 

วิธีการเสนอเรื่อง 
- ผูมีอํานาจลงนาม ไดแก รัฐมนตรีเจาสังกัด 
- จํานวนเอกสาร หนังสือนําสง  จํานวน  100  ชุด พรอมเอกสารที่เกี่ยวของ จํานวน 5 ชุด 

(หนังสือ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่  นร  2501/ว 24 ลงวันที่  5 ก.พ. 2552) 
- สาระสําคัญ รายละเอียดการแตงตั้งที่ชัดเจนถูกตอง เปนไปตามขอกฎหมายและแนวทาง

ปฏิบัติที่ไดกลาวแลวขางตน   
 ส่ิงที่เนนคือ เมื่อพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฉบับใหม มีการปรับเปลี่ยนแนวทาง
ปฏิบัติในบางเรื่อง เชน คุณสมบัติของผูที่ไดรับการเสนอแตงตั้ง ดังนั้น เจาหนาที่จะตองตรวจสอบ
คุณสมบัติและขอมูลตาง ๆ ใหถูกตอง เพื่อปองกันไมใหเจาหนาที่เจาของเรื่อง หรือ สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีตองปฏิบัติงานที่ขัดตอกฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่กําหนด รวมทั้งเพื่อไมใหเกิดปญหาใน
ภายหลัง นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีก็จะมีขอมูลประกอบการวินิจฉัยไดอยางถูกตอง ตลอดจนขอมูล
ประกอบการกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งมีความครบถวน สมบูรณ ทําใหการดําเนินการ
รวดเร็ว ไมผิดพลาด 
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หัวขอ การจัดทาํเรือ่งเสนอคณะรัฐมนตร:ี การแตงต้ังที่ตองเสนอตอคณะรัฐมนตร ี
(กรณีแตงต้ังผูบริหารรฐัวสิาหกิจ คณะกรรมการตามกฎหมายและระเบียบ
คณะกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรี และขาราชการการเมือง) 

วิทยากร นางวรรณวิมล สนิุธก 
ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาระบบงานภาครัฐ 
สํานกัวิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  
สํานกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 

วันที่  7 สิงหาคม 2552 เวลา 14.30-16.00 น. 
 
การแตงต้ังผูบริหารรฐัวสิาหกิจ 
 
 ในการแตงตั้งผูบริหารรัฐวิสาหกิจจะตองพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับ 1)  กฎหมายของ
รัฐวิสาหกิจแตละแหง 2) พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 
2518 และที่แกไขเพิ่มเติม 3) มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับเรื่องการแตงตั้งผูบริหารรัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่ 
23 มิถุนายน 2543 และ 22 มกราคม 2545 

ความหมายของผูบริหาร 
 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518       
ซึ่งไดแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 ใหคําจํากัดความของ “ผูบริหาร” หมายความวาผูวาการ ผูอํานวยการ 
กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งดํารงตําแหนงผูบริหารสูงสุดที่มีอํานาจหนาที่คลายคลึงกันใน
รัฐวิสาหกิจนั้น และไดระบุวาใหผูบริหารรัฐวิสาหกิจไมมีฐานะเปนพนักงานของรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น หากผู
ไดรับการเสนอแตงตั้งเปนผูบริหารรัฐวิสาหกิจดํารงตําแหนงเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ เชน รองผูวาการ 
หรือรองผูอํานวยการ ฯลฯ จะตองลาออกตากตําแหนงพนักงานรัฐวิสาหกิจกอนที่จะลงนามในสัญญาจาง
  

คุณสมบัติของผูบริหารรฐัวิสาหกิจ  
 มาตรา 8 ตรี แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ ไดกําหนดคุณสมบัติและลักษณะ
ตองหามของผูบริหารรัฐวิสาหกิจ เชน ตองมีอายุไมเกิน 60 ปบริบูรณ ไมเปนขาราชการการเมือง 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น หรือผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง เปนตน ซึ่งในการเสนอแตงตั้งผูบริหารรัฐวิสาหกิจ นอกจากจะตองพิจารณาและตรวจสอบ
หลักเกณฑตามกฎหมายจัดตั้งของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ แลว จะตองพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและการไมมี
ลักษณะตองหามของผูที่จะแตงตั้งใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน ฯ ดวย  
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การจางและแตงต้ังผูบริหารของรฐัวสิาหกิจ 
1. มาตรา 8 จัตวา กําหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อทําหนาที่สรรหาบุคคลที่มี

ความรู ความสามารถ ประสบการณเหมาะสมที่จะเปนผูบริหารรัฐวิสาหกิจที่ตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหาม ตามมาตรา 8 ตรี (1) (3) (4) (5) (6) (9) (10) (11) และ (12) โดยในการจางผูบริหารใหมี
สัญญาจางคราวละ  ไมเกิน 4 ป และการกําหนดคาจางหรือผลประโยชนตอบแทนใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง แตมีกฎหมายรัฐวิสาหกิจ
บางแหงใหอํานาจคณะกรรมการแตงตั้งผูบริหารรัฐวิสาหกิจและกําหนดอัตราคาตอบแทนหรือเงินเดือน
ดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ดังนั้น ในกรณีดังกลาวก็จะตองนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีใหความ
เห็นชอบการแตงตั้งผูบริหารรัฐวิสาหกิจและการกําหนดอัตราคาตอบแทนหรือเงินเดือนดวย ทั้งนี้ในการ
เสนอเรื่องแตงตั้งผูบริหารรัฐวิสาหกิจพรอมทั้งกําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาตอบแทนตอคณะรัฐมนตรี 
จะตองดําเนินการตามหลักเกณฑตามมาตรา 8 และใหกระทรวงการคลังพิจารณาใหความเห็นชอบการ
กําหนดอัตราคาตอบแทนหรือเงินเดือน รวมทั้งสัญญาจางกอน 

2. หลักเกณฑและแนวทางการจายผลตอบแทนผูบริหารรัฐวิสาหกิจ มีกําหนดไวในมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2543 โดยใหคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเปนผูพิจารณาคาตอบแทน
คงที่ และคาตอบแทนผันแปรตามระดับผลงาน และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2545 
กําหนดใหการจางผูบริหารรัฐวิสาหกิจใหกําหนดใหชัดเจนในสัญญาจางวาจางไดจนถึงวันที่ผูบริหารนั้นมี
อายุครบ 60 ปบริบูรณเทานั้น 

การจัดทําแบบขอมูลประกอบการเสนอเรื่อง 
 หนวยงานเจาของเรื่องจะตองทําแบบขอมูลประกอบการเสนอเรื่องการแตงตั้งผูบริหารรัฐวิสาหกิจ 
(สลค. 06) โดยใหรัฐมนตรี หรือปลัดกระทรวง หรือผูที่รักษาการแทน สงมาพรอมกับหนังสือเสนอเรื่อง  

กรณีตัวอยางปญหาที่เกิดขึ้นจากการแตงต้ัง 
• ข้ันตอนการสรรหา โดยเฉพาะกรณีมาตรา 8 จัตวา ใหอํานาจคณะกรรมการสรรหากําหนด

หลักเกณฑในการสรรหาเอง จึงควรกระทําดวยความสุจริต และชอบดวยกฎหมาย เนื่องจาก
มีตัวอยางกรณีที่คณะกรรมการสรรหาออกประกาศในการสรรหาผูบริหารรัฐวิสาหกิจใหม 
(ฉบับที่ 2) โดยมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผูสมัครภายหลังจากที่ไดปดรับสมัคร และ
ขยายเวลาการรับสมัครออกไปอีก ซึ่งปรากฎวาผูที่มาสมัครภายหลัง (ตามประกาศฯ ฉบับที่ 
2) ไดรับการคัดเลือก เปนเหตุใหผูที่สมัครกอนหนาถูกกระทบสิทธิ์และมีการฟองรองกัน 
ดังนั้นเวลาเสนอเรื่องนี้ กระทรวงที่เสนอเรื่องตองตรวจสอบใหชัดเจนวากระบวนการสรรหา
หรือข้ันตอนที่กฎหมายกําหนดใหดําเนินการนั้นมีกระบวนการโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม 
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• เนื่องจากมีกฎหมายบางฉบับกําหนดใหอํานาจคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดวยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี ในการใหผูบริหารรัฐวิสาหกิจพนจากตําแหนงได ซึ่งไดมีสวนราชการเสนอ
เร่ือขอใหคณะรัฐมนตรี พิจารณาใหความเห็นชอบใหผูอํานวยการของหนวยงานรัฐวิสาหกิจ
แหงหนึ่งพนจากตําแหนง เนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองตอหนาที่ ซึ่งการที่
คณะรัฐมนตรีจะมีคําสั่งใหผูบริหารรัฐวิสาหกิจดังกลาวพนจากตําแหนงไดก็จะตองมีการ
พิจารณาอยางรอบคอบ โดยหนวยงานที่เสนอเรื่องจะตองชี้แจง และแสดงเหตุผลที่เหมาะสม 
รวมทั้งหลักฐานโดยละเอียด และแนบเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวของมาดวย  

 
การแตงต้ังคณะกรรมการตามกฎหมายและระเบยีบ 

การแตงตั้งกรรมการของสวนราชการ  องคการมหาชน และรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายและระเบียบ
มีหลักเกณฑดังนี้ 

1.  การเสนอแตงต้ังกรรมการทั้งของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือ
หนวยงานของรัฐ จะตองมีความสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
โดยเฉพาะขอหามในการดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และรัฐมนตรี ซึ่งผูดํารง
ตําแหนงทั้ง 3 ตําแหนงดังกลาว มีขอหามวาตองไมดํารงตําแหนงหรือหนาที่ใดในหนวยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา 265 และ 267 ดังนั้น ในการเสนอแตงตั้งคณะกรรมการทุกประเภทจะตองมีการ
ตรวจสอบวาบุคคลที่เสนอขอแตงตั้งเปนกรรมการไดดํารงตําแหนงเหลานี้หรือไม เพราะอาจเปนเหตุให
บุคคลนั้นหลุดจากการเปน ส.ส. หรือ ส.ว.ได   

2. การระบุคุณสมบัติและความรู ความเชี่ยวชาญของการเปนกรรมการ ตองดูจาก
กฎหมาย จัดตั้งหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน รวมถึงกฎหมายกลาง  ไดแก 
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และ
พระราชบัญญัติจัดตั้งองคการมหาชน พ.ศ. 2542  ซึ่งจะกําหนดคุณสมบัติ และลักษณะตองหามของการ
เปนกรรมการได ดังนั้น ในการเสนอแตงตั้งควรระบุใหชัดเจนวาผูที่ไดรับการเสนอแตงตั้งเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในดานใดหรือมีคุณสมบัติเฉพาะหรือมีความเชี่ยวชาญพิเศษสอดคลองตามที่กฎหมายจัดตั้ง
คณะกรรมการหรือหนวยงานแตละแหงกําหนดไวอยางไร เพื่อใหคณะรัฐมนตรีสามารถพิจารณาไดวาผู
ไดรับการเสนอแตงตั้งมีคุณสมบัติครบถวนหรือไม 

3. การพิจารณาแตงต้ังผูที่ไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเปนกรรมการ การเสนอ
แตงตั้งบุคคลใดเปนกรรมการจะตองตรวจสอบวาผูที่ไดรับการเสนอเพื่อแตงตั้งนั้น ๆ ไมมีลักษณะตองหาม
ของกรรมการตามที่กฎหมายเฉพาะของหนวยงานนั้นหรือกฎหมายกลางกําหนดไว เชน ไมเปนพนักงาน 
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ไมมีสวนไดสวนเสียในสัญญา ไมเปนขาราชการหรือผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ ไมเปนขาราชการ
การเมือง หรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เปนตน ซึ่งจะแตกตางกันไปตามกฎหมายของแตละหนวยงาน  

4. เหตุผลและเงื่อนไขในการแตงต้ังและถอดถอน  
 สวนราชการทีเ่สนอเรื่องควรระบุเหตุผลและเงื่อนไขในการแตงตั้งและถอดถอนใหชัดเจนวา
เปนการเสนอแตงตั้งกรรมการใหมเนื่องจากกรรมการเดิมพนจากตาํแหนงดวยเหตใุด ดังนี ้
 4.1 ขอใหระบุเหตุผลในการแตงตั้งวากรรมการเดิมครบวาระ ลาออก หรือพนดวยเหตุอันใด 
เชน หยอนสมรรถภาพ หรือบกพรองตอหนาที่ เปนตน 
 4.2 กรณีกฎหมายกําหนดใหอํานาจคณะรัฐมนตรีใหกรรมการพนจากตําแหนงหรือใหออกได
ตองดูวามีเงื่อนไขหรือไม ซึ่งหากกฎหมายจัดตั้งคณะกรรมการหรือหนวยงานกําหนดเงื่อนไขในการสั่งให
กรรมการพนจากตําแหนงไว เชน คณะรัฐมนตรีใหออกเนื่องจากบกพรองตอหนาที่ เปนตน ในกรณีนี้สวน
ราชการที่เสนอเรื่องตองชี้แจงรายละเอียดหรือระบุเหตุผลที่ใหกรรมการเดิมพนจากตําแหนงไวอยางชัดเจน 
ซึ่งเหตุผลดังกลาวจะตองสอดคลองกับกฎหมาย และควรมีขอเท็จจริงที่กระจางชัดเพียงพอตอการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีดวย 
 4.3 การสงหลักฐานกรณีกรรมการเดิมพนจากตําแหนงกอนครบวาระ เชน กรรมการเดิมตาย 
ลาออก เปนผูขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย ขอใหสงเอกสารหรือหลักฐานการตาย 
ลาออก ขอเท็จจริงที่แสดงถึงเหตุผลในการใหพนจากตําแหนง และหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ประกอบมา
กับตนเรื่องดวย  
 5.  การระบุวันเริ่มดํารงตําแหนงของกรรมการ 
  5.1 การกําหนดวันเริ่มดํารงตําแหนงของกรรมการที่จะแตงตั้งใหม หากสวนราชการเจาของ
เร่ืองไมไดระบุในหนังสือนําสงเรื่อง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะนําเสนอคณะรัฐมนตรีใหแตงตั้งโดย
ใหมีผลต้ังแตวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเปนตนไป 
  5.2 กรณีการเสนอแตงตั้งกรรมการชุดใหมทั้งคณะกอนที่กรรมการชุดเดิมจะครบวาระ การ
กําหนดวันที่ที่จะใหการแตงตั้งมีผล จะตองกําหนดใหตอเนื่องโดยกําหนดใหการแตงตั้งมีผลถัดจากวัน
ส้ินสุดการดํารงตําแหนงของกรรมการเดิมเปนตนไป 
  5.3 การแตงตั้งกรรมการใหมีผลยอนหลัง หากไมปรากฏวามีบทบัญญัติของกฎหมายที่ให
อํานาจแตงตั้งกรรมการใหมีผลยอนหลังได คณะรัฐมนตรีก็ไมอาจแตงตั้งกรรมการใหมีผลยอนหลังไดตาม
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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 6. การแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิโดยการระบุชื่อตัวบุคคล 
  6.1 การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตองระบุชื่อบุคคลเปนการเฉพาะตัว การที่จะแตงตั้ง
โดยระบุชื่อตําแหนงหรือระบุเปนผูแทนของสวนราชการแทนการระบุชื่อบุคคลไมได เพราะการแตงตั้ง
จะตองพิจารณาจากคุณวุฒิเฉพาะตัวของผูที่จะไดรับแตงตั้งเปนหลัก 
  6.2 การพนจากการเปนกรรมการกรณีที่มีการแตงตั้งโดยระบุชื่อบุคคลและตําแหนงหรือสวน
ราชการ คณะกรรมการกฤษฎีกาไดใหความเห็นวาในกรณีที่ระบุทั้งชื่อและตําแหนง หากพนจากตําแหนง
นั้นความเปนกรรมการก็ส้ินสุดลงดวย  สวนกรณีที่ระบุชื่อบุคคลและสวนราชการ เมื่อบุคคลนั้นพนจาก        
สวนราชการที่ระบุไวยอมพนจากการเปนกรรมการไปดวย ดังนั้น การที่สวนราชการจะเสนอชื่อมาจะตอง
พิจารณาดวยวาประสงคจะแตงตั้งโดยระบุแตชื่อ หรือทั้งชื่อหรือตําแหนง หรือระบุเฉพาะวาเปนผูแทนของ
หนวยงานซึ่งจะตองดูที่เจตนาของการแตงตั้งดวย 
 
 

  7. การแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการเดิมหรือแตงต้ังกรรมการเพิ่มเติม 
 7.1 กรณีแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิมที่พนจากตําแหนง ควรระบุดวยวาแทนกรรมการ
เดิมทานใด เนื่องจากกรณีที่กฎหมายกําหนดใหกรรมการตองมีคุณสมบัติ หรือความเชี่ยวชาญ ผูที่ไดรับ
แตงตั้งเปนกรรมการแทนก็ตองมีคุณสมบัติ หรือความรูความเชี่ยวชาญเชนเดียวกับผูซึ่งตนแทนโดย
จะตองเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดดวย 
 7.2 กรณีแตงตั้งกรรมการเพิ่มเติม ควรระบุวา เดิมไดมีการแตงตั้งกรรมการมาแลวเมื่อใด 
จํานวนเทาใด ปจจุบันยังมีตําแหนงกรรมการวางอยูจํานวนกี่คนและในครั้งนี้เปนการเสนอแตงตั้งกรรมการ
เพิ่มเติมในตําแหนงที่วางอีกกี่คน 
 8. การแตงต้ังผูแทนสวนราชการหรือผูแทนหนวยงานเปนกรรมการ ตองมีหนังสือให       
ความเห็นชอบจากหนวยงานที่สงผูแทน เชน ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูแทนภาคเอกชน ก็
จะตองมีหนังสือจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือหนวยงานเอกชนนั้น แนบมาดวย  
 9. การนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงของกรรมการรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการกฤษฎีกา
ไดใหความเห็นไวแลว ดังนี้ 
 9.1 ในกรณีที่กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจไมไดกําหนดระยะเวลาการดํารงตําแหนงของ
กรรมการ  ใหนําบทบัญญัติในมาตรา 8 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ
กรรมการฯ มาใช กลาวคือ กรรมการของรัฐวิสาหกิจที่มิใชกรรมการโดยตําแหนงตามกฎหมายใหอยูใน
ตําแหนงคราวละสามป  
 9.2 กรณีวาระของกรรมการตามกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจไมตรงกับพระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการฯ ใหบังคับตามกฎหมายที่เขมงวดกวา คือ  



รายงานสรุปผลการฝกอบรม 
โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 

 

80 
 

  9.2.1 กรณีวาระของกรรมการตามกฎหมาย จัดตั้งรัฐวิสาหกิจเกินกวาพระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานฯ ใหบังคับตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ 
  9.2.2 กรณีวาระของกรรมการตามกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนอยกวาพระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานฯ ใหบังคับตามกฎหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ 
 9.3 กรณีการแตงตั้งกรรมการแทนหรือแตงตั้งกรรมการเพิ่มเติม หากกฎหมายไมไดกําหนด
วาระใหเทากับกรรมการที่มีอยูกรรมการที่แตงตั้งแทนหรือแตงตั้งเพิ่ม จะมีวาระการดํารงตําแหนงตาม
วาระของกรรมการที่กฎหมายรัฐวิสาหกิจนั้นกําหนด ดังนั้น กรรมการที่แตงตั้งแทนหรือเพิ่มเติมจะสิ้นสุดวาระไม
พรอมกันกับกรรมการที่ดํารงตําแหนงอยูแลว 
 9.4 การนับวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการกรณีกรรมการเดิมพนจากตําแหนงทั้งชุดการ
แตงตั้งกรรมการใหดํารงตําแหนงแทนเมื่อมีการพนจากตําแหนงกอนวาระ หมายถึง กรณีที่ประธานหรือ
กรรมการที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งบางคนจะตองพนจากตําแหนง ซึ่งหากกฎหมายกําหนดใหผูไดรับการ
แตงตั้งแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการที่ไดแตงตั้งแลวผูไดรับแตงตั้งยอมมีวาระ
เทาที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน แตถาเปนกรณีที่ประธานและกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจาก
ตําแหนงทุกคน จึงเปนการแตงตั้งใหมทั้งหมด วาระการดํารงตําแหนงตองนับหนึ่งใหมพรอมกันทุกคน 
 10. การดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจเกินกวาสามแหง  
  การนับจํานวนรัฐวิสาหกิจที่ไปเปนกรรมการตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานฯ ผูใดจะดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจเกินกวาสามแหงมิได ทั้งนี้ ใหนับรวมการเปน
กรรมการโดยตําแหนง และการไดรับมอบหมายใหปฏิบัติราชการแทนในตําแหนงกรรมการดวย 
  การนับจํานวนดังกลาวไมรวมการเปนกรรมการโดยตําแหนงที่ไดมีการมอบหมายใหผูอ่ืน
ปฏิบัติราชการแทน 
 11. การแตงต้ังกรรมการรัฐวิสาหกิจจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
  11.1 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 
6) พ.ศ. 2550 มาตรา 12/1 การแตงตั้งกรรมการอื่นที่มิใชกรรมการโดยตําแหนงในรัฐวิสาหกิจใหพิจารณา
แตงตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดทําขึ้น ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น  
  11.2 กระทรวงการคลังโดยคณะกรรมการจัดทําบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ไดคัดสรร
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อข้ึนบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจแลว ตามประกาศกระทรวงการคลัง
เร่ือง บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2551 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2551 และ          
9 ตุลาคม 2551 
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 12. การแตงต้ังผูแทนกระทรวงการคลัง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติ (6 มิถุนายน 2543) ในการเสนอแตงตั้งผูแทนกระทรวงการคลังเปน
กรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจใหมีหนังสือกระทรวงการคลังใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง
กรรมการผูแทนกระทรวงการคลังดวยทุกครั้ง ซึ่งปจจุบันไดมีระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการบัญชี
และการเงิน ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 ขอ 17 กําหนดใหรัฐวิสาหกิจทุกแหงดําเนินการใหมีผูแทน
กระทรวงการคลังซึ่งเปนขาราชการประจําเปนกรรมการอยูในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่อทําหนาที่ดูแล
การบริหารรัฐวิสาหกิจในดานการเงินการคลัง ดังนั้น กอนที่สวนราชการจะเสนอเรื่องแตงตั้งกรรมการขอให
ประสานกระทรวงการคลังในการแตงตั้งบุคคลเปนผูแทนกระทรวงการคลังกอน เพื่อกระทรวงการคลังจะ
ไดจัดทําเปนหนังสือประกอบการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีดวย  
 
 13. การเสนอแตงต้ังผูที่ดํารงตําแหนงพนกังานอัยการเปนกรรมการรัฐวิสาหกิจ จะตอง
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.)  
  ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 255 ซึ่งบัญญัติไววาพนักงานอัยการจะตองไมเปนกรรมการ
รัฐวิสาหกิจหรือกิจการของรัฐในทํานองเดียวกัน เวนแตไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการอัยการ ดังนั้นหาก
จะแตงตั้งพนักงานอัยการเปนกรรมการ หนวยงานจะตองประสานทําหนังสือไปยังสํานักงานอัยการสูงสุด
เพื่อที่จะไดเสนอเรื่องใหคณะกรรมการอัยการใหความเห็นชอบเปนกรรมการรัฐวิสาหกิจกอนจึงจะเสนอ
เร่ืองแตงตั้งไดซึ่งในทางปฏิบัติหนังสือจากสํานักงานอัยการสูงสุดจะสงมาไมทันการเสนอเรื่องตอ
คณะรัฐมนตรี เมื่อคณะรัฐมนตรี มีมติก็จะอนุมัติใหแตงตั้งบุคคลที่ดํารงตําแหนงพนักงานอัยการเปน
กรรมการไดแตมีเงื่อนไขวาใหมีผลต้ังแตวันที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการอัยการ  
 14. การเสนอแตงต้ังกรรมการรัฐวิสาหกิจใหมีจํานวนเกินกวา 11 คน 
  14.1 ตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ ไดบัญญัติใหรัฐวิสาหกิจมี
กรรมการไดรวมทั้งสิ้นไมเกินกวา 11 คน หากมีความจําเปนตองมีกรรมการเกินกวา 11 คน ใหรัฐมนตรีเจา
สังกัดเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไดเปนการเฉพาะราย แตทั้งนี้ จํานวนกรรมการรวมทั้งสิ้นตองไม
เกิน 15 คน ในกรณีนี้กฎหมายรัฐวิสาหกิจจัดตั้งตองเปดชองไวกอนวาใหมีกรรมการไดเกินกวา 11 คน จึง
จะขออนุมัติตอคณะรัฐมนตรีใหมีกรรมการเกิน 11คน ไดตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ไดให
ความเห็นไววาการที่รัฐวิสาหกิจใดจะเพิ่มจํานวนกรรมการเกินกวา 11 คน ใหมีจํานวนกรรมการไดถึง 15 
คนไดนั้น บทบัญญัติของกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นๆ เองจะตองเปดชองใหมีกรรมการไดเกินสิบเอ็ดคน
เสียกอน 
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การแตงต้ังคณะกรรมการตามมติคณะรัฐมนตร ี
 
 1. ความหมายของคณะกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรี  
  การแตงตั้งกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรีเปนการแตงตั้งโดยใชอํานาจของคณะรัฐมนตรี
เพื่อใหทําหนาที่การบริหารราชการแทนคณะรัฐมนตรี หรือเพื่อหาขอเท็จจริงหรือขอยุติกอนนําเสนอ 
คณะรัฐมนตรี 

 2. การระบุในหนังสือเสนอเรื่อง 
  ในการเสนอขอแตงตั้งกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรี ขอใหสวนราชการมีการตรวจสอบวา
องคประกอบของคณะกรรมการ และบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อขอแตงตั้งเปนกรรมการ มีคุณสมบัติสอดคลอง
กับรัฐธรรมนูญและขอกฎหมายที่เกี่ยวของหรือไม เชน รัฐธรรมนูญ มาตรา 265 หามสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา มาดํารงตําแหนงในหนวยงานราชการหรือฝายบริหาร ซึ่งรวมถึงการแตงตั้งมา
เปนกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรีดวย เพราะหากมีการเสนอบุคคลที่มีตําแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาใหดํารงตําแหนงเปนกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรี จะมีผลทําใหบุคคล
ดังกลาวตองพนจากตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา 

 3. การระบุชื่อกรรมการ 
  โดยปกติสวนราชการจะมีการเสนอแตงตั้งกรรมการ โดยการระบุเปนตําแหนง หรือระบุทั้งชื่อ
บุคคลและตําแหนง หรือระบุชื่อบุคคลและผูแทนหนวยงาน หรือระบุแตชื่อบุคคล ซึ่งกรณีที่ระบุเปนชื่อ
บุคคลโดยมิไดมีตําแหนงกํากับไว   หรือเปนชื่อผูแทนของหนวยงานในภาคเอกชน สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ไมสามารถตรวจสอบไดวา บุคคลดังกลาวมีลักษณะตองหามใด ๆ หรือไม ดังนั้น จึงขอให
หนวยงานที่เสนอเรื่องตรวจสอบวา ผูที่จะแตงตั้งเปนกรรมการมีลักษณะตองหามตาม รัฐธรรมนูญ หรือ
กฎหมายใดหรือไมดวย  
 สวนในกรณีของการเสนอขอแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิควรระบุชื่อบุคคลใหชัดเจน หากระบุแตเพียง
ผูทรงคุณวุฒิโดยมิไดระบุชื่อบุคคล ควรกําหนดวาจะใหผูใดเปนผูแตงตั้ง เชน ผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรี
กระทรวงการคลังแตงตั้ง เพื่อใหเกิดความชัดเจนและไมเกิดปญหาในทางปฏิบัติ 
 4. คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรี 
  เมื่อคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาและมีมติแลว สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะมีหนังสือแจงมติ
คณะรัฐมนตรีเร่ือง การแตงตั้งคณะกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรีไปยังสวนราชการ ซึ่งหนังสือที่แจงมติ
คณะรัฐมนตรีดังกลาวถือเปนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการที่สมบูรณแลว โดยสวนราชการไมจําเปนตองไป
ออกคําสั่งแตงตั้งอีก 
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 5. วันที่มีผลแตงต้ัง 
 5.1 หากหนวยงานเสนอเรื่องแตงตั้งกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรีมาโดยไมไดระบวุาใหมผีล
เมื่อใด ทางสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะถือวามีผลต้ังแตวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเปนตนไป  
 5.2 โดยหลักของการแตงตั้งคณะกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรีถือเปนการใชอํานาจในการ
บริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี ซึ่งการที่จะมีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือไม จึงขึ้นอยูกับ
นโยบายของคณะรัฐมนตรี ดังนั้น กรณีการเสนอแตงตั้งคณะกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรี โดยใหมีผล
ยอนหลังไมกอนวันที่คณะรัฐมนตรีชุดปจจุบันเขาบริหารราชการ จึงไมสามารถกระทําได 

 6. การสิ้นสุดของคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการกฤษฎีกาใหความเห็นวาคณะกรรมการซึ่งแตงตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี จะพน
จากตําแหนงเมื่อคณะรัฐมนตรีทั้งคณะตองพนจากตําแหนง โดยจะพนเมื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหมเขา
รับหนาที่  
  กรณีที่คณะรัฐมนตรีกรรมการชุดเกาพนจากตําแหนงและมีการแตงตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม 
ในชวงดังกลาวถือวาคณะกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรีที่คณะรัฐมนตรีชุดเดิมไดแตงตั้งไว พนจาก
ตําแหนงไปแลว ดังนั้น คณะกรรมการชุดดังกลาวจะยังไมสามารถดําเนินการใด ๆ ไดจนกวาจะมีการ
แตงตั้งขึ้นใหม โดยคณะรัฐมนตรีชุดใหม ซึ่งถามีการดําเนินการใด ๆ ไปแลวในชวงนี้ จะถือวาการ
ดําเนินการดังกลาวไมมีผลโดยชอบดวยกฎหมายได ดังนั้น เมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาล หากสวนราชการ
ประสงคจะแตงตั้งคณะกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรีก็ใหรีบดําเนินการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี
โดยเร็ว ซึ่งโดยปกติทุกครั้งที่คณะรัฐมนตรีชุดใหมเขารับหนาที่ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็จะจัดทํา
หนังสือแจงไปยังกระทรวงเพื่อใหเสนอเร่ืองการแตงตั้งคณะกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนั้น ก็ขอให
กระทรวงเสนอเรื่องมาภายในระยะเวลาที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกําหนดไวดวย 
 
 

การแตงต้ังขาราชการการเมือง 
 
 ความหมายของขาราชการการเมือง 
 ขาราชการการเมือง หมายถึง ผูดํารงตําแหนงตาง ๆ ตามที่มีกฎหมายกําหนดไวใหเปนขาราชการ
ฝายการเมือง ซึ่งจะมีกฏหมายกําหนด ไดแก พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการการเมือง พ.ศ. 2535, 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการการเมืองฝายรัฐสภา พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ซี่งหากนอกเหนือจากกฎหมาย 3 ฉบับนี้ จะไมถือวาเปนขาราชการ
การเมือง  
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 ในสวนของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หมายถึง ผูดํารงตําแหนงที่มีหนาที่อํานวยการบริหาร
ประเทศหรือควบคุมการบริหารราชการแผนดิน ไดแก คณะรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา และ  ผูดํารงตําแหนง
อ่ืนที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน ซึ่งมีความหมายกวางกวา “ขาราชการการเมือง”  
 ดังนั้น กรณีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นใดบัญญัติลักษณะตองหามของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองในการดํารงตําแหนงหรือดําเนินการใด ๆ ไวก็ยอมหมายความรวมถึงลักษณะตองหามในกรณี
ดังกลาวของขาราชการการเมืองดวย 

 ตําแหนงที่ถอืเปนขาราชการการเมือง 
ขาราชการการเมืองตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการการเมือง พ.ศ. 2535 

ไดแก 
• นายกรัฐมนตรี • เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
• รองนายกรัฐมนตรี • รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง 
• รัฐมนตรีวาการกระทรวง/ ทบวง • โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
• รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
• รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง/ ทบวง 
• ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 

• รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
• เลขานุการรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
• ประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

• ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี • เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวง/ ทบวง 
• ที่ปรึกษารัฐมนตรี และที่ปรึกษา

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
• ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวง/ ทบวง 

สวนตําแหนงขาราชการการเมืองที่ตองเสนอตอคณะรัฐมนตรี ไดแก ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ที่
ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรี/ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี รองโฆษก
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรี ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรี และตําแหนงประจําสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  

จํานวนของขาราชการการเมืองจะเปนไปตามมาตรา 4 วรรค 2  

อํานาจในการแตงต้ังขาราชการการเมอืง 
ผูมีอํานาจในการแตงตั้งขาราชการทางการเมืองเปนไปตามมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการการเมืองฯ โดยวรรคหนึ่ง ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
และวรรคสองคือ ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้ง 
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คุณสมบัติของขาราชการการเมือง 
 มาตรา 9 ของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการการเมือง พ.ศ. 2535 ไดกําหนดคุณสมบัติของ

ขาราชการการเมือง ไววา 
1. มีสัญชาติไทย 
2. อายุไมตํ่ากวาสิบแปดป 
3. เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตาม 

รัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธิ์ใจ 
4. ไมเปนคนไรความสามารถ หรือมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่คณะรัฐมนตรี 

กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
5. ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 
6. ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว 
7. ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดอันได

กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
8. ไมเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ 
9. ไมเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออก เพราะกระทําผิดวินัย 

ขั้นตอนการเสนอเรื่องการแตงต้ังขาราชการการเมือง 
1. สวนราชการตองจัดทําเรื่องมาเสนอคณะรัฐมนตรี โดยระบุชื่อบุคคลและตําแหนงที่จะแตงตั้ง

ใหชัดเจน เชน จะแตงตั้งใหเปนผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวง ควรตองวงเล็บไวดวยวาจะใหไป
ประจํากับรัฐมนตรีชวยวาการทานใด ฯลฯ  

2. เมื่อกระทรวงเสนอเรื่องมาจะตองจัดทําแบบขอมูลประกอบการเสนอเรื่องแตงตั้ง     เรียกยอ ๆ 
วาสลค. 04 โดยขอใหตรวจสอบและระบุขอมูลตามแบบขอมูลนี้ ซึ่งจะมีการระบุประวัติพรอมทั้งคุณสมบัติ
ตามกฎหมายและลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนดไว 

3. หลังจากสวนราชการสงเรื่องมาแลว สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะนําเรื่องเสนอตอ 
คณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจงมติคณะรัฐมนตรี
ใหทราบแลว กระทรวงก็ตองออกคําสั่งเพื่อแตงตั้งขาราชการการเมือง เนื่องจากเปนอํานาจของรัฐมนตรีใน
การแตงตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และสงมาที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

ลักษณะตองหามของขาราชการการเมืองตามรัฐธรรมนูญ 
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1. มาตรา  48  ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจะเปนเจาของกิจการหรือถือหุนในกิจการ
หนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือโทรคมนาคมมิได 

2. มาตรา  116  สมาชิกวุฒิสภาจะเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่นมิได  (กรณีเคยเปน
สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกภาพตองสิ้นสุดมาแลวเกินสองป จึงจะเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองได) 

3. มาตรา  194  ขาราชการและพนักงานของรัฐซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา และมิใช
ขาราชการการเมือง จะเปนขาราชการการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่นมิได 

4. มาตรา  263  ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองซึ่งเคยพนจากตําแหนงตามคําวินิจฉัยของศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองกรณีการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน ตองหามมิ
ใหดํารงตําแหนงทางการเมือง 5 ป 

5. มาตรา 265 หามสมาชิกผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ดํารงตําแหนงในหนวยราชการ 
ยกเวนจะไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี  

- กรณีนี้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไว  เมื่อวันที่  22 กรกฎาคม  2551 วามาตรา  265               
มีเจตนารมณปองกันมิใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ซึ่งมีหนาที่ในการควบคุมการบริหาร
ของฝายบริหารมาดํารงตําแหนงในฝายบริหาร อันจะทําใหเปนการขัดกันแหงผลประโยชน จึงแตงตั้งใหมา
ดํารงตําแหนงในฝายบริหารไมได  

- กรณีมาตรา 265 วรรค 2 ที่บัญญัติขอยกเวนใหสมาชิกผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
สามารถดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริหารราชการแผนดินไดนั้น ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแลววา 
หมายถึงเฉพาะราชการบริหารฝายนิติบัญญัติเทานั้น 

6. มาตรา  274 วรรคสอง กรณีเปนผูถูกถอดถอนออกจากตําแหนง เชน มีพฤติการณรํ่ารวย
ผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ ฯลฯ ตามมาตรา 270 ใหตัดสิทธิผูนั้นในการดํารงตําแหนงใดในทาง
การเมืองหรือในการรับราชการเปนเวลา 5 ป 

 

ขาราชการการเมืองจะเปนลักษณะตองหามสําหรับตําแหนงผูบริหาร กรรมการ หรือตําแหนงอ่ืน ๆ 
ดังนี้  

1. การเปนผูบริหาร พนักงาน กรรมการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน  
2. การเปนกรรมการของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐอ่ืน ๆ ที่มีขอหามไมใหเปนผูดํารง

ตําแหนงทางการเมือง หรือขาราชการการเมือง เชน คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เปนตน 
3. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง ซึ่งแตงตั้งตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. 2551 

มาตรา 7(2) มาจากผูแทนองคการภาคประชาสังคม และมาตรา7 (7) ผูทรงคุณวุฒิ 
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4. สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งแตงตั้งตามมาตรา 7 พระราชบัญญัติ     
สภาที่ปรึกษา พ.ศ. 2543 

การสิ้นสุด/การพนจากตําแหนง 
ขาราชการการเมืองสิ้นสุดเมื่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจาสังกัด ผูแตงตั้งพนจากตําแหนงซึ่ง

เปนไปตามมาตรา 10 (4) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการการเมืองฯ ดังนั้น ในชวงที่นายกรัฐมนตรี 
หรือรัฐมนตรียังปฏิบัติหนาที่อยู ซึ่งเรียกกันวา รักษาการนั้น ขาราชการการเมืองก็ยังไมพนจากตําแหนง  

สวนกรณีตําแหนงที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการนั้น เมื่อรัฐมนตรีชวยวาการพนจากตําแหนงไปแลว
ที่ปรึกษาของรัฐมนตรีชวยวาการดังกลาวจะยังดํารงตําแหนงอยู เนื่องจากที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการ
เปนการแตงตั้งโดยรัฐมนตรีเจาสังกัด ดังนั้น การพนจากตําแหนงของที่ปรึกษารัฐมนตรี และที่ปรึกษารัฐมนตรี
ชวยวาการ จะพนตําแหนงไปพรอมกับรัฐมนตรีเจาสังกัดผูแตงตั้งที่พนจากตําแหนง 

 เร่ืองการแตงตั้งประเภทตาง ๆ ทางสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดทํา Checklist เพื่อใหทาง
กระทรวงตรวจสอบวาเรื่องที่เสนอเปนไปตามขั้นตอนทางกฎหมายหรือไม พรอมทั้งใหระบุประวัติและ
รับรองคุณสมบัติของผูไดรับการแตงตั้ง โดยผูไดรับการเสนอแตงตั้ง และรัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงจะเปน
ผูลงนามรับรอง ซึ่งเฉพาะการแตงตั้งขาราชการการเมือง ผูลงนามจะเปนรัฐมนตรีเทานั้น  

บทสรุป 
 ในการเสนอเรื่องการแตงตั้ง สวนราชการควรใหความสําคัญกับหลัก 5 ประการ ดังนี้ คือ 

1. ความถูกตองและชอบดวยกฎหมาย เปนการเสนอเรื่องที่มีความถูกตองและชอบดวย
กฎหมายเพื่อใหคณะรัฐมนตรีใชอํานาจภายในกรอบของกฎหมาย เนื่องจากเรื่องการแตงตั้งที่เสนอตอ
คณะรัฐมนตรีนั้น อยูบนพื้นฐานของการใชอํานาจตามกฎหมาย ดังนั้น จึงตองดําเนินการตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายที่ใหอํานาจไวอยางชัดแจง ซึ่งหากกรณีใดที่กฎหมายไมไดระบุไววาสามารถกระทําไดหรือให
อํานาจในการกระทําใด ๆ ไว แตไดดําเนินการไปแลวอาจไมชอบดวยกฎหมายได เชน การแตงตั้งกรรมการ
ใหมีผลยอนหลังถากฎหมายไมไดระบุใหแตงตั้งยอนหลังได ก็ไมสามารถกระทําได เปนตน 

2. การมีคุณสมบัติเหมาะสม ควรมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูที่จะแตงตั้งวาเปนผูที่มี
คุณสมบัติสอดคลองกับตําแหนงที่จะแตงตั้ง และไมมีลักษณะตองหามประการใดตามที่กฎหมายกําหนด 
เชน กรณีที่กฎหมายกําหนดแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนที่มีผลงานประจักษเกี่ยวกับการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด ไมเกิน 2 คน แตมีการเสนอขอแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติดังกลาวมา 3 คน จึง
มีผูที่มีคุณสมบัติไมสอดคลองกับกฎหมายอยู 1 คน     ทําใหตองมีการเปลี่ยนตัวบุคคลใหม  

3. การเสนอเรื่องในเวลาที่เหมาะสม เปนการเสนอเรื่องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด หรือ
เสนอเรื่องมาลวงหนากอนถึงกําหนดวันที่จะตองเสนอตอคณะรัฐมนตรีเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 วัน ซึ่ง
หากเปนเรื่องเรงดวนควรประสานงานกับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลวงหนา เนื่องจากเรื่องการแตงตั้ง
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จะตองมีการตรวจสอบกับกฎหมายหลายฉบับ รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี และความเห็นของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา  

4. ความชอบธรรม หมายถึง การแตงตั้งที่อยูบนพื้นฐานของคุณธรรม ความถูกตองตามทํานอง
คลองธรรม เชนกรณี การใหคณะกรรมการหรือผูบริหารทานเดิมออกจากตําแหนง ตองกระทําดวย
ความชอบธรรม โดยมีเหตุผลสนับสนุนที่เหมาะสม และสอดคลองกับกฎหมาย 

5. ความสอดคลองกันนโยบายของผูมีอํานาจ หมายถึง การเสนอชื่อบุคคลที่จะแตงตั้ง 
สอดคลองกับนโยบายของผูมีอํานาจในการแตงตั้ง โดยจะตองเสนอบุคคลที่มีความรูความสามารถเปนที่
ประจักษ และเปนที่ยอมรับของผูมีอํานาจในการแตงตั้ง เพราะจะทําใหการเสนอเรื่องผานไดโดยงาย ไม
ตองมีการแกไขเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลที่จะแตงตั้ง  

 หมายเหต ุ 
 1.  แบบขอมูลประกอบการเสนอเรื่องเพื่อแตงตั้งประเภทตาง ๆ (สลค. 04-สลค.11) สามารถ 
download ขอมูลไดทางเว็ปไซตของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (www.cabinet.thaigov.go.th) 
 2.  กรณีหากเรื่องที่เสนอมีความจําเปนเรงดวน สามารถติดตอประสานงานลวงหนาหมายเลข   
ไดที่เบอรโทรศัพท 02-280-9063 02-280-9000 ตอ 324, 325 หรือทางโทรสารหมายเลข 02-280-8149 

คําถาม 
1.  คุณสมบัติ กับ ลักษณะตองหามตองเขียนแยกคําออกจากกันหรือไม 

คําตอบ 
ตองเขียนแยกกัน ซึ่งในกฎหมายจะเขียนถอยคําแยกกันไววากรรมการ “ตองมีคุณสมบัติ” และ 

“ไมมีลักษณะตองหาม” ตามที่กําหนดไว เนื่องจากทั้ง 2 คํา ดังกลาวมีความหมายในทิศทางที่ตรงขามกัน 
โดยหากเปนคุณสมบัติ คือส่ิงที่กฎหมายตองการใหบุคคลที่จะแตงตั้งมีลักษณะพิเศษ ความเชี่ยวชาญหรือ
ประสบการณที่เหมาะสมกับตําแหนงที่จะแตงตั้ง หรือตองการใหเปนผูที่ดํารงตําแหนงอยางใดอยางหนึ่ง 
เชน เปนผูแทนองคกรภาคเอกชนดานการคุมครองผูบริโภค เปนตน สวนลักษณะตองหามคือส่ิงที่กฎหมาย
กําหนดไมใหกระทําการใดๆ หรือไมเปนผูดํารงตําแหนงตาง ๆ หรือเปนบุคคลที่เคยกระทําการใด ๆ อันอาจ
มีผลกระทบหรือเกิดความเสื่อมเสียตอการปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะแตงตั้ง เชน การไมเปนผูมีสวนได
สวนเสียในกิจการที่กระทํากับสํานักงาน การไมเปนบุคคลลมละลาย เปนตน 
คําถาม 

2.  การแตงตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจที่ตองแตงตั้งจากบุคคลที่อยูในบัญชีรายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจตามประกาศกระทรวงการคลังนั้น หมายความรวมถึงประธานกรรมการดวยหรือไม 
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คําตอบ 
การแตงตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจเปนไปตามมาตรา 12/1  

แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ ที่กําหนดวา การแตงตั้งกรรมการอื่นที่มิใชกรรมการโดย
ตําแหนงในรัฐวิสาหกิจใหพิจารณาแตงตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อฯ ไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น ซึ่งในนิยามของคําวา “กรรมการ” ตามมาตรา 4 แหง พระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานฯ หมายความวา กรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ และใหหมายความ
รวมถึงประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการดวย ดังนั้น คําวา “กรรมการอื่น” ตามมาตรา 12/1 จึง
หมายความถึง ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการที่ตองแตงตั้งจากบัญชีรายชื่อกรรมการ ฯ ไมนอย
กวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการอื่นดวย  
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หัวขอ ประสบการณในการปฏบัิติงานเกีย่วกับการเสนอเรื่องเขาสูการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี 

วิทยากร นางศรีรัตน รัษฐปานะ 
รองปลัดกระทรวงพาณชิย 
กระทรวงพาณิชย 

วันที่  14 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00-10.30 น. 
 

เร่ืองที่จะเสนอตอคณะรัฐมนตรีจะตองถูกตอง เพราะมติคณะรัฐมนตรีจะมีผลในวงกวาง และมีผล
ในทางปฏิบัติตราบเทาที่ยังไมมีการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี ดังนั้น การทํางานของผูประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา และผูชวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ตองมีการประสานกับสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา รวมถึงจะตองมีผูประสานงานภายในกระทรวง
ดวย เนื่องจาก  

• ความเรงดวนของเวลากําหนด ข้ึนอยูกับระบบการทํางานภายในของหนวยงาน เชน ระบบสาร
บรรณ หากระบบสารบรรณไมดี ทําใหการทํางานไมทันกําหนดเวลา 

• เนื้อหาสาระสําคัญของเรื่อง เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี เชน เร่ืองที่สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีสงมาใหกระทรวงเสนอความคิดเห็น ผูประสานงานคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภา และผูชวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา มีหนาที่ตรวจสอบเบื้องตนวา
เร่ืองที่กระทรวง หรือกรม จะเสนอคณะรัฐมนตรีนั้นเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการ
เสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบการเสนอเรื่องตอ
คณะรัฐมนตรีที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดวางไวหรือไม  

ในการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี ผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา  และผูชวยผู
ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ตองพิจารณา ดังนี้ 

• ตรวจสอบวาเรื่องที่เสนอตอคณะรัฐมนตรีอยูในอํานาจการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีหรือไม 
ไดแก เร่ืองที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรี หรือเสนอคณะรัฐมนตรี
บางเรื่องเปนเรื่องที่ไมควรจะเขามาสูคณะรัฐมนตรี เชน เร่ืองการซื้อรถประจําตําแหนง เปน
ตน แตก็สกัดกั้นไมได เพราะกฎหมายกําหนด และจํานวนเรื่องที่เสนอและความจําเปนของ
การเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี ก็มีความหลากหลายกันไปตามภารกิจของกระทรวง ดังนั้น 
ปริมาณของเรื่องและความเรงดวนของเรื่องก็เปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได เชน กระทรวงพาณิชย
ซึ่งมีทั้งปริมาณและความเรงดวนมาก แมวาจะมีผูชวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภาประจําแตละกรม แตก็ยังตรวจสอบไดไมเต็มที่ ดังนั้น จะตองมีการกรองเรื่องขั้นตน 
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ต้ังแตกรมที่เปนเจาของเรื่องวาไดดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและ
การประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอ
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 หรือไม รวมถึงตองทราบวาเรื่องที่จะเสนอตอคณะรัฐมนตรีจะตองมี
องคประกอบอยางไรบางจึงจะสมบูรณ  

• เร่ืองประเภทใดที่จําเปนตองเสนอคณะรัฐมนตรี พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องฯ ตาม
มาตรา 4 ที่ไดกําหนดประเภทเรื่องที่เสนอตอคณะรัฐมนตรี จํานวน 13 ประเภท หนาที่ของผู
ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา หรือผูชวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตอง
ทราบวาเรื่องใดจําเปนตองเสนอตอคณะรัฐมนตรี ในรัฐบาลที่ผานมา หากเปนเรื่องที่สําคัญ
และใชงบประมาณจํานวนมาก จะสงเรื่องเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรอง
เร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี เปนประธานเพื่อหามติกอนที่จะนําเสนอ
คณะรัฐมนตรี  

 
ปญหาเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี 

• เนื้อหาสาระที่มีขอมูลไมสมบูรณเพียงพอ และไมเปนไปตามกรอบแนวปฏิบัติของสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เชน ความเปนมาสั้นเกินไปทําใหไมทราบภูมิหลัง 

• ความจําเปนเรงดวนที่ไมระบุชัดเจน 
• ประเด็นสาระสําคัญของเรื่องที่นําเสนอ มีสาระสําคัญอยางไรที่ คณะรัฐมนตรีควรทราบเพื่อ

ประกอบการพิจารณา 
• ความเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของสงมาลาชา ทําใหไมไดนําความเห็นใหคณะรัฐมนตรี 

พิจารณา แตในทางปฏิบัติของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หากหนวยงานที่เกี่ยวของยังไม
เสนอความเห็นมาก็ตองชะลอเรื่องที่จะเสนอตอคณะรัฐมนตรี หรือไดรับแลวมีประเด็นที่แยงก็
จะไมเสนอทันที แตจะใหกลับไปหาขอยุติ แตเนื่องจากขณะนี้ไมมีคณะกรรมการกลั่นกรอง
เร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี จึงจําเปนตองสงเรื่องพรอมทั้งความเห็นที่ ขัดแยงเสนอให
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเอง ซึ่งทําใหใชเวลามาก หรืออาจตัดสินใจไมไดจนตองสงกลับคืน
เจาของเรื่องเพื่อหารืออีกครั้ง ดังนั้น หากตองการใหเร่ืองไดรับความเห็นชอบภายในเวลา
เรงดวนที่กําหนด จําเปนตองใหขอมูลที่สมบูรณแก คณะรัฐมนตรี เพราะการตัดสินใจของ
คณะรัฐมนตรีจะมีผลระยะยาว และการแกไขมติคณะรัฐมนตรีจะตองใชเวลานาน 
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• ขอเสนอของหนวยงานไมชัดเจน ใชถอยคําคลุมเครือ ทําใหมีผลตอการมีมติคณะรัฐมนตรี 
• ควรมีการวิเคราะหผลกระทบของมติคณะรัฐมนตรีจากเจาของเรื่องในเบื้องตน เชน 

สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลหรือไม รวมถึงผลกระทบตอความรับผิดชอบรวมกันของ
คณะรัฐมนตรีตอรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ สังคม และการเมือง 

• เร่ืองที่เสนอพรอมของบประมาณ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หรือ คณะรัฐมนตรีไม
สามารถวิเคราะหไดละเอียด ตองใหสํานักงบประมาณเปนผูพิจารณา ดังนั้น สํานัก
งบประมาณจะมีมติเห็นชอบในหลักการ แตจะขอหารือระหวางสํานักงบประมาณและ
หนวยงานเจาของเรื่องเพื่อความรอบคอบในการใชงบประมาณ  

ตัวอยางที่ดีของการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี คือ เร่ืองรางมาตรการปองกัน ควบคุมและกําจัด
ชนิดพันธุตางถิ่น ของสํานักความหลากหลายทางชีวภาพ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่ง
เปนเรื่องทางเทคนิคทางสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร และเรื่องผลกระทบตอส่ิงแวดลอมตอการเกษตร ไดมี
การวิเคราะหผลกระทบและใหเหตุผลสนับสนุนโดยละเอียด แตบางเรื่องก็ไมสามารถดําเนินการไดทั้งหมด 
เชน โครงการรับจํานําขาว เปนตน  
 เนื่องจากมีเร่ืองจํานวนมากจะตองเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ดังนั้น เร่ืองคุณภาพ 
ความครบถวน สมบูรณของขอมูลเปนสิ่งสําคัญ เพื่อใหเกิด Good Governance ในการตัดสินใจของ
คณะรัฐมนตรี ดังนั้น หนาที่ของผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา และผูชวยผูประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา จึงมีความสําคัญ เพราะเปนผูกลั่นกรองในเบื้องตนกอนที่จะเสนอเรื่องตอ
คณะรัฐมนตรี นอกจากนี้ยังมีระบบของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่จะชวยเชื่อมโยงการทํางานดวย 

หลักการในการตรวจสอบเรื่องที่เสนอตอ คณะรัฐมนตรี 
1. หลักนิติธรรม เร่ืองที่เสนอเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบหรือไม ตองสอดคลองกับ

รัฐธรรมนูญและใหความสําคัญแกเร่ืองการมีสวนรวมตามกระบวนการที่กําหนด ดังนั้น ตองอาศัย
กระทรวงเจาของเรื่อง พิจารณาเรื่องพันธะสัญญาตางๆ เชน ขอตกลงระหวางประเทศ 

2. หลักความสมเหตุสมผล เร่ืองที่เสนอตรงกับปญหาหรือไม แกไขปญหาไดหรือไม ตองอาศัย
กระทรวงที่จะใชดุลยพินิจ 

3. หลักประสิทธิภาพ ตองเสนอเรื่องใหทันกําหนดเวลาและชวงเวลาที่เหมาะสม 
4. หลักการมีสวนรวมจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
5. หลักความรับผิดชอบ 
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ขอพึงระวังในการจัดทําเรื่องเสนอตอคณะรัฐมนตรี 
เพื่อใหการตรวจสอบขอมูลถูกตอง ไมผิดพลาด และไมกอใหเกิดการเขาใจผิดกอนคณะรัฐมนตรี

ตัดสินใจ ผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา และผูชวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตอง
เรียนรูและสามารถใหความรูแกสํานัก/กรม เจาของเรื่องในหนวยงาน โดยพิจารณาเรื่องคุณภาพของการ
เสนอเรื่องตามหลักเกณฑที่กลาวไวแลวขางตน และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ไดแก พระราชกฤษฎีกาวาดวย
การเสนอเรื่องฯ เพราะเปนขั้นแรกของการเสนอเรื่อง  

หนาที่ของผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา  
  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. 2551             
ไดกําหนดหนาที่ ดังนี้  

1. ประสานงานเกี่ยวกับเร่ืองที่เสนอตอคณะรัฐมนตรีใหเปนไปตามแนวปฏิบัติและระยะเวลาที่
กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา และระเบียบวาดวยหลักเกณฑการเสนอเรื่อง ฯ 

2. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับกระบวนการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีแกสวนราชการที่จัดทําเรื่อง
เสนอตอคณะรัฐมนตรี 

3. ประสานกับหนวยงานในสังกัดในการจัดทําความเห็น เปนเรื่องการประสานงานภายใน 
4. ประสานและติดตามกับหนวยงานในสังกัดใหจัดทําขอมูลที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่เสนอตอ 

คณะรัฐมนตรี ตามที่ไดรับมอบหมาย 
5. ประสานงานเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรี และมติคณะรัฐมนตรีใหหนวยงานในสังกัดทราบ 
6. รวบรวมมติคณะรัฐมนตรีของสวนราชการ วาเปนมติเมื่อไร อยางไร เกี่ยวของกับหนวยงานใด

มีการวางระบบฐานขอมูลเพื่อประโยชนในการติดตามผล 
7. ประสานงานและติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี 
8. ประสานงานในการวางแผนเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอเรื่องรางกฎหมายตอสภา 
9. ประสานงานและติดตามความคืบหนารางกฎหมายและเรื่องอื่นๆ ที่เสนอตอรัฐสภาในขั้นตอน

ตาง ๆ รวมทั้งประสานงานกับรัฐมนตรีเพื่อชี้แจงรางกฎหมาย 
10. ประสานงานเกี่ยวเรื่องอื่น ๆ ในภารกิจคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

 กล าวโดยสรุป  การตรวจสอบเรื่ องที่ จะ เสนอตอคณะรัฐมนตรี เปน เรื่ องที่ สํ าคัญตอ                
Good Governance ของคณะรัฐมนตรี และเปนหนาที่ที่ผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา และ
ผูชวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ควรจะมีสวนชวยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แมวา
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาอาจยังไมคอยชัดเจน แตอยาก
ใหผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา หรือผูชวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา มีบทบาท
มากขึ้นเพื่อพัฒนาระบบผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีใหดีข้ึน  
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หัวขอ การพัฒนาบทบาทและหนาที่ของผูประสานงานคณะรัฐมนตรแีละรัฐสภาใน
ภารกจิดานคณะรัฐมนตร ี

วิทยากร นางสาวสิบพัน วนวิสุทธิ์ 
ที่ปรึกษาสาํนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
สํานกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 

วันที่  14 สิงหาคม 2552 เวลา 10.30-14.30 น.  
 
 หนาที่ของผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาที่กําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. 2551 จะเนนดานการประสานงานในภารกิจดาน
คณะรัฐมนตรี การประสานงานในภารกิจดานรัฐสภา และการประสานงานดานอื่น ๆ การปฏิบัติภารกิจของผู
ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาที่ผานมาไดผลดีในระดับหนึ่ง แตพบวามีปญหาและอุปสรรคอยูบาง 
เชน  

• การที่บางสวนราชการเสนอเรื่องที่ไมไดอยูในอํานาจของคณะรัฐมนตรีที่จะตองพิจารณา
ตัดสินใจเขาสูที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทําใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตองสงเรื่องคืน
กลับไป 

• การที่สวนราชการขอเสนอเรื่องเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเปนวาระจรโดยไม
สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 

• การเสนอเรื่องที่ยังมีความเห็นที่ขัดแยงกันมาสูที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
• การไมไดประสานใหหนวยงานที่จะเสนอความเห็นในเรื่องที่เปนวาระจรมาชี้แจงตอที่ประชุม

คณะรัฐมนตรี ฯลฯ 
 อยางไรก็ตาม บทบาทของผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาหรือแมแตผูชวยผูประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ตอไปนี้อาจจะตองพิจารณาวาสมควรที่จะพัฒนาไปในทิศทางใด เพื่อใหสอดคลอง
กับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจําเปนที่จะตองทําความเขาใจในเรื่องของระบบการตัดสินใจของ
คณะรัฐมนตรีที่เปลี่ยนไปดวย 

ระบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี  
 ในการทํางานของผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ปจจัยทางดานการเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจ มีผลกระทบตอระบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ซึ่งการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีที่
เปลี่ยนไปอาจสงผลทําใหบทบาทของผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาหรือผูชวยผูประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาใหเปลี่ยนไปดวย ซึ่งศาสตราจารย ดร.วิษณุ เครืองาม ไดเคยนําเสนอมุมมองของ
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ทานเกี่ยวกับระบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ในชวงที่ทานดํารงตําแหนงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี        
เมื่อป 2539 โดยขอเสนอแนะประการหนึ่งกลาวถึงการตัดสินใจของรัฐบาลที่เปนรัฐบาลผสมหลายพรรค            
ซึ่งการเมืองในขณะนั้นอยูในชวงของการที่เรามีรัฐบาลผสมจากหลายพรรคการเมือง เชนเดียวกับปจจุบัน 
ขอเสนอแนะตาง ๆ ซึ่งนาที่จะนํากลับมาพิจารณาใหม 
 เมื่อกลาวถึงระบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีจะแบงเปน 2 สวน คือ 

• รูปแบบของการตัดสินใจ  
• กระบวนการตัดสินใจ 

1. รูปแบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี มี 3 รูปแบบ ไดแก 
1.1 การมอบอํานาจใหมีผูตัดสินใจแทน  

 เนื่องจากเรื่องที่เสนอตอคณะรัฐมนตรีมีจํานวนมาก แตคณะรัฐมนตรีมีเวลาในการ
พิจารณาจํากัด จึงเปนที่มาของการมอบอํานาจใหมีผูตัดสินใจแทน แตมีขอพึงระวังไวคือ คณะรัฐมนตรี
บริหารราชการแผนดินและตองรับผิดชอบรวมกับรัฐสภา และมีขอจํากัดของกฎหมายในการมอบอํานาจ 
ซึ่งหากกฎหมายกําหนดวาเปนอํานาจของคณะรัฐมนตรีในการอนุญาตหรือเห็นชอบแลว คณะรัฐมนตรีจะมอบ
อํานาจใหผูอ่ืนไมได ดังนั้น ถาเรื่องใดเปนอํานาจของคณะรัฐมนตรี ที่คณะรัฐมนตรีกําหนดขึ้นเอง ไมใช
อํานาจทางกฎหมาย คณะรัฐมนตรีสามารถมอบอํานาจใหผูอ่ืนได แตอํานาจของคณะรัฐมนตรีตาม
กฎหมายมีหลักวาจะมอบอํานาจใหผูใดหรือองคกรใดสั่งการไปกอนได แตตองเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง
หนึ่ง และถาไมมีใครคานจึงจะเปนมติคณะรัฐมนตรี เชน มติคณะรัฐมนตรี 13 ธันวาคม 2520 แตตองเปน
เร่ืองที่ไมใชนโยบายที่สําคัญและมีระเบียบปฏิบัติอยูแลว นอกจากนี้อาจจะตองระมัดระวังเรื่องของ
ผลกระทบทางการเมืองได โดยเฉพาะการมีรัฐบาลผสมที่มาจากหลายพรรคการเมือง การมอบอํานาจใหคน
ใดคนหนึ่งจากพรรคหนึ่งเปนผูตัดสินใจในเรื่องใดเร่ืองหนึ่งไปเลยก็จะเกิดความไมเห็นดวยได โดยเฉพาะ
หากรัฐบาลไมมีความเปนเอกภาพก็จะมีปญหาได  

1.2 การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีโดยผานคณะกรรมการคณะรัฐมนตรี  
  การมีคณะกรรมการคณะรัฐมนตรี เร่ิมต้ังแตสมัย พลเอกเปรม ติณสูลานนท เปน

นายกรัฐมนตรี และเพิ่มจํานวนคณะมากขึ้นในสมัย พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี โดย
ใชรูปแบบของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี แตในปจจุบันจะไมมีคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ แลว แตมีคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (รศก.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน มีอํานาจ
หนาที่ในการเสนอแนะกําหนดมาตรการกํากับดูแลติดตามแกไขปญหาฟนฟูเศรษฐกิจในภาวะเรงดวน ซึ่ง
หากคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจมีมติประการใด ใหบรรจุเปนวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให
คณะรัฐมนตรีมีมติ 
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1.3 การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีผานคณะรัฐมนตรีเต็มคณะ  
  เปนการประชุมที่มีรัฐมนตรีทั้งคณะรวมประชุมอภิปราย หรือแสดงความเห็นกัน แต

อาจจะมีปญหาหากมีเร่ืองที่มีความเห็นขัดแยงกันมาก ๆ และยังไมไดขอยุติในเบื้องตนมากอนระดับหนึ่ง 
อาจทําใหตองมีการอภิปรายโตแยงกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมากได 

2. กระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี 
 เปนเรื่องที่เกี่ยวกับการกําหนดประเภทเรื่อง ข้ันตอน และวิธีการในการสงเรื่องเพื่อเสนอ

คณะรัฐมนตรี การจัดทําเรื่องทั่วไป/เร่ืองกฎหมาย การทําเรื่องขอความเห็น รวมไปถึงเรื่องการรายงานผล
การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี โดยในปจจุบันไดดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและ
การประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี 
พ.ศ. 2548 การกําหนดเปนกฎหมายระดับพระราชกฤษฎีกา เปนเหตุบังคับใหสวนราชการและผูที่
เกี่ยวของตองใหความสําคัญในการปฏิบัติตาม เชน การจะเสนอวาระจรนั้นเปนอํานาจของนายกรัฐมนตรี 
หากเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการอนุมัติงบประมาณ นายกรัฐมนตรีจะสามารถอนุมัติไดหากเปนกรณีฉุกเฉิน
จําเปนเพื่อรักษาผลประโยชนของประเทศและประชาชน ซึ่งที่ผานมาคณะรัฐมนตรีถูกฟองหลายเรื่อง และ
ในจํานวนนั้นก็มีประเด็นของการเสนอเรื่องเปนวาระจร อยางไรตาม โดยขอเท็จจริงในทางปฏิบัติ การเสนอ
บางเรื่องเปนวาระจรสวนหนึ่งเกิดจากการที่เ ร่ืองนั้นมีเงื่อนไขเวลาที่คณะรัฐมนตรีตองตัดสินใจแต
เจาหนาที่ทําเรื่องเสนอมาไมทัน จึงจําเปนตองเสนอเปนวาระจร 

ระบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีที่เปลี่ยนไป 
ระบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีที่เปลี่ยนไป เนื่องจากมีสภาพแวดลอม 3 สวนมา กระทบ คือ  
1. สภาพแวดลอมการเมืองที่เปลี่ยนไปสงผลกระทบตอเสถียรภาพของรัฐบาล และภาวะ

ความเปนผูนําของนายกรัฐมนตรี เห็นไดจากรัฐธรรมนูญป 2540 ที่ใหอํานาจแกนายกรัฐมนตรีมากขึ้น แต
รัฐธรรมนูญป 2550 ไดจํากัดสิทธิบางประการทําใหนายกรัฐมนตรีไมสามารถดําเนินการเด็ดขาดไดในบาง
เร่ือง ในกรณีของพรรครวมรัฐบาลหรือแมแตในพรรคของนายกรัฐมนตรีเอง สภาพแวดลอมเชนนี้มีผลตอ
การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี เชน เร่ืองที่เสนอเขาสูที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และมีหนวยงานอื่นมี
ความเห็นแยง อาจตองพิจารณาวาจําเปนหรือไมที่จะตองหาขอยุติใหไดกอนทุกประเด็น และควรจะตอง
เปนบทบาทของใคร เนื่องจากทุกเรื่องกําหนดวาเปนอํานาจของคณะรัฐมนตรี กรณีที่เปนรัฐบาลผสมจะ
ทําใหโอกาสในการขัดแยงมีมาก ดังนั้นจะมีวิธีใดหรือไมที่จะปองกันปญหานี้กอน 

 รูปแบบการตัดสินใจในเรื่องที่มีการมอบอํานาจใหมีผูตัดสินใจแทนตองระวังหลายเรื่อง เชน 
เร่ืองผลกระทบที่มีผลตอเสถียรภาพทางการเมือง 
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 การเสนอบางเรื่องเปนวาระจร ดวยมีเหตุมาจากความลาชาจากการบริหารงานประจําอาจ
สงผลกระทบตอพรรครวมรัฐบาลได และอาจทําใหเกิดความเขาใจผิดวาเปนเหตุผลทางการเมือง ฉะนั้น
ตองตระหนักวาบางครั้งการทํางานของสวนราชการอาจมีสวนสั่นคลอนเสถียรภาพรัฐบาลโดยไมเจตนา  

 การพิจารณาความสมเหตุสมผลของเรื่องที่เสนอเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เปน
ประเด็นสําคัญเพราะทําใหตอบคําถามสังคมไดวามุงประโยชนแกประชาชนเปนหลัก ไมใชเหตุผลทางการเมือง  

2. สภาพแวดลอมทางสังคมที่เปลี่ยนไป ในรัฐธรรมนูญป 2550 มีการพูดถึงสิทธิเสรีภาพ 
ความเสมอภาค และการมีสวนรวมของประชาชนทุกระดับที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการเสนอเรื่องตอ
คณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะเรื่องที่กระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน หรือเร่ืองที่เกี่ยวกับส่ิงแวดลอม เชน 
การสรางเขื่อน บางครั้งอาจลืมกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว ซึ่งทํา
ใหตองยอนกลับไปดําเนินการใหม เปนผลใหบางเรื่องลาชา  

3. สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป อันเปนผลมาจากวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ํา
ทั่วโลก ทําใหรัฐบาลมุงแกปญหาทางเศรษฐกิจและสงผลใหเร่ืองแกปญหาและฟนฟูเศรษฐกิจเขาสูการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีมาก และเปนเรื่องเรงดวน ทําใหมีเร่ืองในวาระจรมาก กรณีเร่ืองที่เสนอเปน
วาระจรแลวทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของเสนอความเห็นไมทันเนื่องจากอาจเปนเรื่องที่เกี่ยวกับปญหาทาง
เทคนิค ดังนั้นผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาหรือผูชวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
จะตองชวยประสานในเรื่องนี้ 

บทบาทของผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา และผูชวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภาและขอควรคํานึงถึง 

1. การระวังเรื่องที่กระทบตอเสถียรภาพของรัฐบาล 
  เนื่องจากผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา และผูชวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภาถือเปนกลไกของรัฐบาลที่จะผลักดันใหนโยบายของรัฐบาลประสบความสําเร็จ และเปนการชวย
รักษาเสถียรภาพของรัฐบาล แตหลายครั้งการทํางานของเราอาจสงผลกระทบตอรัฐบาลไดโดยที่คาดไมถึง 
เชน การเสนอเรื่องที่ผิดกฎหมาย หรือมีการที่สวนราชการกลั่นกรองเรื่องไมดี ไมมีการตรวจสอบที่ละเอียด 
เมื่อเร่ืองเสนอตอคณะรัฐมนตรีและมีมติคณะรัฐมนตรีออกมา คณะรัฐมนตรีก็มีโอกาสถูกฟองได 
  การที่สวนราชการทําเรื่องเสนอลาชาทําใหรัฐมนตรีลงนามไมทันที่จะสงใหเขาอยูในระเบียบ
วาระปกติ ทําใหกลายเปนวาระจร และอาจถูกเขาใจผิดวาเปนเรื่องทางการเมือง และกลายเปนเรื่องไป
กระทบตอความสนใจของประชาชนวาโปรงใสหรือไม นอกจากนี้การอางขอกฎหมายที่เกี่ยวของในเรื่องที่
นําเสนอคณะรัฐมนตรีบางครั้งสวนราชการจะอางไมครบ แตเมื่อมีการวิเคราะห สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีตองเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวของเขาไปอีกหลายขอ และบางเรื่องก็ก้ํากึ่งวาจะทําไดหรือไมได
ดวย ดังนั้น จึงควรพิจารณาใหรอบคอบ ซึ่งหากผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา หรือผูชวยผู
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ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาไดมีโอกาสดูแฟมระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีอาจศึกษาดู
จากบันทึกของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจากแฟมดังกลาวได วามีการอางกฎหมายเพิ่มเติมในเรื่อง
อะไรบาง 

2. การเปน warning system สําหรับเรื่องดวนที่กระทรวงตนเกี่ยวของ บางเรื่องเปนเรื่อง
ดวนเขาวาระจร และตองรีบเตรียมขอมูลใหรัฐมนตรีเสนอความเห็นในที่ประชุมเปนการเรงดวน ตอง
พิจารณาหาวิธีการวา จะทําอยางไรใหการเตรียมความเห็นมีประสิทธิภาพและเปนประโยชนตอการ
ตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี หากผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาและผูชวยผูประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาใสใจและติดตามขาวสารมาก ก็จะทราบไดลวงหนาวาเรื่องใดสําคัญและอาจจะ
เปนเรื่องที่อาจมีการนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเปนวาระจรก็จะทําใหสามารถเตรียมขอมูลความเห็นใหแก
รัฐมนตรีไดลวงหนา 

3. การใหความสําคัญในเรื่องของการจัดใหมีฐานขอมูลของมติคณะรัฐมนตรีประจํา
สวนราชการ โดยเฉพาะมติที่เปนหลักการ และมติที่เกี่ยวของกับสวนราชการ รวมถึงขอมูลที่จะมีสวนชวย
ในการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีดังตอไปนี้ 

3.1 ขอมูลทางกฎหมาย 
3.2 ขอมูลมติคณะรัฐมนตรี เร่ืองเดิม ความตอเนื่องของมติคณะรัฐมนตรี  
3.3 ขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองที่เสนอคณะรัฐมนตรี เชน ที่มาของเรื่อง 
3.4 ขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบ 

  นอกจากนี้ควรจัดทําฐานขอมูลของคณะกรรมการตางๆ เชน คณะกรรมการตามกฎหมาย 
คณะกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรี  คณะกรรมการที่แตงตั้ งโดยคําสั่งนายกรัฐมนตรี  รวมถึง
คณะกรรมการที่กระทรวงแตงตั้งดวย  

4. การวางแผนการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี เร่ืองนี้เปนเรื่องสําคัญและมีประโยชน ดังนี้ 
4.1 ทําใหการจัดทําเรื่องเสนอคณะรฐัมนตรีมีคุณภาพ มกีารเตรียมการลวงหนา ไมฉุกละหกุ  
4.2 ทําใหผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาหรือผูชวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรี

และรัฐสภาทราบเรื่องนั้นตั้งแตตน เปนผลดีตอการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพของเรื่อง การจัดการเรื่องที่
จะเปนปญหาลวงหนาไดดวย  

4.3 สามารถบูรณาการเรื่องระหวางกระทรวงหรือหนวยงานภายในกระทรวงได เชน เร่ือง
การแกปญหาเรื่องภัยแลง ซึ่งมีหลายกระทรวงที่เสนอเรื่องนี้ หากเรามีแผนฯ นี้อยู ก็จะสามารถเสนอเรื่อง
เดียวกันและที่คาบเกี่ยวกันออกมาเปนแพคเกจพรอมกัน และหากมีประเด็นการใชงบประมาณดวยก็จะทาํ
ใหการพิจารณาเรื่องใชงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถสนับสนุนใหเกิดการ
ทํางานเชิงรุกไดรวมกันทั้งภายในและระหวางกระทรวงดวย 
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4.4 ทําใหเห็นภาพรวมของโครงการสําคัญ ๆ มีโอกาสประสบสําเร็จตามเปาหมายไดมากขึ้น   

5. การสรางความสมดุลในการปฏิบัติงานระหวางขาราชการประจําและฝายการเมือง 
ขาราชการตองเปนกลาง ฉะนั้นเราตองคิดวาทําอยางไรจึงจะทําใหการทํางานของเรากับฝายการเมืองเกิด
ความสมดุลใหไดนั่นคือ ตองพยายามทําความเขาใจหนาที่ ความรับผิดชอบ และบทบาทของฝาย
การเมืองดวย โดยเฉพาะในชวงที่มีรัฐบาลที่มาจากหลาย ๆ พรรคนั้นจะตางจากรัฐบาลที่มาจากพรรค
เดียว 

ประเด็นอื่น ๆ 
• ถากระทรวงหรือหนวยงานใดมีขอสงสัยในการรางหนังสือเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี 

สามารถสอบถามหรือสงมาใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีชวยตรวจรางกอนได  
• ความสมบูรณของเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีมีความสําคัญ เนื่องจากปจจุบันเรื่องที่เสนอ

คณะรัฐมนตรีมีจํานวนมาก และหลายเรื่องนายกรัฐมนตรีก็ไมไดใหเชิญผูชี้แจง ดังนั้น หากการนําเสนอ
ดวยเอกสารไมครบถวนสมบูรณก็จะสงผลตอการที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณามีมติในเรื่องนั้น ๆ ไดมาก  

• บทบาทของผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา จะตองทําใหเปนศูนยประสานงานที่
แทจริง ตองสรางความสําคัญในงาน และตองมีความรอบรู  

• เร่ือง CABNET ที่กําลังดําเนินการจัดทํา Template การเสนอเรื่อง โดยจะใหสวนราชการ
สามารถโหลดรูปแบบจาก website ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และใสขอมูลตามหัวขอ ซึ่งอยู
ระหวางการกําหนดวิธีการในรายละเอียด การนําระบบ CABNET มาใชนี้ในเบื้องตนจะใชระบบคูขนาน 
หากดําเนินไปไดดวยดีก็จะยกเลิกระบบกระดาษ ซึ่งกระทรวงจะไดประโยชน คือ กรณีมีเร่ืองใดไดรับการ
ส่ังการใหจัดเขาระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีจะทําใหผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
หรือผูชวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาทราบไดเร็วและสามารถประสานใหสวนราชการเจาของ
เร่ืองนั้นทราบลวงหนาได ระบบนี้ผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาและผูชวยผูประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาจะมีบทบาทมากขึ้น 

• ในระยะตอไป อาจตองมีการปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาฯ และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี หากผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาหรือผูชวยผูประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภามีขอเสนอแนะประการใด กรุณาแจงใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบดวย 
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หัวขอ ระบบงบประมาณและการเงิน การคลงัภาครัฐแนวใหม 
วิทยากร ดร.ดวงตา ตันโช 

ผูอํานวยการสวนงบประมาณสํานกันายกรฐัมนตรแีละงบกลาง  
สํานกังบประมาณ 

วันที่  21 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00-12.00 น. 
 

 

สาระการบรรยาย 
1. ระบบงบประมาณในปจจุบัน 
2. กระบวนการงบประมาณทีเ่กี่ยวของกับคณะรัฐมนตรี และรัฐมนตร ี
3. การบริหารเงนิงบกลาง 
4. การจัดทาํงบประมาณรายจายเพิ่มเติมระหวางป 
5. การใชจายเงนิราชการลับ 
6. การกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ 
7. หลักการในการบริหารงบประมาณประจาํป 
8. การขยายระยะเวลาเบิกจายเงินงบประมาณ 
9. หลักการ PART 

 

 
รัฐธรรมนูญกําหนดไววาหากคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีตองการใชงบกลาง ในกรณีฉุกเฉิน

และจําเปน ควรใชอยางระมัดระวังเนื่องจากที่ผานมาไมมีหนวยงานที่ตรวจสอบการใชเงินแตปจจุบันมี
สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเขามาทําหนาที่ตรวจสอบและควบคุมการใชจายเงินของรัฐบาล 
สําหรับงบประมาณในป 2553 วงเงินงบประมาณรายจายลดลง ทําใหตองมีการทบทวนการจัดสรร
งบประมาณวามีความจําเปนหรือไมอยางไร เชน งบวาจางที่ปรึกษา งบการสัมมนาฝกอบรม การดูงาน
ตางประเทศ อีกทั้งการจัดทําโครงการจะตองใหมีระบบธรรมาภิบาล มีการวิเคราะหความเสี่ยง และมี
ผูรับผิดชอบ 

แนวคิดระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร  
 มีการดําเนินการใน 2 สวน คือ top down เมื่อรัฐบาลเขามาบริหารประเทศจะมีการกําหนด
ยุทธศาสตรระดับชาติและจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน และกระทรวงตองมีการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรกระทรวง ขณะเดียวกันหนวยงานก็ตองมีลักษณะการทํางานแบบ bottom up โดยมีทรัพยากร 
กระบวนการจัดทําผลผลิตและการใชทรัพยากรเพื่อใหไดผลผลิต คือผลงานที่ไดเกิดขึ้นจากองคกรและ
สามารถวัดไดทั้ง 4 มิติ ไดแก เชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และตนทุน สําหรับในสวนของตนทุนยังไม
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สามารถประเมินไดการทราบถึงตนทุนจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งในปจจุปนกรมบัญชีกลาง และ
สํานักงบประมาณกําลังพยายามดําเนินการ รวมถึงผลลัพธวามีความเชื่อมโยงในระดับกระทรวงและ
ประเทศอยางไร 
 สําหรับแนวคิดระบบงบประมาณปจจุบันจะเนนในเรื่อง ดังตอไปนี้ 

• ผลสําเร็จของงานตามผลผลิต ผลลัพธ 
• กระจายอํานาจการบริหารงบประมาณใหสวนราชการ  
• ความครอบคลุมของงบประมาณ ทั้งเงินใน เงินนอก (เงินกู)  
• การประสานงบประมาณลวงหนา ระยะปานกลาง เพื่อทําใหทราบวามีภาระผูกพันหรือไม 

ภาระผูกพัน ไดแก ภาระผูกพันดานบุคลากร คาใชจายของบุคลากรภาครัฐ และรายจายที่
ผูกพัน เชน คาตึก ซึ่งจะขาดไมไดเลย  

• มีหลักธรรมาภิบาล คือโปรงใส ตรวจสอบได  
 การบริหารงบประมาณ มีแนวคิดในการมอบอํานาจใหสวนราชการ และใหสวนราชการมีความ
รับผิดชอบในการใชจายงบประมาณตามแผน  

การวิเคราะหงบประมาณ 
เปนการวิเคราะหถึงความพรอมของสวนราชการในการจัดทําโครงการ โดยวิเคราะหเร่ืองความ

คุมคา รูปแบบ โดยการวิเคราะหโครงการตามหลักธรรมาภิบาลในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จะใหสวน
ราชการเลือกโครงการที่มีงบประมาณสูง 3 ลําดับแรก มาวิเคราะหโครงการ รวมถึงการวิเคราะหแผน/
ยุทธศาสตรวาระยะเวลาเปนอยางไร และเปนไปตามแผนการบริหารราชการแผนดินหรือไม  

กระบวนการงบประมาณที่เกี่ยวของกับคณะรัฐมนตรี 
 กระบวนการงบประมาณ  มีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้  
 1. การทบทวนงบประมาณ จะเริ่มดําเนินการในเดือนตุลาคมโดยสวนราชการจะตองทบทวนผล
การดําเนินงานและคาใชจาย ตลอดจนความสําเร็จตามแนวทางและหลักเกณฑที่กําหนด และรายงานผล
ตอรัฐมนตรีวาการ เพื่อที่สํานักงบประมาณจะไดนําผลการทบทวนมาใชในการวางแผนงบประมาณ 
 2. การวางแผนงบประมาณ (พฤศจิกายน-ธันวาคม) โดยหนวยงานหลัก 4 หนวยงาน คือ 
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานัก
งบประมาณและกระทรวงการคลัง โดยยุทธศาสตรระดับชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ สํานักงบประมาณจะเปนผูกําหนดโดยพิจารณาจากนโยบายของรัฐบาล 
แผนการบริหารราชการแผนดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ขณะที่นายกรัฐมนตรีจะพิจารณา
จุดเนนตามยุทธศาสตรกระทรวงและกรอบวงเงินในเบื้องตน และรัฐมนตรีวาการจะมอบนโยบายใหแก
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หนวยงาน รวมถึงยุทธศาสตรพื้นที่ของระดับจังหวัดโดยตองพิจารณาเพื่อไมใหมีความซ้ําซอนกับระดับ
หนวยงาน เพื่อนําเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบกรอบวงเงินและยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ  
 3. การจัดทํางบประมาณ (มกราคม-มีนาคม) เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบวงเงินและ
ยุทธศาสตรแลว รัฐมนตรีวาการกระทรวงจะมอบนโยบายในการจัดทําเปาหมาย/ยุทธศาสตรกระทรวง/กล
ยุทธหนวยงานและประมาณคาใชจายเบื้องตน และใหสวนราชการจัดทํารายละเอียดคําขอ และประมาณ
การรายไดสงสํานักงบประมาณ เพื่อสํานักงบประมาณพิจารณาใหเสร็จกอนเสนอตอคณะรัฐมนตรี และ
เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบก็ใหสวนราชการกลับไปปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณ เพื่อนํากลับไปสง
สํานักงบประมาณเพื่อเสนอเขาสูกระบวนการอนุมัติงบประมาณของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา  
 4. การอนุมัติงบประมาณ (พฤษภาคม-กันยายน) คณะรัฐมนตรีจะเสนอรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป สูการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรวาระที่ 1 ข้ันกรรมธิการฯ วาระที่ 2-3 
หลังจากนั้นจะสงใหวุฒิสภาพิจารณาใหความเห็นชอบ ภายใน 20 วัน และประกาศเปนพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป ขณะเดียวกันสวนราชการก็ตองทําแผนงบประมาณเปนรายไตรมาสเสนอตอ
สํานักงบประมาณ ทุกอยางเปนการกําหนดดวยเงื่อนเวลาตามกฎหมาย 
 5. การบริหารงบประมาณ (ตุลาคม-กันยายนปถัดไป) โดยใหสวนราชการทําแผนงบประมาณ 
จัดซื้อ/จัดจาง/กอหนี้ผูกพัน และเมื่อมีการอนุมัติแลว ใหสงไปที่สํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง ซึ่ง
ดูเร่ืองของเงินงบประมาณ และคณะรัฐมนตรีจะเปนผูกํากับการดําเนินงาน การใชจายและความสําเร็จ  
 6. การติดตามประเมินผลงบประมาณ โดยกรมบัญชีกลางจะติดตามการเบิกจายงบประมาณ 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทําหนาที่ติดตามผลการดําเนินงาน
ความสําเร็จระดับชาติ และสํานักงบประมาณจะติดตามผลการดําเนินงานความสําเร็จระดับกระทรวง 
หนวยงาน ขณะที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ ยกเลิก เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และ องคกร
อิสระ ฝายนิติบัญญัติและภาคประชาชน ตรวจสอบการดําเนินนโยบายและการใชจายภาครัฐ 

การบริหารเงินงบกลาง 
 สาเหตุที่ ต้ังงบกลางเนื่องจากสามารถบริหารงบประมาณไดงายกวา โดยงบกลาง ป 2553           
มีจํานวน 10 รายการ แบงเปน 2 ประเภท 

ประเภทที่ 1 งบกลางตามสิทธิและสวัสดิการของบุคลากรภาครัฐ 
 1. คาใชจายในการรักษาพยาบาลขาราชการ ลูกจางและพนักงานของรัฐ  
 2. เงินเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ  
 3. เงินชวยเหลือขาราชการ ลูกจาง และพนักงานของรัฐ  
 4. เงินเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน และเงินปรับวุฒิขาราชการ (ตามปรับซีเปนแทง)  



รายงานสรุปผลการฝกอบรม 
โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 

 

103 
 

 5. เงินสํารอง เงินสมทบและเงินชดเชยของขาราชการ 
 6. เงินสมทบของลูกจางประจําเงิน 
ประเภทที่ 2 งบกลางตามรายการที่มีการกําหนดวัตถุประสงค เปนการเฉพาะ 
 1. เงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 
 2. คาใชจายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
  3. คาใชจายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดําเนินและตอนรับประมุขตางประเทศ 
 4. เงินชดเชยคางานสิ่งกอสราง  

  สําหรับการขอใชเงินงบกลาง รายการสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ใหเปนไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี วันที่ 27 กุมภาพันธ 2552 ใหสวนราชการขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกอน จากนั้น 
ใหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเจาของเรื่องทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ โดยกําหนดให
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณเปนผูพิจารณาอนุมัติภายในวงเงิน 10 ลานบาท กรณีที่มีวงเงินเกิน 10 
ลานบาท ใหสํานักงบประมาณพิจารณานําเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ สําหรับกรณีที่มี
วงเงินเกินกวา 100 ลานบาท ใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการกอน   

การจัดทํางบประมาณเพิ่มเติม 
 เปนการจัดทํารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปเพิ่มเติม เนื่องจากมีการจัดเก็บ
รายไดสูงเกินกวาประมาณการที่กําหนดไวเดิม สถานะเงินคงคลังของประเทศอยูในเกณฑที่ดี รัฐบาลยังมี
นโยบาย/โครงการสําคัญที่ตองเรงดําเนินการ และหนวยปฏิบัติมีความพรอมที่จะดําเนินการในระยะเวลาที่
เหลืออยูของปงบประมาณ 

การใชจายเงินราชการลับ 
 เงินราชการลับสวนใหญจะตั้งไวที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เชน สํานักขาวกรอง โดยที่มา
ของเงินราชการลับ มีดังนี้  
 1. เงินราชการลับที่ต้ังงบประมาณไวแลวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
  2. เงินราชการที่เสนอขอกําหนดขึ้นใหมในระหวางปงบประมาณ โดยอนุมติัของคณะรัฐมนตรี 
 3. เงินที่ใชจายดาํเนนิงานในลกัษณะปกปด  

การบริหารเงินราชการลับใหเปนไปตามเงื่อนไขคือตองปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการใชงบประมาณเงินราชการลับ พ .ศ. 2547 โดยการสั่งจายงบประมาณเงินราชการลับ 
คณะกรรมการประกอบดวยขาราชการในสวนราชการนั้น อยางนอย 4 คน โดยหัวหนาสวนราชการเปน
ประธาน จัดทําบัญชีรับจายและหลักฐานการจาย หรืออาจจะกําหนด ระเบียบภายในเพิ่มเติม หรือหัวหนา
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สวนราชการ รายงานผลการใชจายตอนายกรัฐมนตรีทุก 3 เดือน (ผลสัมฤทธิ์ ผลการใชจายและคําชี้แจง 
หรือขอเสนออื่น)  

การกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ 
รายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ หมายถึง รายการงบประมาณรายจายที่กําหนดใหตอง

จายเงินงบประมาณรายจายเกินหนึ่งปงบประมาณขึ้นไป (ในขณะที่กอหนี้ผูกพัน) เชน การกอสรางตึก 
สวนงบกลาง รายการเงินสํารองจายกรณีฉุกเฉินและจําเปน สวนใหญจะไมใหต้ังผูกพัน หากจะตั้งการกอ
หนี้ผูกพันใหไปต้ังโดยใชเงินของสวนราชการนั้น ๆ เอง เพราะรายการผูกพันขามป จะเปนภาระ
งบประมาณปถัดไป เปนภาระงบประมาณรัฐบาลหนา โดยรายการผูกพันขามป กฎหมายกําหนดให
ดําเนินการ มาตรา 23 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ กําหนดวาภายใน 60 วัน นับต้ังแต
พระราชบัญญัติงบประมาณมีผลบังคับใช ใหสํานักงบประมาณรวบรวมรายการและวงเงินที่คาดวาจะตอง
กอหนี้ผูกพันพรอมเงินเผื่อเหลือเผื่อขาดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา  

กรณีการเปลี่ยนแปลงรายการผูกพันขามปงบประมาณ หากเปนการเปลี่ยนแปลงวงเงิน  
การเปลี่ยนแปลงวงเงินและขยายระยะเวลาตองเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา และหากเปนเฉพาะการ
ขยายระยะเวลา โดยไมเปลี่ยนแปลงวงเงินใหรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนผูใหความเห็นชอบ  

หลักการในการบริหารงบประมาณ 
 การบริหารงบประมาณ คือ กระบวนการใชจายเงินงบประมาณ โดยองคประกอบกระบวนการใช
จายเงินงบประมาณ ดังนี้  
 1. การจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ  
  แผนปฏิบัติงานหมายถึงแผนปฏิบัติงานของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในรอบปงบประมาณ 
และแผนการใชจายงบประมาณ หมายถึงแผนแสดงรายละเอียดการใชจายงบประมาณสําหรับสวน
ราชการ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณวัตถุประสงคการจัดทํา
แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ เพื่อใหมีการบริหารและการติดตามการใชจาย
งบประมาณของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ มีประสิทธิภาพ โดยการติดตามความกาวหนา และผลสาเร็จ
ในการปฏิบัติงานและการใชจาย งบประมาณตามยุทธศาสตร (Strategic Performance) ในระดับตาง ๆ  

แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณเปนเครื่องมือที่จะวัดการบรรลุผลสําเร็จตาม
ยุทธศาสตร โดยสวนราชการและรัฐวิสาหกิจจะรับผิดชอบตอผลสําเร็จ ตามเปาหมาย ตัวชี้วัดของแผน 
การจัดทําแผนตองมีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได และสามารถใชเปนเอกสารประกอบการ
จัดสรรงบประมาณ รวมถึงใชในการติดตามผลการปฏิบัติงานจัดทําเปนรายไตรมาส  
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สําหรับวิธีการดําเนินงาน สวนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดทําแผนปฏิบัติงาน และแผนการใชจาย
งบประมาณสงใหสํานักงบประมาณกอนวันเริ่มตนปไมนอยกวา 15 วัน และแผนปฏิบัติงานและแผนการ
ใชจายงบประมาณฯ จะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณกอน สวนราชการฯ จึงจะสามารถ
ใชจายหรือกอหนี้ผูกพัน การจัดทําแผนฯตองดําเนินการตามผลผลิต- โครงการ พรอมตัวชี้วัดผลสําเร็จ 

2. การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป 
 การจัดสรรงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรงบประมาณรายจายใหสวนราชการและ 

รัฐวิสาหกิจใชจายหรือกอหนี้ผูกพันตามวัตถุประสงค และภายในระยะเวลาที่กําหนดตามวงเงิน
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากรัฐสภา ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป เมื่อสวนราชการ
ไดรับอนุมัติแผนแลวสามารถเบิกจายทําสัญญาไดเลย แตการไปทําสัญญากอนไดรับเงิน คือกอหนี้ผูกพัน
กอนไดรับเงินนั้นไมควรทํา และควรระบุใหผูรับจางทราบวาเงินจะใชไดเมื่อไดรับอนุมัติงวดจากสํานัก
งบประมาณแลว เปนตน 

 ในการดําเนินงานเพื่อจัดทํารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปดานการ
พิจารณาของสภาผูแทนราษฎร วาระ 1 ใหสวนราชการ เตรียมความพรอมและวางแผนปฏิบัติงาน และเมื่อราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ดานการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร วาระ 3 ใหสวนราชการ 
จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ตามรายการและวงเงินที่ไดรับอนุมัติ และสงใหสํานัก
งบประมาณกอนวันเริ่มตนป 15 วัน และสํานักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณในสวนราชการโดยไมมีคําขอ  

3. การใชจายจากงบประมาณรายจาย เปนการเบิกจายเงินจากคลัง โดยงบประมาณฯ             
ที่เบิกจายประกอบดวย งบบุคลากร งบดําเนินการ งบลงทุน งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนทั่วไป และเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ) และงบรายจายอื่น 

4. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย 
 เปนการดําเนินการในกรณีที่เกิดความจําเปนตามสถานการณ ที่จะตองเปลี่ยนแปลงเปาหมาย 

กลยุทธ หรือ ประมาณการคาใชจายแตกตางไปจากที่ไดรับอนุมัติจากรัฐสภา จะเปนไปตามหลักการเพื่อ
แกไขปญหาในการดําเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการใหบริการ และเพื่อพัฒนาบุคลากรและ
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี  
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การโอนเปลี่ยนแปลงมี 2 กรณี ดังนี้ 
 

การโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจาย 

รายละเอียด ขอยกเวน ในการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 

1. อยูในอํานาจของ
สวนราชการ  
 

1. อยูภายใตแผนงานเดียวกัน  
- เปนการโอนขามผลผลติต-โครงการใน
งบรายจายเดียวกัน  

- โอนตางงบรายจายในผลลิตโครงการ
เดียวกัน  

- การเปลี่ยนแปลงรายจาย/จํานวนเงิน
ภายใตผลผลิต  

- การนําเงินนอกงบประมาณมาสมทบได  
- หัวหนาสวนราชการดําเนินการโอน
เปล่ียนแปลงได โดยเฉพาะการโอนขาม
แผนงาน ถาสวนราชการมีการรับรองคา
เปาหมายตัวเองวาจะไมเสียหาย 

- เปนการโอนที่ไมกอหนี้ผูกพันขาม
ปงบประมาณ  

- ไมเปนการกําหนดขาราชการใหม 
- ไมเปนรายการคาที่ดิน  
- ไมเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ตางประเทศชั่วคราวที่ไมไดกําหนดไวใน
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานัก
งบประมาณแลว  

- กรณีที่เปนคาครุภัณฑ ราคาตอหนวย ตั้งแต 
1 ลานบาท ขึ้นไป  

- ในกรณีที่เปนคาส่ิงกอสราง ราคาตอหนวย 
ตั้งแต 10 ลานบาท ขึ้นไป 

 2. เงินเหลือจายภายใตแผนงานเดียวกัน ที่
ไดรับการจัดสรรเงินแลว ดําเนินการจน
บรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายแลว 
จัดซื้อจัดจางแลว หัวหนาสวนราชการ 
นําไปใชจายได การที่ตองกําหนดเรื่องนี้ไว
เพราะตองเปนเงินเหลือจายจริง ๆ ไมใชจง
ใจทําใหเหลือจาย 
3. การโอนเปลี่ยนแปลงเพิ่มวงเงิน คา
ครุภัณฑ และส่ิงกอสรางที่ไดสามารถ
จัดทําได ภายใตแผนงานเดียวกัน (ไมเกิน 
10%) 

- ตองไมเปนรายการคาที่ดิน   
- ตองไมเปนรายการกอหนี้ผูกพันขาม
ปงบประมาณ  

- ตองไมมีหนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระเมื่อส้ิน
ปงบประมาณ   

- ตองไมมีคาใชจายที่จําเปนตองจายตามขอ
ผูกพันสัญญา เชน คาเพิ่มคางานตามสัญญา
แบบปรับราคาได (คา K) คางชําระ 

กรณีที่ 2 การโอน
เปล่ียนแปลงที่ตองขอ 
ตกลงกับสํานัก
งบประมาณกอน 

เพิ่มเงินราชการลับ (คณะรัฐมนตรีอนุมัติ)  
เริ่มผลผลิต/โครงการใหม (คณะรัฐมนตรี
อนุมัติ) ,โอนเปลี่ยนแปลงขามแผนงานใน
ภารกิจที่ไมไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติงาน 

-  

 การขยายระยะเวลาการเบิกจายงบประมาณ กรณีที่สวนราชการ ไมสามารถเบิกจายงบประมาณ
ไดทันภายในปงบประมาณ ใหสวนราชการเสนอขอตกลงกับกระทรวงการคลัง สําหรับกรณีที่ตองขอขยาย
ระยะเวลาเบิกจายเกินกวาที่กระทรวงการคลังกําหนดตามมาตรการเรงรัดการเบิกจาย และเพื่อรักษาวินัย
ทางการเงินการคลัง ตองเสนอคณะรัฐมนตรีใหพิจารณาอนุมัติ ถาตองมีการกันเงิน ไมควรเกิน 16.00 น. 
ของวันที่ 30 กันยายน เพื่อจะไดมีเวลาในการอนุมัติจนถึง 24.00 น เพราะใชระบบ GFMIS ซึ่งจะมีระยะ
เวลาควบคุมอยู  
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5. การรายงานผล  
หลักการ PART (Performance Assessment Rating Tool) 
 เปนเครื่องมือวิเคราะหความเชื่อมโยงของแผนของหนวยงาน กับความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติ และวิเคราะหความสัมพันธของผลลัพธ ผลผลิต กิจกรรม และงบประมาณอยางเปนระบบ รวมทั้งการ
ประเมินผล เพื่อปรับแผนการดําเนินงานของหนวยงาน คือเปนการมองอยางเปนระบบ โดยจะเปนการ
ประเมินผล ต้ังแต input ไปจนถึงแผนระดับชาติ รวมถึงการใชเงิน  
 องคประกอบของ PART ประกอบดวยชุดคําถามในเรื่องดังตอไปนี้  

• จุดมุงหมาย และรูปแบบ ดูการเชื่อมโยงกบัเปาหมายยทุธศาสตรชาต ิ
• การวางแผนกลยุทธมีหรือไม 
•  การเชื่อมโยงงบประมาณกบัผลผลิต มีความสอดคลองกนัหรือไม 
•  การบริหารจดัการของหนวยงาน มีการคิดตนทุนอยางไร 
• การประเมนิผลผลิตและผลลัพธ  

 ลักษณะของการตอบคําถามจะเปนการตอบวาใชหรือไม ถาใชจะมีเอกสารเปนเหมอืนหลกัฐานที่
สนับสนนุ แลวคิดคะแนนออกมา เปนเหมือนการประเมินตนเองกอนที่คนอื่นจะมาประเมนิจากนั้นก็
พิจารณาวาเราขาดตรงไหน แลวจะก็ต้ังงบประมาณเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในสวนนัน้ ส่ิงที ่PART ประเมิน
ทําใหเรารูวาเราจะวางแผนไปอยางไร ถาวางแผนเปนไตรมาสและเงนิเหลือก็จะสามารถทราบไดวาจะ
บริหารเงนิงบประมาณอยางไร ดังนัน้ PART เปนเรื่องของการประเมนิผลทัง้ระบบ  
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หัวขอ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และระบบติดตามและรายงานผลการดําเนินงานของรัฐบาล 

วิทยากร นายชาญวิทย อมตะมาทชุาติ 
ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผน 
สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

วันที่  21 สิงหาคม 2552 เวลา 13.00-16.00 น. 
  
ความสัมพันธของนโยบาย แผน/โครงการ กิจกรรม 
 ในการบริหารประเทศของรัฐบาลไดมีพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กําหนดวาใหมีสวนราชการจัดทําสรุปผลการดําเนินการตามแผนการ
บริหารราชการแผนดินฉบับที่ผานมา และผลการดําเนินการตามแผนงานและโครงการตาง ๆ ของทุกสวน
ราชการและขอมูลอ่ืนที่เปนประโยชนตอการจัดทํานโยบายที่จะแถลงตอรัฐสภา รวมถึงใหสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจัดทํารายงานสภาวะทางเศรษฐกิจเพื่อเปนกรอบใน
การวางนโยบายของรัฐบาล  
 เมื่อรัฐบาลจะเขาบริหารประเทศ รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหคณะรัฐมนตรีตองแถลงนโยบายตอ
รัฐสภา ภายใน 15 วัน นับแตวันเขารับหนาที่ และเมื่อไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาแลวจะตองจัดทํา
แผนการบริหารราชการแผนดินเพื่อแสดงมาตรการและรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการใน
แตละป ซึ่งจะตองสอดคลองกับการแถลงนโยบายตอรัฐสภา และแผนพัฒนาประเทศดานตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ โดยแผนฯ ดังกลาวจะเปนกรอบแนวทางการบริหารราชการแผนดิน และเมื่อคณะรัฐมนตรีได
เห็นชอบแผนการบริหารราชการแผนดินแลว ใหสวนราชการตองดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 
4 ป และแผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติปจจุบันเปนแผนฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) จะเปน
แผน 4 ป โดยที่ผานมาสามารถแบงยุคไดพอสังเขป ดังนี้  

1. ชวงแผนฯ 1 – 2 คือยุคของการวางแผน เนนเรื่องโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญในการรองรับการ
ลงทุนจากตางประเทศ 

2. ชวงแผนฯ 3 – 4 คือยุคผันผวนทางการเมือง เนนเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจควบคูกับการ
พัฒนาสังคม 

3. ชวงแผนฯ 5 – 7 คือยุคประชาธิปไตย เนนเรื่องเสรีภาพเศรษฐกิจ และการพัฒนาชนบท 
4. ชวงแผนฯ 8 – 9 คือยุคเปลี่ยนผานประเทศไปสูกระบวนทัศนใหม ๆ ในการพัฒนาประเทศ 

 



รายงานสรุปผลการฝกอบรม 
โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 

 

109 
 

สาระสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1-10 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

รายละเอียด/ สาระสําคัญของแผนฯ 

แผนฯ 1(2504 -2509) • 2493 มีการจัดตั้งสภาเศรษฐกิจแหงชาติ 
• 2502 เปล่ียนชื่อจากสภาเศรษฐกิจแหงชาติ เปนสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเพื่อทํา
หนาที่หลักในการวางแผนเศรษฐกิจของประเทศ 
• วางแผนจากสวนกลาง “แบบบนลงลาง” เนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  
• ที่ผานมาการพัฒนาดังกลาวทําใหเศรษฐกิจเติบโต รอยละ 8 และอัตราการเพิ่มของ
ประชากรรอยละ 3 ตอป 

แผนฯ 2 (2510-2514) • มีแนวคิดการวางแผนพัฒนารายสาขา 
• วางแผนดานโครงสรางพื้นฐานตอจากฉบับที่หนึ่ง  
• มีการสนับสนุนใหเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ  
• มีปญหาเรื่องความแตกตางของรายได มีชองวางรายไดเพิ่มขึ้น 

แผนฯ 3 (2515-2519) • กระจายการพัฒนาสูภูมิภาค เรงรัดพัฒนาภาคและชนบท  
• เนนการเพิ่มผลผลิตการเกษตร  
• สรางความเทาเทียมกัน 
• ทําใหเศรษฐกิจเจริญเติบโตรอยละ 2.5 แตมีปญหาวิกฤติโลก เกิดการวางงาน

เพิ่มขึ้น และเศรษฐกิจตกต่ํา  
• ป 2515 เปล่ียนชื่อเปนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม คือ

มุงเนนทั้งดานการพัฒนาเศรษฐกิจ และดานสังคมดวย 
แผนฯ 4 (2520-2524) • เรงการฟนฟูเสถียรภาพทางเศรษฐกิจใหม่ันคง 

• เสริมสรางความเสมอภาคในสังคม  
• ทําใหเศรษฐกิจเติบโตรอยละ 7.4  
• ทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรม  
• มีการยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศที่มีรายไดปานกลาง  
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

รายละเอียด/ สาระสําคัญของแผนฯ 

แผนฯ 5 (2525-2529) • เนนการพัฒนาพื้นที่เปนหลัก  
• เพิ่มบทบาทความรวมมือจากภาคเอกชน  
• เกิดแผนพัฒนาชนบท  
• มีแผนพื้นที่ Eastern Sea Board  
• เศรษฐกิจก็ขยายตัวไดต่ําเมื่อเทียบกับชวงแผน ฯ ที่ผานมา เพียงรอยละ 5.4 

แผนฯ 6 (2530 -2534) • มีการกําหนดขอบเขตและวิธีการใชแผนฯ ที่ชัดเจนขึ้น มีทั้งระยะสั้น กลาง ยาว 
และแผนปฏิบัติการระดับกระทรวง  

• เศรษฐกิจโลกเติบโตมาก ทําใหมีการปรับแผนในชวงกลางแผนฯ 6 ทําให
เศรษฐกิจเจริญเติบโต รอยละ 10  

• ยังคงมีปญหาการเลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจ และเรื่องของความแตกตางระหวาง
เมืองกับชนบท 

แผนฯ 7 (2535 -2539) • เริ่มแนวคิด “การพัฒนาที่ยั่งยืน”  
• มีการใชการพัฒนาดานพื้นที่ 
• เนนเรื่องทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม  
• ผลทําใหรายไดตอหัวเพิ่มขึ้น 28 เทาจากแผนฯ 1  
• อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยูที่รอยละ 8.1  
• มีการทบทวนแผนฯ 7 เพื่อเปนรากฐานสูแผนฯ 8 เพราะแมจะมีการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ แตทางสังคม ส่ิงแวดลอมมีปญหา การพัฒนาไมยั่งยืน 
แผนฯ 8 (2540 -2544) • เนน “คน” เปนศูนยกลางของการพัฒนาประเทศและใชการพัฒนาเศรษฐกิจเปน

เครื่องมือ 
• ใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ  
• เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ป 2540  
• มีปญหาการพัฒนากระจุกตัว ไมกระจาย  
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

รายละเอียด/ สาระสําคัญของแผนฯ 

แผนฯ 9 (2545 -2549) • เริ่มนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในทุกระดับการพัฒนา แตยังยึดคนเปน
ศูนยกลางในการพัฒนาตอเนื่องจากแผน 8  

• มุงการพัฒนาที่สมดุล ระหวาง คน เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม  
• ใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเขามา เพื่อลดปญหาการคอรัปช่ัน  
• กําหนดสังคมที่ปรารถนาไว 3 ประเด็น คือ สังคมมีคุณภาพ สังคมแหงการเรียนรู 

และสังคมที่สมานฉันท เอื้ออาทรกัน  
• มีวัตถุประสงคหลัก เพื่อการฟนฟูเศรษฐกิจใหมีเสถียรภาพและความมั่นคง การ

วางรากฐานการพัฒนาประเทศใหเขมแข็งและยั่งยืน การบริหารจัดการที่ดีในทุก
ระดับ ใชทรัพยากรอยางคุมคาในระยะยาว การแกปญหาความยากจน 

แผนฯ 10 (2550 -2554) • ใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนกรอบในการพัฒนาเศรษฐกิจ สรางความสมดุล 
ยั่งยืน โดยมุงใหประชาชนอยูเย็นเปนสุขรวมกัน โดยแบงยุทธศาสตร เปน 5 ดาน  

• เนื่องจากเรามีปญหาในดานการลงทุน มีการเตรียมพื้นที่ใหม Southern Sea 
Board เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการลงทุนในอนาคต  

• ปญหาการเมืองผันผวน  และ เศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก ทําใหการดําเนินการตาง ๆ 
ชะงัก 

• มีการเตรียมการจัดประชุมประจําป เรื่องวิสัยทัศนป 2570 เพื่อเตรียมพรอม
สําหรับการจัดทําแผนฯ 11  

• ผลการดําเนินการ 2 ป แรกของแผนฯ 10 ความเชื่อมโยงกับ เศรษฐกิจโลก มีการ
รวมตัวกับประเทศตาง ๆ มากขึ้น  

• สัดสวนการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น  
• สังคมไทยและโลกเริ่มมีวัยสูงอายุมากขึ้น  
• อัตราการเกิดนอยลง  
• การเคลื่อนยายแรงงานโดยเสรี ทําใหเกิดภาวะสมองไหล  
• ทรัพยากรธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงจากภาวะโลกรอน และสงผลกระทบทั้ง

จากธรรมชาติและมนุษย 
  

หลักการของแผนฯ 10 จะเนนการสรางสมดุล ระหวาง 3 ทุน คือ ทุนเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อใหเกิดความสมดุลยั่งยืนในการพัฒนาประเทศ แตเมื่อมีการประชุมหารือกับภาค
สวนตาง ๆ ทําใหทราบวาทุนทั้ง 3 ไมเพียงพอในการเปนกรอบการวางแผนประเทศ จึงเพิ่มเปน 6 ทุน 
ไดแก ทุนธรรมชาติ ทุนกายภาพ ทุนสังคม ทุนมนุษย ทุนการเงิน และทุนทางวัฒนธรรม เปนกรอบเพื่อ
วางแผนพัฒนาประเทศ ใหครอบคลุมและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก 
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ความเช่ือมโยงระหวางทุนทั้ง  6 ทุน  คือ ทุนธรรมชาติ  ทุน
กายภาพ ทุนสังคม ทุนมนุษย ทุนการเงิน และทุนวัฒนธรรม

ทุนสังคม ทุนเศรษฐกิจ

ทุนทรัพยากรธรรมชาติ/
สิ่งแวดลอม

สรางความสมดุลระหวางทุน  3 ทุน  คือ  ทุน
เศรษฐกิจ ทุนสังคม  และทุนทรัพยากรธรรมชาติ /
สิ่งแวดลอม เพ่ือมุงสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน

การวิเคราะหทุนของประเทศ
ในชวงแผนฯ 10

การวิเคราะหทุนของประเทศ
ในระยะตอไป (แผนฯ 11)

 
 

กรอบแนวคดิในการศึกษาวิเคราะหเพือ่นําไปสูการจัดทําแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
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ระบบโครงสรางของประเทศที่ตองทบทวนหรือสรางข้ึนใหม  
(Rebuilding the Nation’s Architecture) เชน แนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงจากระบบทุนนิยมไปสูสังคมนิยม ระบบคุณคา (เชน การเคารพ
ผูใหญ) คานิยม ขอตกลง สัญญาประชาคม รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ 
และรัฐธรรมนูญ 

ระบบโครงสรางของประเทศที่ตองทบทวนหรือสรางข้ึนใหม  
(Rebuilding the Nation’s Architecture) เชน แนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงจากระบบทุนนิยมไปสูสังคมนิยม ระบบคุณคา (เชน การเคารพ
ผูใหญ) คานิยม ขอตกลง สัญญาประชาคม รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ 
และรัฐธรรมนูญ 

สภาพความเปนจริงและผลกระทบที่สําคัญท่ีประเทศไทยตอง
ยอมรับและเตรียมความพรอม  (Reflecting the New 
Reality) เชน การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลก วิกฤตการเงินโลก  
ความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน  และภาวะโลกรอน 

สภาพความเปนจริงและผลกระทบที่สําคัญท่ีประเทศไทยตอง
ยอมรับและเตรียมความพรอม  (Reflecting the New 
Reality) เชน การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลก วิกฤตการเงินโลก  
ความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน  และภาวะโลกรอน 

การบริหารจัดการเพ่ือเสริมสรางความ
แข็งแกรงใหกับทุนท้ัง 6 ดาน 
(Recapitalizing the Nation’s 
Capability) จะทําอยางไร

การบริหารจัดการเพ่ือเสริมสรางความ
แข็งแกรงใหกับทุนท้ัง 6 ดาน 
(Recapitalizing the Nation’s 
Capability) จะทําอยางไร

การกําหนดและปรับทิศทางของยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศใหม (Reorienting the 
Nation’s Building Strategy) ปฏิบัติไดจริง 
มีความยืดหยุน

การกําหนดและปรับทิศทางของยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศใหม (Reorienting the 
Nation’s Building Strategy) ปฏิบัติไดจริง 
มีความยืดหยุน
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Recapitalizing the 
Nation’s Capability

Rebuilding the 
Nation’s 
Architecture

Reflecting the 
New Reality

Reorienting the 
Nation’s Building 
Strategy
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- Weathering the storm
- Building a creative nation
- Enabling environment for

sustainable growth
- Renewable capacity in

response to external shock

Economic
& Social

foundation

Domestic
Regime

Global &
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Regime

11th Plan

Global/Local
link

Global climate
change

Macro/Micro
link

Social &
Human Capital
Development

New
social

contract

- The World in transition
- The global economy in crisis
- The new geopolitics in making
- Thailand in the new global landscape

- Climate change: the new reality
- Assessment of economic, social and

environmental impact
- Survive and sustain in the sea

of environmental changes

- The high quality people
- High productive workforces
- Shift in demographic status
- Building creative Thai

- Common ground
- Common goals: the new

Thai value and ideologies
- The new social contract

- Weathering the storm
- Building a creative nation
- Enabling environment for

sustainable growth
- Renewable capacity in

response to external shock
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Regime

Global &
Regional
Regime

11th Plan

Global/Local
link

Global climate
change

Macro/Micro
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Social &
Human Capital
Development

New
social

contract

- The World in transition
- The global economy in crisis
- The new geopolitics in making
- Thailand in the new global landscape

- Climate change: the new reality
- Assessment of economic, social and

environmental impact
- Survive and sustain in the sea

of environmental changes

- The high quality people
- High productive workforces
- Shift in demographic status
- Building creative Thai

- Common ground
- Common goals: the new

Thai value and ideologies
- The new social contract

• ระบบโครงสรางของประเทศที่ตองทบทวนหรือสรางขึ้นใหม (Rebuilding the Nation’s  
 Architecture) 
• สภาพความเปนจริงและผลกระทบที่สําคัญที่ประเทศไทยตองยอมรับและเตรียมความพรอม 

(Reflecting the New Reality) เชน การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลก วิกฤติการเงินโลกความ
มั่นคงทางอาหารและพลังงาน และภาวะโลกรอน  

• การบริหารจัดการเพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับทุนทั้ง 6 ดาน (Recapitalizing the 
Nation’s Capability) จะทําอยางไร  

• การกําหนดและปรับทิศทางของยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหม (Reorienting the 
Nation’s Building Strategy) ใหรองรับกับส่ิงที่เปนผลกระทบตอประเทศไทยในอนาคตได 

ประเด็นการศึกษาวิเคราะหเพื่อสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ      
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Global – Local link โดยดูเร่ืองภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกที่สงผลกระทบตอประเทศไทย

มีอะไรบาง เชน เร่ืองของความไมสมดุล กระแสโลกาภิวัตน และวิกฤติเศรษฐกิจ และการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศที่พยายามรวมตัวกันมากขึ้น และสถานะของประเทศไทยในภูมิทัศน
ของโลกที่เปลี่ยนไปเปนอยางไร  

• Macro – micro link ดูความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจระดับมหภาคและจุลภาค 
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• Global climate change การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศของโลกเปนอยางไร  
• Social & Human Capital Development เร่ืองทุนทางสังคม และทุนมนุษย  
• New social contract รูปแบบสัญญาประชาคมรูปแบบใหม ที่ใหทุกคนยอมรับ และอยู

รวมกันอยางสงบสุข  
โดยทั้งหมดมีการวิจัยเชิงลึก เพื่อเปนกรอบในการวางแผนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให

สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป  
ในการจัดทําแผนนั้นจะตองมีการวางกรอบในการศึกษาวิเคราะหและทําการวิจัย รวมถึงการติด

ตามแตละยุทธศาสตร และมีการประเมินผลการจัดทําแผนงานและโครงการวามีปญหาอะไรที่ตอง
ดําเนินการแกไขหรือใหความสําคัญมากขึ้น นอกจากนี้ตองดูแนวโนมของเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของ
คน สังคมของโลก และดูสถานะของเรา ผลจากการเปลี่ยนแปลงของโลกจะสงผลตอไทยอยางไร โดยมีการ
ระดมความเห็นจากทุกภาคสวน เชน จัดประชุมสัมมนา เพื่อใหมีการเตรียมการรอบดาน และมีการ
ประมวลรวบรวมความตองการของประชาชน เพื่อประกอบการจัดทําแผน ที่ผานมาการทําแผนไมมีจุดเนน 
แตต้ังแตแผนฯ 10 เปนตนมา ไดมีการจัดทํายุทธศาสตรของชาติ เพื่อเนนเรื่องสําคัญ และเปนการ
จัดลําดับความสําคัญของการวางแผน  

ประเด็นการระดมความคิดเห็นสูแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
 จากการประชุมประจําปของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ป 2552 
โดยมีการระดมความเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อหาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทําใหได
กรอบ 5 เร่ือง คือ 
 1. เร่ืองความทาทายและโอกาสของเศรษฐกิจไทย เนื่องจากวิกฤตการเงินโลกไดสงผลตอกระทบ
ตอการปรับเปลี่ยนภูมิทัศนใหม จึงจําเปนตองกําหนดแนวทางในการเปลี่ยนวิกฤตเปนโอกาสดวยการ
กําหนดยุทธศาสตรในการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง 
 2. เร่ืองการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค (Creative Economy) สงเสริมการปรับโครงสราง
เศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการผลิตและการบริการใหมีการสรางมูลคาเพิ่มที่สูงขึ้น โดยสอดแทรกความรู 
วัฒนธรรม คานิยม ในสินคาและบริการ และการแกไขปญหาเชิงโครงสรางของประเทศ  
 3. เร่ืองภาวะโลกรอน สรางโอกาสการพัฒนาเพื่อปองกัน เตือนภัย และบรรเทาภัยตอผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
 4. เร่ืองของสถาปตยกรรมทางสังคม เนนการสรางผลิตภาพและคุณภาพในเชิงความรู ความคิด
สรางสรรค และมีคุณธรรมนํา รวมถึงการสรางจิตสํานึกสาธารณะใหเกิดขึ้นอยางยั่งยืน และลดปญหาตาง ๆ    
ที่เกิดขึ้น  
 5. เร่ืองสัญญาประชาคม โดยการวางกติกาในการอยูรวมกันของสังคมอยางสงบสุข ปลอดภัย 
มั่นคง มีความเอื้ออาทรกัน  
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ขอเสนอเชิงยุทธศาสตรจากการประชุมประจําป 
 

1. ขอเสนอเชิงยุทธศาสตร: ดานความทาทายและโอกาสของเศรษฐกิจไทย 
ระยะสั้น รักษาอัตราการขยายตัวและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
ระยะยาว ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและความมั่นคง 

• เรื่องของเศรษฐกิจมหภาค ดูเรื่องการขยายตลาด และการสรางความรวมมือในภูมิภาค กลุม
ประเทศ เชน ยุโรป อาเซียน 

• เรื่องอาหาร พลังงานและสิ่งแวดลอม สรางความไดเปรียบดานฐานการผลิตภาคการเกษตร การ
พัฒนามูลคาเพิ่มของสินคาเกษตร และอาหาร และการหาพลังงานทดแทนของประเทศ  

• เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลก มองเชื่อมโยงระหวาง เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม 
มองในลักษณะของการพึ่งพากัน (Green job, Green Growth and Green Economy) 

• เรื่องประชากรวัยสูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น ทําใหมีการสราง หรือขยายธุรกิจบริการเพื่อผูสูงอายุ 
การแพทยและสุขภาพ และ Long stay tourisms 

• ความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน/ในภูมิภาค สงเสริมความรวมมือดานการผลิต/การคา/การ
ลงทุน พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อเพิ่มอํานาจตอรองกับประเทศอื่น ๆ และสรางความ
รวมมือเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงิน  

2. ขอเสนอเชิงยุทธศาสตร: ดานเศรษฐกิจสรางสรรคบนพื้นฐานความรู  
ใชองคความรูจากภูมิปญญาของคนไทยเพื่อเพิ่มมูลคาของสินคา มีการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจเชิง

สรางสรรคที่ชัดเจน มีการบูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงการปรับโครงสรางการผลิตและบริการของประเทศ
อยางตอเนื่องใหมุงสูการเปนเศรษฐกิจสรางสรรคและเศรษฐกิจที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

ปจจัยสนับสนุนและการพัฒนาสิ่งแวดลอม มีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการผลิตและการตลาด 
การลงทุนทางดานวิจัยและพัฒนาสินคาและบริการ มีการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการของตลาดเพื่อเพิ่ม
ความสามารถแขงขันไดในอนาคต 
3. ขอเสนอเชิงยุทธศาสตร: ดานโอกาสบนวิกฤตภาวะโลกรอน  

ปรับโครงสรางใหเปนเศรษฐกิจสีเขียว ปรับใหสังคมอยูกับส่ิงแวดลอมไดอยางยั่งยืนตลอดไป ลดปญหา
ส่ิงแวดลอม ปรับโครงสรางการเกษตร อุตสาหกรรม ใหมีการใชทรัพยากรอยางคุมคาและยั่งยืน ฟนฟูธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอม มีการสรางรายไดจากการอนุรักษ ผลิตคารบอนเพื่อขายใหประเทศที่ตองลดการสรางมลพิษตาม 
Tokyo declaration 
4. ขอเสนอเชิงยุทธศาสตร: ดานสถาปตยกรรมทางสังคม  

มองเรื่องของปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องทุนและเชื่อมโยงทางดานสังคม เนนดานสังคมมากขึ้น เพื่อใหเกิด
ความเอื้ออาทรกัน เพื่อพัฒนาประเทศใหเกิดความสมดุล ยั่งยืน ทุกคนอยูไดอยางมีความสุข  
5. ขอเสนอเชิงยุทธศาสตร: ดานสัญญาประชาคมใหม   

มองหาคานิยมของสังคมเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุข และมีความสงบสุขในชีวิต 
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คําถาม (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) 
เร่ืองคุณภาพชีวิตของประชากร การเรียนรูตลอดชีวิต คานิยมจิตสาธารณะ หากจะเพิ่มเร่ืองของ

คุณธรรม จริยธรรมเขาไปจะไดหรือไม  

คําตอบ 
 เร่ืองคุณธรรมจริยธรรมเปนหนึ่งในปรัชญาพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง คนเกงอยางเดียวไมสามารถ
พาประเทศไปตลอดรอดฝงได ตองมีคุณธรรมจริยธรรมดวย จึงตองมีกรอบนี้ไวและพยายามแทรกเขาไป
สังคม ทั้งเรื่องการเรียน ปลูกจิตสํานึกแกนักเรียนใหมีจริยธรรมเพื่อวางรากฐานของคนไทยที่จะมีจิตสํานึก 
มีจิตสาธารณะ  

นโยบายรัฐบาล 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 176 กําหนดใหคณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการ
แผนดินตองแถลงนโยบายตอรัฐสภา ภายใน 15 วัน นับแตวันเขารับหนาที่ ซึ่งในการจัดทํานโยบายรัฐบาล
ของรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ดมีข้ันตอนการดําเนินงาน โดยสังเขป ดังนี้ 

• การประชุมรวมกันระหวางทีมงานของรัฐบาลและทีมงานสํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติเพื่อจัดทํารางคําแถลงนโยบายรัฐบาล  

• จัดพิมพรางคําแถลงนโยบาย 
• สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีประสานงานกับรัฐสภาเพื่อกําหนดวันในการแถลง 

นโยบายรัฐบาลตอรัฐสภา  
• รัฐบาลแถลงนโยบายตอรัฐสภา 
•  จัดทํานโยบายรัฐบาล โดยนโยบายรัฐบาลประกอบดวย บทกลาวนําและหลักการพื้นฐานใน

การบริหารราชการแผนดิน นโยบายเรงดวนที่จะตองดําเนินการในปแรก คือ นโยบายฟนฟู
เศรษฐกิจ และนโยบายที่จะดําเนินการภายในชวงระยะเวลา 3 ป ซึ่งประกอบไปดวยนโยบาย
ความมั่นคงของรัฐ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต นโยบายเศรษฐกิจ นโยบายที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี   

แผนการบริหารราชการแผนดิน 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 76 กําหนดใหรัฐบาลจะตองจัดทําแผนการบริหาร
ราชการแผนดินที่สอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ โดยแผนการบริหารราชการแผนดินจะตองมี
สาระสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน สวนราชการหรือบุคคลที่จะรับผิดชอบ
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ในแตละภารกิจ ประมาณการรายไดและรายจายและทรัพยากรตาง ๆ ที่ตองใช ระยะเวลาการดําเนินการ 
และการติดตามประเมินผล โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้  

• กําหนดใหมีคณะกรรมการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดินมีหนาที่ยกรางแผนการ
บริหารราชการแผนดินเสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพิจารณา ภายใน 60 วัน นับแต
วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายตอรัฐสภา ซึ่งหนวยงานหลักที่มีหนาที่รับผิดชอบในการ
จัดทําแผนบริหารราชการแผนดิน ประกอบดวย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ, สํานักงบประมาณ, กระทรวงการคลัง, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ และสภาความมั่นคงแหงชาติ โดยมีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนผูบูรณาการขอมูลแผนการบริหารราชการแผนดินของ
กระทรวงและหนวยงานตาง ๆ 

• นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีชี้แจงนโยบายรัฐบาล และแนวทางการจัดทําแผนการ
บริหารราชการแผนดินแกผูบริหารของสวนราชการ  

• รัฐมนตรีมอบนโยบายและใหสวนราชการในกํากับจัดทําแผน โดยดูวากระทรวงเกี่ยวของกับ
นโยบายรัฐบาลในดานใดเพื่อจะไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานของกระทรวงให
สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล ในกรณีที่นโยบายเกี่ยวของกับหลายหนวยงาน สภาพัฒนจะ
หารือกับหนวยงานเพื่อบูรณาการนโยบายและกําหนดเจาภาพหลัก และกระทรวงที่เกี่ยวของ 
และกระทรวงเจาภาพหลักมีหนาที่ในการบูรณาการแผนงาน/โครงการเขาบรรจุอยูในแผน
ราชการแผนดินแตในทางปฏิบัติกระทรวงหลักทํางานไมทัน สภาพัฒนฯเ จําเปนที่จะตองเปน
ผูดําเนินการในการบูรณาการแผนงาน/โครงการ ใหครบถวน เนื่องจากมีกฎหมายกําหนดวา
แผนงาน/โครงการ จะตองผานความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีกอน  

 สําหรับปญหาที่เกิดขึ้น คือ สวนราชการจะบรรจุแผนงานประจํา เชน คาเงินเดือน มาใสไวใน
แผนฯ เพราะเกรงวาจะไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ แตในความเปนจริงไดมีการจัดสรรงบประมาณ
ตางหากใหไวแลวในสวนนี้ นอกจากนี้ปญหาเกี่ยวกับการประสานงานในการแปลงนโยบายใหเปนกลยุทธ 
แผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนกลยุทธ และเปนแผนการลงทุน รวมถึงการกําหนดตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ   

กรณีแผนงาน / โครงการจะดําเนินการไดตองเสนอขออนุมัติตามกฎหมายหรือระเบียบที่มีอยู เชน 
โครงการที่ใชเงินกู ตองผานความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และคณะรัฐมนตรีเปนตน และโครงการที่รัฐวิสาหกิจหรือราชการตองการใหเอกชนเขามารวมลงทุน ก็มี
กฎหมายเชนเดียวกันกําหนดวาตองใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
พิจารณาในกรณีที่เปนโครงการใหม หรือใหกระทรวงการคลังพิจารณาในกรณีที่มีทรัพยสินอยูแลว โดยจะ
เสนอเรื่องเขาคณะรัฐมนตรีโดยตรงไมได ตองใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
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แหงชาติเปนคนวิเคราะหและเสนอตอคณะรัฐมนตรีดวย สวนโครงการของรัฐวิสาหกิจนั้น การจะเสนอ
เร่ืองสูคณะรัฐมนตรีตองผานสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกอน เพราะ
เรามีหนาที่ดูแลเร่ืองงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ในการใชจายเงินของรัฐวิสาหกิจ จะตองทําเรื่องใหสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพิจารณากอน ตองทําตามขั้นตอนตามกฎหมาย 
ระบบการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานของรัฐบาล 
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สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนผูรับผิดชอบในการรายงานผลการดําเนินงานตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย โดยจะมีการติดตามผลการดําเนินงานทุก ๆ 3 เดือน ในขณะที่สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจะรับผิดชอบในการติดตามแผนการบริหารราชการ
แผนดิน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สวนการติดตาม   ผลการดําเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาล สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงบประมาณเปนรับผิดชอบ  

คําถาม สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีภารกิจตามกฎกระทรวงในการติดตามรายงานผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยนโยบายเรงดวน เราใหสวนราชการรายงานทุก 1 เดือน ในขณะที่
นโยบายทั่วไป ใหรายงานทุก 3 เดือน และไดเสนอใหต้ังคณะกรรมการที่จะติดตามนโยบายของรัฐบาล 
ดังนั้น อยากทราบวาหนวยงานกลางที่ทําหนาที่ในการติดตามผลการดําเนินการควรจะมีการออก
มาตรฐานการรายงานใหสวนราชการสามารถปฏิบัติได หรือไม 
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คําตอบ 
 ปญหาเรื่องแบบฟอรมการติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานกลางที่มีหลายรูปแบบนั้นควร
มีการหารือเพื่อใหมีแบบฟอรมที่เปนมาตรฐานเดียวใหหนวยงานไดนําไปใช รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย วงศหนองเตย) ไดเชิญทีมงานสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติไปหารือวาใหมีการติดตามรอบ 6 เดือนและ 1 ป และใหมีการรายงานผลหลังการ
ติดตาม ซึ่งไดมีการพูดคุยถึงเรื่องการใหไดมาซึ่งขอมูล คือ เสนอใหมีเจาภาพหลักและเจาภาพรวม โดย
เจาภาพหลักจะเปนผูนัดประชุมและประมวลผลงานเพื่อสรุปแกหนวยงานกลางอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อให
การติดตามมีการบูรณาการในภาพรวม รวมถึงการประเมินผลกระทบตอเศรษฐกิจของนโยบาย              
ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนผูชวยประเมิน  

การดําเนินงานของรัฐบาลเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจ 
มาตรการแกไขปญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลในชวงการเบิกจายแผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะเรงดวน    

ระยะที่ 1 (SP1) เพื่อกระตุนการใชจายเงินของภาคประชาชน โดยอัดฉีดเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจ เมื่อ
ผานชวงแรกผานไปแนวโนมเศรษฐกิจกยังไมดีข้ึนจึงมี SP2 เนนเรื่องการลงทุน เพื่อวางรากฐานทาง
เศรษฐกิจของประชาชน และยกระดับความเปนอยูของประชาชน โดยมีสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนฝายเลขานุการ และมีการประชุมทุกวันพุธ และมติที่ประชุมก็
จะนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและมอบหมายตอไป ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจะเปนหนวยงานประสานกระทรวง ทบวง กรม ใหเสนอแผนงาน/โครงการ
เพื่อกระตุนเศรษฐกิจรอบสอง เพื่อใหเกิดการกอสราง การจางงาน เปนตน  

โดยหนวยงานตองไปทําแผนงาน/โครงการเสนอมาในรอบแรกในกรอบ 1.56 ลานลานบาท และ
ใหหนวยงานไปจัดทํารายละเอียดเพื่อเสนอแกคณะกรรมการกลั่นกรองฯ แตรัฐบาลไมมีเงินก็ตองกู โดยให
กระทรวงการคลังออกเปนพระราชกฤษฎีกาเงินกู 4 แสนลานบาท ซึ่งถือเปนการเรงดวน เพื่อกระตุนใหเม็ด
เงินเขาสูระบบเศรษฐกิจ และในวงเงินสองแสนลานบาทแรก พยายามเนนโครงการที่สามารถใหแลวเสร็จ
ภายในหนึ่งป เพื่อกระตุนใหเกิดการจางงานจริง ๆ และตองวางกรอบในการทํางานใหชัดเจน เพื่อไมใหเกิด
โครงการที่ไมสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล และจะมีการตรวจสอบดวย 
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หัวขอ ประเด็นสาํคัญในรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจของคณะรฐัมนตรี  
วิทยากร นายศิริ เลิศธรรมเทว ี

ผูอํานวยการสํานกันิติธรรม  
สํานกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 

วันที่  26 สิงหาคม 2552 เวลา 13.00-16.00 น. 
  

 

ขอบเขตการบรรยาย 
1.องคประกอบของคณะรัฐมนตรี 
2. ทีม่าของคณะรัฐมนตรี 
3. ภารกิจของคณะรัฐมนตรี 
4.การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี 
 

 
 คําวา “ธรรมนูญ” มีความหมาย 3 ประการ คือ 1) การประทับฟอง ซึ่งปรากฏในกฎหมายตราสามดวง 
2) การจัดระเบียบปกครองในสัดสวน เชน พระธรรมนูญศาลหรือรัฐธรรมนูญ 3) ผูมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับ
กฎหมาย เชนกรมพระธรรมนูญของทหาร โดยประเทศไทยเรียกรัฐธรรมนูญฉบับแรกวา “พระธรรมนูญการ
ปกครองแผนดินสยามชั่วคราวพุทธศักราช 2475” และตอมาไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับถาวร 
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475 โดยเรียกเปนรัฐธรรมนูญแทนพระธรรมนูญและใชเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน  
 รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายที่กําหนดสถานะหรือความสัมพันธขององคกรสูงสุดของรัฐที่มีตอกันหรือ
ตอประชาชน โดยรัฐธรรมนูญถือเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ เพราะเปนการกําหนดสาระการปกครอง 
และมีลักษณะเปนลายลักษณอักษร โดยรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันเปน รัฐธรรมนูญฉบับถาวร ฉบับที่ 17  
 รัฐธรรมนูญเปนกลุมกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเมืองโดยทั่วไป หมายถึง  
 1. รัฐธรรมนูญ 
 2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ โดยปจจุบันพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ มี
จํานวน 9 ฉบับ และในปจจุบันพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะมีลําดับศักดิ์ที่สูงกวา และมี
ลักษณะแตกตางจากพระราชบัญญัติธรรมดา ดังนี้ 

• พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะมีไดเฉพาะที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหมีการตรา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  

• พระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนูญ เมื่อรัฐสภาเหน็ชอบแลว รัฐธรรมนูญกําหนดใหสง
ศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉัยกอนนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย 

• การตราพระราชบัญญัติรัฐธรรมนญูเปนพระราชกาํหนดกระทําไมได 
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• พระราชบัญญติัรัฐธรรมนูญไมสามารถใหเสนอชื่อโดยประชาชน 10,000  รายชื่อได แต 
กรณีพระราชบัญญัติธรรมดาสามารถเขาเสนอชื่อได 

• พระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนูญจะตองมีเนื้อหาตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด 

พัฒนาการของคณะรัฐมนตรี 
 คณะรัฐมนตรี คือ คณะบุคคลที่ทําหนาที่ปกครองประเทศหรือบริหารประเทศ โดยมีพัฒนาการมา
จากที่ปรึกษาราชการแผนดินในสมัยโบราณ ในสมัยพระเจาอูทอง จะมีเสนาบดี 4 กรม คือ เวียง วัง คลัง 
นา และในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ เรียกวา สมุหนายก มีหนาที่ดูแลประชาชน และสมุหกลาโหม มีหนาที่
ปกครองบานเมือง ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดมีการกําหนดใหมีเสนาบดีเพิ่มเปน 12 กระทรวง เปนผูดูแล
และขึ้นตรงตอพระมหากษัตริย ป 2475 พัฒนาเปนคณะกรรมการราษฎร 15 คน และตอมาพัฒนาเปน
คณะรัฐมนตรีที่ใชอํานาจบริหาร    มีนายกรัฐมนตรีเปนหัวหนาตามรัฐธรรมนูญ ตอมาเปนสมัยของ
คณะรัฐมนตรีใชอํานาจบริหาร    มีนายกรัฐมนตรีเปนหัวหนาแตไมอยูในความควบคุมของรัฐสภา และ
ต้ังแตป 2521 จนถึงปจจุบัน เปนสมัยของคณะรัฐมนตรีใชอํานาจอธิปไตย มีนายกรัฐมนตรีเปนหัวหนา
อยางระบบรัฐสภา  

ความสําคัญของคณะรัฐมนตรี 
• ความสําคัญในทางกฎหมาย มีอํานาจหนาที่ในการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย  
• ความสําคัญในทางการเมือง ทําหนาที่ทั้งในตางประเทศและนอกประเทศ เชนการติดตอ

สัมพันธและทําสนธิสัญญากับตางประเทศ 
• ความสําคัญในทางอํานาจ คณะรัฐมนตรีเปนผูกําหนดนโยบายของประเทศ และมีอํานาจใน
การบังคับขาราชการในกระทรวงตาง ๆ  

องคประกอบของคณะรฐัมนตรี 
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา  171 ไดกําหนดวาพระมหากษัตริยจะเปนผูแตงตั้ง
นายกรัฐมนตรีไดไมเกิน 1คน และคณะรัฐมนตรีไดไมเกิน 35 คน ประกอบกันเปนคณะรัฐมนตรี มีหนาที่
บริหารราชการแผนดินตามหลักความรับผิดชอบรวมกัน นอกจากนี้ยังมีองคประกอบอื่น ๆ ที่มีความสําคัญ
ของคณะรัฐมนตรี คือ ขาราชการการเมืองในตําแหนงตาง ๆ ที่คอยสนับสนุนการทํางานของคณะรัฐมนตรี 
เชน  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนาที่อํานวยความสะดวกใหแกการประชุมคณะรัฐมนตรี เลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี มีหนาที่กลั่นกรองงานของนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี มีหนาที่ใหคําปรึกษางาน
แกนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรี และโฆษกรัฐบาล ทําหนาที่ประชาสัมพันธ      
งานของรัฐบาล รวมถึงแถลงผลงานของรัฐบาล 
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การแตงต้ังนายกรฐัมนตร ี
 รัฐธรรมนูญมีการกําหนดและบัญญัติกระบวนการสรรหานายกรัฐมนตรีไว ดังนี้  

• นายกรัฐมนตรีตองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
• การเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี จะตองมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวน

สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรรับรอง  
• ตองมีคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของ 
 สภาผูแทนราษฎร 
• สภาผูแทนราษฎรเห็นชอบ 
• พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง  
• ประธานสภาผูแทนราษฎรลงนามสนองพระบรมราชโองการ   

 สําหรับการแตงตั้งรัฐมนตรีนั้น พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง โดยมีนายกรัฐมนตรีลงนาม               
สนองพระบรมราชโองการ ซึ่งมีคณะรัฐมนตรีไดไมเกิน 35 คน   

ภารกิจของคณะรัฐมนตรีในรัฐธรรมนูญ 
• การปฏิบัติหนาที่ของคณะรัฐมนตรีตองเปนไปตามหลักนิติธรรม (มาตรา 3 วรรค 2) กลาวคือ 

ตองมีการปฏิบัติตามกฎหมายของทุกองคกรของรัฐ ตองมีการแบงแยกอํานาจบริหาร นิติ
บัญญัติ และตุลาการ ตองมีกฎหมายที่ดี และมีความแนนอนชัดเจน เพื่อใหประชาชนปฏิบัติ
ไดและมีความมั่นคง และความชอบดวยกฎหมายของการปกครอง โดยรัฐตองใชอํานาจอยู
ในขอบเขตของกฎหมาย รวมถึงความรับผิดชอบของรัฐ กรณีที่รัฐกอใหเกิดความเสียหายตอ
เอกชน โดยรัฐตองดูแลและเยียวยาความเสียหาย การที่ทุกคนมีสิทธิที่จะฟองรองคดีตอศาล 
และมีการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของเอกชนสวนใหญหลักนิติธรรมและหลักนิติรัฐจะมี
ความหมายคลายกัน 2 ประการ ดังนี้ คือ 1) ถาไมมีกฎหมายใหอํานาจ เจาหนาที่ของรัฐจะ
กระทําการใด ๆ ไมได 2) กฎหมายกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของเจาหนาของที่รัฐไวเทาใด 
ฝายปกครองจะตองใชอํานาจหนาที่ไดเทาที่กําหนดขอบเขตกฎหมายนั้น 

• การใชอํานาจของคณะรัฐมนตรีตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน (มาตรา 26)  

• สิทธิ เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว ผูกพันคณะรัฐมนตรีโดยตรงในการบังคับใชกฎหมาย 
(มาตรา 27) 

• คณะรัฐมนตรีตองจัดทําแผนบริหารราชการแผนดิน ซึ่งตองสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐและจัดใหมีแผนการตรากฏหมายที่จําเปนตอการดําเนินการตามนโยบายและแผนการ
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บริหารราชการแผนดิน (มาตรา 76) แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ เปนนโยบายหลักซึ่ง
รัฐธรรมนูญกําหนดใหรัฐตองปฏิบัติตามมาตรา 75-87 คือ 1) ดานความมั่นคงของรัฐ 2) ดาน
การบริหารราชการแผนดิน 3) ดานศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม 
4) ดานกฎหมาย และการยุติธรรม 5) ดานการตางประเทศ 6) ดานเศรษฐกิจ 7) ดานที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 8) ดานการมีสวนรวมของประชาชน  

• คณะรัฐมนตรีสามารถรองขอสภาใหมีการประชุมสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภาและการประชุมรัฐสภา 
เปนการประชุมลับได (มาตรา 133) 

• คณะรัฐมนตรี มีหนาที่ในการเสนอรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญ และ
รางพระราชบัญญัติ (มาตรา 139) 

• นายกรัฐมนตรี มีหนาที่พิจารณาใหคํารับรอง กรณีรางพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน       
(มาตรา 142)ซึ่งหมายถึง การตั้ง เปลี่ยนแปลง แกไข ระเบียบเกี่ยวกับภาษีอากร การจัดสรร 
รับ จาย โอน งบประมาณ การค้ําประกัน กูใชเงินกูที่ผูกพันทรัพยสินของรัฐ และเรื่องเงินตรา   

• นายกรัฐมนตรีมีหนาที่นํารางพระราชบัญญัติที่ไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาแลว ข้ึน
ทูลเกลาฯ ถวายภายใน 20 วัน เพื่อใหพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย (มาตรา 150) 

• นายกรัฐมนตรีมีหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัติกรณีเห็นวาขัดแยงตอรัฐธรรมนูญใหสงให
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย (มาตรา 154 (1))  

• คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีมีหนาที่ตอบกระทูถามจากสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา
เกี่ยวกับงานในหนาที่ การบริหารราชการแผนดินที่อยูในความสนใจ เรงดวน หรือกระทบ
ประโยชนของประเทศชาติ (มาตรา 156,157) ซึ่งขอดีของการตอบกระทูถามคือ รัฐบาล
สามารถไดชี้แจงขอสงสัย และเปนการประชาสัมพันธผลงานได 

• นายกรัฐมนตรีมีหนาที่ถูกตรวจสอบดวยมติไมไววางใจจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน
ไมนอยกวา 1 ใน 5 (มาตรา 158) ในขณะที่ รัฐมนตรีมีหนาที่ถูกตรวจสอบดวยมติไมไววางใจ
เปนรายบุคคลจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวนไมนอยกวา 1ใน 6 (มาตรา 159) 

• คณะรัฐมนตรีมีหนาที่แถลงขอเท็จจริง ชี้แจงปญหาเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน      
กรณีถูกตรวจสอบดวยการเปดอภิปรายทั่วไปจากสมาชิกวุฒิสภา จํานวนไมนอยกวา 1 ใน 3 
(มาตรา 161)  

• นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีที่ถูกตั้งกระทูถาม หรืออภิปรายจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
หรือสมาชิกวุฒิสภา มีหนาที่ชี้แจงตอบดวยตนเอง (มาตรา 162) 
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• กรณีที่เห็นวากิจการเรื่องใดกระทบสวนไดเสียของประเทศชาติและประชาชนคณะรัฐมนตรีมี
หนาที่ปรึกษาประธานสภาผูแทนราษฎรใหออกเสียงประชามติได (มาตรา 165) 

• รัฐบาลสามารถจายเงินงบประมาณตามกฎหมาย กรณีจําเปน เรงดวน แตตองตั้งงบประมาณ
ชดใช 

• คณะรัฐมนตรีมีอํานาจโอนเงิน  นํารายจายที่กําหนดไปใชในรายการที่แตกตางจาก
งบประมาณกรณีประเทศอยูในภาวะสงครามแลวรายงานรัฐสภาทราบ (มาตรา 169) 

• คณะรัฐมนตรี มีหนาที่ทํารายงานรายรับ รายจายเสนอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา กรณี
หนวยงานของรัฐที่ไมตองนํารายไดสงเปนรายไดแผนดิน (มาตรา 170) 

• คณะรัฐมนตรีมีหนาที่ถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริยกอนเขารับหนาที่ (มาตรา 175) 
• คณะรัฐมนตรีมีหนาที่แถลงนโยบายตอรัฐสภา และชี้แจงการดําเนินการตามแนวนโยบาย

พื้นฐานแหงรัฐ กอนเขาบริหารราชการแผนดิน (มาตรา 176) 
• รัฐมนตรีมีสิทธิเขาประชุม แถลงขอเท็จจริงตอสภา (มาตรา 177 วรรค 1) และในมาตรา 177 วรรค 2  

กําหนดวารัฐมนตรีที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมิใหออกเสียงลงคะแนนเรื่องที่ตนมีสวนได
สวนเสียหรือเกี่ยวกับตําแหนงหรือหนาที่ของตน 

• รัฐมนตรีมีหนาที่และรับผิดชอบการบริหารราชการแผนดินตามนโยบายที่แถลงตอรัฐสภาและ
นโยบายทั่วไปของคณะรัฐมนตรี (มาตรา 178)  

• คณะรัฐมนตรี  มีหนาที่ฟงความเห็นของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  และวุฒิสมาชิก  
โดยนายกรัฐมนตรีแจงประธานสภาใหเปดอภิปรายรวมกันของรัฐสภา กรณีมีปญหาสําคัญ
เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน (มาตรา 179) 

• คณะรัฐมนตรีมีหนาที่เสนอพระราชกําหนดตอรัฐสภาโดยไมชักชา (มาตรา 184)  
• คณะรัฐมนตรีมีหนาที่ใหขอมูล และจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งชี้แจง

ตอรัฐสภากอนดําเนินการเพื่อทําหนังสือสัญญากับนานาประเทศ หรือองคกรระหวางประเทศ 
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีหนาที่เสนอกรอบการเจรจาตอรัฐสภา เพื่อขอความเห็นชอบดวย อยางไร
ก็ดี กอนที่จะแสดงเจตนาใหมีผลผูกพัน คณะรัฐมนตรีมีหนาที่ดําเนินการใหประชาชน
สามารถเขาถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญานั้น และหากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญา
ดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนหรือผูประกอบการขนาดกลาง  ขนายอม 
คณะรัฐมนตรีมีหนาที่ดําเนินการแกไข เยียวยาผูไดรับผลกระทบนั้นอยางรวดเร็ว เหมาะสม
และเปนธรรม (มาตรา 190)  
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• นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีมีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน หนี้สินตน คูสมรส และบุตรที่
ยังไมบรรลุนิติภาวะตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทุกครั้งที่รับ 
และพนจากตําแหนง (มาตรา 259)  

• นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี คูสมรส บุตร บุคคลอ่ืนที่ถูกใชรวมดําเนินการ หามเกี่ยวของกับ
สัมปทานของรัฐ รับเงินตอบแทนพิเศษจากหนวยงานของรัฐ เปนเจาของ หรือถือหุนใน
ส่ือสารมวลชน (มาตรา 267) 

• หามนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี กาวกาย แทรกแซงการปฏิบัติราชการ การแตงตั้งโยกยาย การ
พนจากตําแหนงของขาราชการ เวนแตกระทําตามอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการแผนดิน
(มาตรา 268) 

• หามนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะถือหุนเกินกวากฏหมาย
บัญญัติ และหามเขาไปเกี่ยวของกับการบริหาร จัดการบริษัท หรือกิจการที่ตนมีหุน     
(มาตรา 269) 

• นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สามารถถูกถอดถอนออกจากตําแหนงโดยวุฒิสภา กรณีรํ่ารวย
ผิดปกติ สอวาทุจริต กระทําผิดตอหนาที่ ใชอํานาจขัด ฝาฝนตอกฎหมาย ไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรม (มาตรา 270)  

• นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีอาจถูกพิจารณา พิพากษาจากศาลฏีกาแผนกอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง กรณีรํ่ารวยผิดปกติ กระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ ทุจริตตอหนาที่ 
(มาตรา 275) 

• คณรัฐมนตรีมีสิทธิเสนอญัตติขอแกไขรัฐธรรมนูญ โดยญัตติดังกลาวที่มีผลเปนการ
เปลี่ ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย เปนประมุข                  
หรือเปลี่ยนแปลงเสนอรูปของรัฐจะเสนอมิได (มาตรา 291)   

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี 
 1. ส้ินสุดคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ ตามมาตรา 180 ตอเมื่อความเปนรัฐมนตรีของ
นายกรัฐมนตรีส้ินสุดลง การสิ้นอายุสภาผูแทนราษฎรหรือยุบสภา หรือคณะรัฐมนตรีลาออกคณะรัฐมนตรี
ที่พนจากตําแหนงจะตองอยูปฏิบัติหนาที่จนกวาคณะรัฐมนตรีที่แตงตั้งใหมจะเขารับตําแหนง โดยใหถือวา
วันที่คณะรัฐมนตรีชุดเดิมพนจากตําแหนงคือวันที่ รัฐมนตรีชุดใหมเขาเฝาถวายสัตย และคําสั่งที่
นายกรัฐมนตรีแตงตั้ง หรือ คณะรัฐมนตรีแตงตั้งนั้นก็ถือวาหมดอายุไปดวย 
 2. ส้ินสุดโดยเฉพาะตัว ตามมาตรา 182 โดยรัฐมนตรีเสียชีวิต หรือ ลาออก หรือ ถูก
พิพากษารอลงอาญา หรือจําคุก ยกเวนรออาญาลหุโทษหรือหมิ่นประมาท สภาผูแทนราษฎรลงมติไม
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ไววางใจ หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม มีพระบรมราชโองการใหพนจากรัฐมนตรี กระทําการ
ตองหาม หรือกระทําการที่ขัดกันแหงผลประโยชน การที่วุฒิสภาถอดถอนจากตําแหนง เปนนายกรัฐมนตรี
ติดตอกันเกิน 8 ป ในกรณีนี้คณะรัฐมนตรียังอยูทั้งคณะ เพราะการลาออกของรัฐมนตรีบางคนไมทําให
คณะรัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนงไปดวย  
 สําหรับการลาออกของรัฐมนตรีนั้นจะจัดทําเปนประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี และจัดทําหนังสือ
ถึงสํานักราชเลขาธิการ เพื่อนําความกราบบังคมทูลทราบฝาละอองธุลีพระบาท เนื่องจากพระองคทรงเปน
ผูแตงตั้งรัฐมนตรี  
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หัวขอ  ศึกษาดูงานและบรรยายสรุป ณ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
วิทยากร นายสุวิจกัษณ นาควัชระ 

รองเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร 
วันที่  28 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00-12.00 น. 

 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรไดนําคณะดูงานเยี่ยมชม พิพิธภัณฑรัฐสภา ซึ่งเปนสถานที่

ในการจัดแสดงนิทรรศการ ส่ิงของเครื่องใชและเอกสารที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรการเมืองการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา เพื่อแสดงใหเห็นถึงวิวัฒนาการและความเปนมาของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยของไทย โดยการจัดการแสดงแบงออกเปน 5 สวน ดังนี้ 

1. การจัดแสดงเกี่ยวกับพระราชประวัติและการสละราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัว พรอมจัดแสดงเอกสารลายพระหัตถเลขาทรงสละราชสมบัติ 

2. จัดแสดงความเปนมาในการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมา
เปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย พรอมจัดแสดงหมุดที่ระลึกการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

3.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  โดยจัดแสดงความเปนมาและสาระสําคัญของ
รัฐธรรมนูญ ฉบับตาง ๆ ของไทย พรอมทั้งจัดแสดงรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทย (ตนฉบับ)  

4. การประชุมรัฐสภา เปนการจัดแสดงเกี่ยวกับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พรอมทั้งจัดแสดง
อุปกรณเครื่องใชสํานักงานที่รองรับการประชุมสภาในอดีต การจดบันทึกการประชุมดวยภาษาชวเลข และ
อุปกรณการลงคะแนนเสียงในยุคตาง ๆ 

5. รัฐภาไทยในเวทีโลก เปนการจัดแสดงเกี่ยวกับความสัมพันธของรัฐสภาไทยกับรัฐสภา
ตางประเทศ การประชุมความรวมมือดานตาง ๆ ตลอดจนการจัดแสดงของที่ระลึกที่ไดรับมอบจากรัฐสภา
ตางประเทศ 

ขั้นตอนวธิีการในการประชุมสภาผูแทนราษฎร 
ในการประชุมสภาผูแทนราษฎรนั้น รูปแบบและวิธีการประชุมจะเปนไปตามขอบังคับการประชุม

สภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2551 ซึ่งไดกําหนดวิธีการประชุมวาจะตองกระทําเปนการเปดเผย (ขอ 11) เวนแต
คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภารอง
ขอใหประชุมลับ ก็ใหประชุมลับ  

ในการนัดประชุมตองทําเปนหนังสือแจงนัดลวงหนาไมนอยกวาสามวัน เวนแตไดมีการแจงในที่
ประชุม (ขอ 13) โดยทั่วไปการประชุมสภาผูแทนราษฎรจะจัดขึ้นทุกวันพุธ และพฤหัสบดี เวลา 13.30 เปน
ตนไป แตบางครั้งอาจมีการประชุมนัดพิเศษในกรณีที่มีเร่ืองเรงดวน สําคัญที่ตองพิจารณา เชน การ
พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. เพื่อใหมีเวลาพิจารณาอยางพอเพียง 
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ในขั้นตอนของการเตรียมการกอนประชุม ฝายเลขานุการจะจัดทํารางระเบียบวาระการประชุม
เสนอตอประธานสภา เมื่อผานความเหน็ชอบจะทาํการบรรจุเปนระเบยีบวาระการประชุม พรอมหนังสือ
นัดประชุม และประสานเชิญผูชี้แจง  

การจัดระเบียบวาระการประชุม (ขอ 16) มีการจัดลําดับ ดังตอไปนี้ 
1.  กระทูถาม โดยกระทูถาม มี 2 ประเภท คือ 

• กระทูถามสด 
• กระทูถามทั่วไป โดยสมาชิกจะตองเสนอลวงหนาเปนหนังสือยื่นตอประธานสภา โดยมี

ขอความเปนคําถามในขอเท็จจริงหรือนโยบาย และระบุวาจะใหตอบในที่ประชุมสภาหรือ
ในราชกิจจานุเบกษา 

2. เร่ืองที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม เชน รายงานตาง ๆ ขององคการอิสระที่จะตองมีการ
รายงานตอสภาตามที่กฎหมายกําหนด 

3. รับรองรายงานการประชุม โดยรายงานการประชุมจะมีการบันทึกทุกถอยคํา เพื่อเปนหลกัฐานทางราชการ 
4. เร่ืองที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสรจ็แลว 
5. เร่ืองที่คางพิจารณา 
6.  เร่ืองที่เสนอใหม 
7.  เร่ืองอื่น ๆ 

 ในการประชุมสภานั้น กอนเขาประชุมทุกครั้งใหสมาชิกตองมาลงชื่อประชุม ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู จึงจะเปนอันครบองคประชุม เวนแตในกรณีพิจารณาระเบียบวาระ
กระทูถามตามมาตรา 156 และมาตรา 157 ของรัฐธรรมนูญ ถามีสมาชิกลงชื่อมาประชุมไมนอยกวา 1 ใน 
5 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูก็ใหถือวาเปนองคประชุมพิจารณาได (ขอ 18) และเมื่อพนกําหนด
ประชุมไป 30 นาที หากจํานวนสมาชิกไมครบองคประชุม ประธานมีอํานาจในการสั่งเลื่อนการประชุมได (ขอ 19)  
 การประชุมสภาจะมีการพิจารณาไปตามระเบียบวาระการประชุม เวนแตที่ประชุมจะมีการลงมติ
เปนอยางอื่น โดยในการพิจารณาตามวาระนั้น ผูแทน/ผูชี้แจงขององคกรมีสิทธิเขาแถลงหรือชี้แจงได เมื่อ
ไดรับอนุญาตจากประธานสภาฯ  

การเสนอญัตติ 
ในขอบังคับการประชุมขอ 37 ไดกําหนดวาญัตติทั้งหลายตองเสนอลวงหนาเปนหนังสือตอ

ประธานสภา เวนแตเปนเรื่องที่ขอใหพิจารณาเปนเรื่องเรงดวน ขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม หรือ
เปนญัตติที่ประธานอนุญาตตามที่เห็นสมควร และตองมีจํานวนสมาชิกรับรองไมนอยกวาหาคน           
เวนแตเปนญัตติที่กําหนดไวเฉพาะ เชน รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไป     
ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ญัตติที่คณะรัฐมนตรีเสนอฯลฯ  
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ประเภทของญัตติ 
 1. ญัตติดวน ในกรณีที่เกี่ยวกับประโยชนสําคัญของแผนดิน หรือมีความจําเปนรีบดวนในอันที่
จะรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือความมั่นคงของประเทศ หรือเหตุที่
กระทบกระเทือนตอเสรีภาพของประชาชนอยางรายแรง อาจจะเสนอญัตติดวนเพื่อใหสภาพิจารณาเปน
การดวนก็ไดแตญัตติดวนดังกลาว จะตองไมมีลักษณะทํานองเดียวกับกระทู และตองมีวัตถุประสงคเพื่อใหสภา
ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งดวย 
 2. ญัตติธรรมดา 
 3. ญัตติขอใหสภาต้ังคณะกรรมาธิการหรือขอใหคณะกรรมาธิการสามัญคณะใดคณะหนึ่ง
กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของสภา 

 การอภิปราย 
 หลักการในการอภิปรายนั้น ใหยึดหลัก ดังนี้ 

1. สิทธิในการอภิปรายนั้น ยึดหลักผูเสนอญัตติหรือผูแปรญัตติเปนผูมีสิทธิอภิปรายกอน 
2. การอภิปรายตองอยูในประเด็นหรือเกี่ยวกับประเด็นที่กําลังปรึกษากันอยู ตองไมฟุมเฟอย 

วนเวียน ซ้ําซาก หรือซ้ํากับผูอ่ืน และหามไมใหนําเอกสารใด ๆ มาอานใหที่ประชุมฟงโดยไมจําเปน และ
หามไมใหนําวัตถุใด ๆ เขามาแสดงในที่ประชุม เวนแตประธานจะอนุญาต 

3. หามผูอภิปรายแสดงกิริยาหรือใชวาจาอันไมสุภาพ ใสราย หรือเสียดสีบุคคลใด และหาม
กลาวถึงพระมหากษัตริยหรือออกชื่อสมาชิกหรือบุคคลใดโดยไมจําเปน  

4. หากสมาชิกมีการฝาฝนขอบังคับ ใหประธานเปนผูวินิจฉัย และคําวินิจฉัยของประธานถือเปน
เด็ดขาด  

 การลงมติ 
ในกรณีที่จะตองมีมติของสภา ประธานจะมีสัญญาณใหสมาชิกทราบกอนลงมติ โดยในการลงมติ

ใหกระทําโดยเปดเผย แตเมื่อสมาชิกเสนอญัตติโดยมีผูรับรองไมนอยกวายี่สิบคนขอใหกระทําเปนการลับ 
จึงใหลงคะแนนลับ  

การออกเสียงลงคะแนน หามมิใหรัฐมนตรีซึ่งเปนสมาชิกในขณะเดียวกันออกเสียงลงคะแนนใน
เร่ืองที่เกี่ยวกับการดํารงตําแหนง การปฏิบัติหนาที่หรือการมีสวนไดเสียในเรื่องนั้น 
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หัวขอ ศึกษาดูงานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ สาํนักเลขาธิการคณะรฐัมนตร ี
วิทยากร นายสมโภชน ราชแพทยาคม  

ผูอํานวยการกองการประชุมคณะรฐัมนตรี 
สํานกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 

วันที่  28 สิงหาคม 2552 เวลา 13.00-16.00 น. 
 

 กองการประชุมคณะรัฐมนตรีเปนหนวยงานหลักที่มีหนาที่ความรับผิดชอบในการจัดประชุม
คณะรัฐมนตรี โดยที่ผานมาไดมีการกําหนดโครงสรางกองการประชุมคณะรัฐมนตรีใหม โดยแยกงานดาน
การอํานวยการจัดประชุม (Logistic) ออกมาจากสํานักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งภายหลังได
เปลี่ยนชื่อเปน สํานักวิเคราะหเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีในปจจุบัน กองการประชุมคณะรัฐมนตรีมีหนาที่หลัก ดังนี้  
 1.  งานดานอํานวยการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี 
  วัน เวลา และสถานที่การประชุมคณะรัฐมนตรี  
  การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีถือเปนหนึ่งในภารกิจที่สําคัญของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
โดยในอดีตการประชุมคณะรัฐมนตรี จัดขึ้นที่ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล จนถึงสมัยรัฐบาลของพัน
ตํารวจโททักษิณ ชินวัตร จึงไดยายสถานที่การประชุมจากตึกบัญชาการมาเปนหองประชุมคณะรัฐมนตรี 
ชั้น 2 อาคารสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และรัฐบาลตอตอมาก็ไดใชเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน สําหรับ
รูปแบบในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี ถาเปนการประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการตามปกติ โดยมี
คณะรัฐมนตรีเขารวมการประชุมเต็มคณะนั้น จะจัดใหมีการประชุมในทุกวันอังคาร เวลา 09.00 น.        
ณ หองประชุมคณะรัฐมนตรี อาคารสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แตในบางกรณีนายกรัฐมนตรีอาจมี
คําสั่งใหใชสถานที่ประชุมในที่ใดก็ไดตามที่เห็นสมควร หรือวิธีอ่ืนใดที่ผูเขารวมประชุมสามารปรึกษาหารือ
ไดแมจะมิไดอยูในสถานที่เดียวกัน ตามที่นายกรัฐมนตรีกําหนด ซึ่งทําใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สามารถนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน Video conference เขามาชวยเปนเครื่องมือในการอํานวย
ความสะดวกในการจัดประชุม 
  การประชุมคณะรัฐมนตรี  
  หากเปนการประชุมคณะรัฐมนตรีปกติ จะตองมีรัฐมนตรีเขารวมการประชุมไมนอยกวา 1 ใน 
3 ของจํานวนรัฐมนตรีที่มีอยู จึงจะถือวาครบองคประชุม แตในกรณีจําเปน เพื่อเปนการรักษาผลประโยชน
สําคัญของประเทศ หรือมีกรณีฉุกเฉิน หรือเพื่อประโยชนในการรักษาความลับ ซึ่งอาจใชสถานที่อ่ืน ๆ โดย
มีนายกรัฐมนตรีประชุมรวมกับรัฐมนตรีทีเกี่ยวของตามที่นายกรัฐมนตรีเห็นสมควร เชนนี้ก็ใหถือเปนการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีได โดยจะมีจํานวนเทาใดก็ได และเมื่อที่ประชุมไดมีมติออกมาก็ใหถือวาเปนมติ
คณะรัฐมนตรีแตทั้งนี้ เมื่อมีการประชุมคณะรัฐมนตรีปกติ นายกรัฐมนตรีจะตองแจงใหที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีทราบดวยซึ่งเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548  
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 ผูเขารวมประชุมคณะรัฐมนตรี  
 เนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรีถือเปนความลับ ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองกําหนดผูเขารวม
การประชุมใหมีเฉพาะเทาที่จําเปนตอการประชุมคณะรัฐมนตรีเทานั้น ประกอบดวย  

• ขาราชการการเมือง ไดแก เลขาธิการนายกรัฐมนตรี โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
และรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

• ขาราชการประจําระดับสูง จํานวน 8 คน ไดแกเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผูอํานวยการ
สํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการสภาความมั่นคง
แหงชาติ ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ และอธิบดีกรมประชาสัมพันธ 

• เจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการ ซึ่งเปนขาราชการของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพื่อทําหนาที่ในการจดและยกรางมติคณะรัฐมนตรี และประสานงานใน
การปฏิบัติหนาที่ของเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  และเดินเอกสารในหองประชุม
คณะรัฐมนตรีเทาที่จําเปน 

2. งานดานการจัดทําวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 การเตรียมระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี  
 โดยปกติจะมีการกําหนดระเบียบวาระการประชุมและแยกประเภทแฟมระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้  

 ระเบียบวาระการประชุม ประเภทแฟม 
1.  เร่ืองที่ประธานแจงที่ประชุม  
2.  การบรรยายสรุปเร่ืองสําคัญ ๆ (ถามี)  
3.  ระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา   (ถามี)  

4.  ระเบียบวาระสําคัญของรัฐบาล (ถามี) แฟมสีเขยีว 
5.  เร่ืองเพื่อพิจารณา แฟมสีชมพู 
6.  เร่ืองเพื่อทราบ  
 - เร่ืองเพื่อทราบผานคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ

คณะรัฐมนตรี 
แฟมสีแดง 

 - เร่ืองเพื่อทราบที่เปนมติคณะรัฐมนตรี อนุมัติเห็นชอบ หรือ
รับทราบ 

แฟมสีฟา 

 - เร่ืองเพื่อทราบเปนขอมูล แฟมสีเหลอืง 
7. เร่ืองอืน่ ๆ   
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 การสงระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี  
 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตองจัดสงวาระการประชุมพรอมเอกสารที่เกี่ยวของให
คณะรัฐมนตรีทราบลวงหนาไมนอยกวาหนึ่งวันกอนการประชุมคณะรัฐมนตรี เวนแตกรณีมีความจําเปน
เรงดวน นายกรัฐมนตรีจะอนุมัติใหเสนอโดยไมตองสงระเบียบวาระการประชุมลวงหนาก็ได โดยในทาง
ปฏิบัติสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะจัดสงวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีลวงหนา 3 คร้ัง ดังนี้ 
 วันพุธ  วาระที่จัดสงในวันนี้จะเรียกวา วาระปกติ  
 วันศุกร จะเปนวาระเพิ่มเติม คร้ังที่ 1 
 วันจันทร จะเปนวาระเพิ่มเติมคร้ังที่ 2   
 สําหรับการเตรียมวาระการประชุม ปจจุบันมีการจัดทําบัญชีคาดหมายวาระลวงหนา 8 
สัปดาหเพื่อเปนชวยในการบริหารจัดการและการจัดเตรียมวาระการประชุม รวมทั้งจะเปนประโยชนแก
หนวยงานผูเสนอเรื่องที่จะทราบกําหนดการเกี่ยวกับเร่ืองที่จะเสนอ เพื่อประสานหนวยงานผูเกี่ยวของ และ
จัดเตรียมผูชี้แจง แตการกําหนดวาระการประชุมลวงหนาเชนนี้นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดวันที่จะ
นําเสนอคณะรัฐมนตรีได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ เชน ความเรงดวนของเรื่องที่เสนอตอคณะรัฐมนตรี 
และดุลพินิจในการสั่งบรรจุเร่ืองในระเบียบวาระของนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับ
มอบหมาย เปนตน   
 การสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  
 เมื่อการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จส้ินในแตละครั้ง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะทํา
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี แลวสงใหคณะรัฐมนตรีทราบ ซึ่งตามระเบียบวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ไดกําหนดไวในขอ 21 ใหนําสรุปผลการประชุม
คณะรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ หากมีขอทักทวงหือแกไขประการใดก็ใหดําเนินการแกไข
โดยเร็ว  

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีไมไดมีลักษณะเปนรายงานการประชุม เพราะโดยปกติทั่วไป
รายงานการประชุมจะมีสวนที่เปนสาระสําคัญในการประชุม โดยมีประเด็นที่ที่ประชุมหยิบยกขึ้นมา
อภิปราย หรือพิจารณาในเรื่องนั้น ๆ แตสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีจะไมมีในสวนนี้ โดยจะกลาวถึง
เฉพาะวาสวนราชการที่เสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีมีสาระสําคัญอยางไร สวนราชการที่เกี่ยวของมี
ความเห็นอยางไร และผูมีอํานาจสั่งการใหนําเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งหมายถึงนายกรัฐมนตรี หรือรอง
นายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายสั่งการอยางไร แลวจะตอดวยมติคณะรัฐมนตรีของเรื่องนั้นเลย ทั้งนี้ 
เพราะกระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ถือเปนเรื่องภายในของฝายบริหารที่จะมีความเห็น หรือ
อภิปรายในเชิงเห็นดวยหรือไมเห็นดวยอยางไรก็ได แตจะไมผูกพันคณะรัฐมนตรี สวนที่จะผูกพัน
คณะรัฐมนตรี คือมติคณะรัฐมนตรีตามหลักความรับผิดชอบรวมกัน ซึ่งหลักการนี้เปนหลักที่เปนสากล 
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ประเทศตาง ๆ รวมทั้งประเทศไทย ไดยึดถือเปนหลักปฏิบัติมานาน แตเพิ่งจะปรากฎในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ในฉบับป พ.ศ. 2550 ซึ่งเปนหลักที่จะทําใหรัฐมนตรีทุกทานตองรับผิดชอบรวมกันทาง
การเมืองในมติคณะรัฐมนตรีที่รัฐบาลชุดนั้นมีมติ จะอางวาไมเห็นชอบดวย หรือคัดคานแลวไมได  

งานการจัดทําสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เปนงานที่ละเอียด ยุงยาก เพราะตองตรวจสอบ
เอกสารทั้งหมดที่เสนอตอคณะรัฐมนตรี และสรุปยอใหส้ัน กระชับ โดยยังคงสาระสําคัญของเรื่องไวอยาง
ครบถวน นอกจากนั้นยังเปนหนวยงานที่ตองระมัดระวังใหสรุปผลการประชุมแตละครั้ง ถูกตองตาม
ขอเท็จจริงและชอบดวยกฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคปจจุบันที่องคกรในฝายบริหารถูกตรวจสอบ
จากองคกรตามรัฐธรรมนูญอยูเสมอ    
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หัวขอ 
วิทยากร 

กฎหมายสําคัญเกี่ยวกับการบรหิารราชการแผนดินของคณะรฐัมนตร ี
ศาสตราจารย ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย  
คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

วันที่  2 กันยายน 2552 เวลา 09.00-12.00 น. 
 
 คณะรัฐมนตรี คือ องคกรกลุมคนที่ทําหนาที่ในการตัดสินใจในการบริหารประเทศ  
 อํานาจอธิปไตย มี 3 ประเภท คือ  

1. อํานาจนิติบัญญัติ คือ อํานาจในการตรากฎหมาย โดยผานรัฐสภา 
2. อํานาจบริหาร คือ อํานาจในการบังคับใชกฎหมาย โดยผานคณะรัฐมนตรี 
3. อํานาจตุลาการ คือ อํานาจในการชี้ขาดขอพิพาททางกฎหมาย โดยผานทางศาล 

 คณะรัฐมนตรีมิใชฝายนิติบัญญัติแมวาคณะรัฐมนตรีจะสามารถออกกฎหมายไดก็ตามโดย
กฎหมายที่ผานคณะรัฐมนตรี เชน พระราชกําหนด พระราชกฎษฎีกา และกฎกระทรวง ฯลฯ แตการที่
คณะรัฐมนตรีออกกฎหมายได ไมไดทําใหคณะรัฐมนตรีเปลี่ยนสภาพจากผูบังคับใชกฎหมายเปนผูตรา
กฎหมายได  
 การบริหารราชการแผนดิน คือ การบังคับใชกฎหมาย ซึ่งในที่นี่จะมีขอบเขตเฉพาะฝายบริหาร
เทานั้น เมื่อพูดถึงฝายบริหาร จะมี 2 ประเภท  
 1. ฝายการเมือง คือ ฝายที่กําหนดนโยบาย หรือเรียกวาฝายบริหารโดยแท ฝายบริหารมี
อํานาจ 2 ประเภท คือ อํานาจที่เกิดจากฐานรัฐธรรมนูญ และอํานาจที่เกิดจากฐานตามกฎหมายอื่น      
การใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญหรืออีกนัยหนึ่งคืออํานาจทางการเมือง เรียกวาการกระทําของรัฐบาล 
(Act of Government/  Act of State) เปนการกระทําในทางนโยบาย/ การกระทําทางการเมือง  
 2. ฝายประจํา คือ ฝายที่ปฏิบัติตามนโยบาย หรือฝายปกครอง อํานาจของฝายปกครองเปน
อํานาจที่เกิดจากฐานอํานาจตามกฎหมาย ซึ่งการใชอํานาจตามกฎหมาย เรียกวาการกระทําทาง
ปกครอง (Administrative Act)  
 ดังนั้น ฝายการเมือง หรือฝายบริหารโดยแทนอกจากจะใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญแลว ยังสามารถ
ใชอํานาจตามกฎหมายไดดวย หากฝายการเมืองใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญถือเปนการกระทําของรัฐบาล
แตถาฝายการเมืองใชอํานาจตามกฎหมายถือเปนการกระทําทางปกครอง ข้ึนอยูกับการใชอํานาจวาใช
อํานาจตามไหน ในขณะที่ฝายประจํา หรือ ฝายปกครองจะใชอํานาจตามกฎหมายเทานั้น ไมสามารถใช
อํานาจตามรัฐธรรมนูญไดเลย  
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 การกระทําของรัฐบาลกับการกระทําทางปกครองมีผลทางกฎหมายที่แตกตางกันโดยสิ้นเชิง 
กลาวคือ การกระทําของรัฐบาล รัฐบาลรับผิดชอบทางการเมือง ไมตองรับผิดชอบทางกฎหมาย ดังนั้น จึง
ฟองศาลปกครองไมได ขณะที่การกระทําทางปกครองฟองรองศาลปกครองได ดังนั้น การที่จะแบงแยกวา
การกระทําใดเปนการกระทําของรัฐบาลหรือการกระทําทางปกครองเปนเรื่องยาก 
 กรณีประสาทเขาพระวหิาร 
 การที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหนายนพดล ปทมะ อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศไปลง
นามแถลงการณรวมกับกัมพูชา ไดมีคนไปฟองศาลปกครองและศาลรัฐธรรมนูญขอใหเพิกถอน โดยการ
กระทําดังกลาวสามารถอธิบายได ดังนี้  
 
 
 
 

ลักษณะ 
การใช 
อํานาจ
เหมือนกัน 
แตฐานของ 
กฎหมาย
ตางกัน 

ฝายกําหนดนโยบาย 

ฝายประจํา 
ขาราชการ/พนักงานของรัฐ/

ลูกจางประจํา 

ฝายที่ปฏิบัติตามนโยบาย 

ฝายบริหารโดยแทฝายการเมือง
คณะรัฐมนตรี/นายกรัฐมนตรี/

รัฐมนตรี 

การใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญ 

ฝายปกครอง 

ใชอํานาจตามกฎหมาย 
(พระราชบัญญัติ/พระราช
กฤษฎีกา/พระราชกําหนด/
กฎกระทรวง/ประกาศ 

การกระทําของรัฐบาล 
(Act of Government/  

Act of State) 

รับผิดชอบทางการเมือง 
แตไมตองรับผิดชอบทาง
ปกครอง ฟองศาลปกครอง

ไมได แตอาจฟองรองท่ีศาลอื่น
ตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนด 

การกระทําทางปกครอง 
(Administration Act) 

รับผิดชอบทางปกครอง 
ฟองศาลปกครองได 

บริหาร 

ฝายการเมือง 
คณะรัฐมนตรี/นายกรัฐมนตรี/

รัฐมนตรี 
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นายนพดลไดทําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติลงนามกบักัมพูชา 

 
คณะรัฐมนตรีมีมติใหนายนพดลลงนามในสัญญาได (การกระทําที่ 1) 

 
นพดลไปลงนาม Joint communiqué กับกัมพูชา (การกระทาํที ่2) 

 
 ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 วรรค 2 ระบุวา “หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย
หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตาม
กฎหมายระหวางประเทศ ตองไดรับความเห็นชอบตอสภา.” และในมาตรา190 วรรค 3 ระบุวา “ในกรณีที่มี
ปญหาตามวรรคสองใหเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยชี้ขาด.” ในประเด็นนี้คําวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญระบุวาแถลงการณรวมดังกลาวเปนหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 190 ที่ตองไดรับ
ความเห็นชอบจากสภา เนื่องจากมีขอความเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของประเทศ สวนในกรณีที่
มีการฟองศาลปกครองเพื่อใหเพิกถอนการกระทําที่นายนพดลไปลงนาม (ขอเพิกถอนมติคณะรัฐมนตรี) 
นั้น ศาลปกครองเห็นวาการกระทําของนายนพดลเปนการกระทําทางปกครอง มีความเห็นใหเพิกถอนมติ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งมีนักวิชาการจํานวนหนึ่งเห็นวาศาลตัดสินไมถูกตอง  
 ดังนั้น ในการพิจารณานั้นจะตองดูวาเปนการกระทําทางปกครอง หรือการกระทําของรัฐบาล 
เพราะหากเปนการกระทําทางปกครองเพิกถอนได แตหากเปนการกระทําของรัฐบาล ศาลไมรับฟอง เพิก
ถอนไมได จะเห็นไดวาคณะรัฐมนตรีจึงมี 2 ฐานะ  
 1.  ฐานะรัฐบาล มีการกระทําของรัฐบาล ไมถูกฟองรองทางปกครอง ถาทําผิดก็รับผิดชอบทางการเมือง 
 2.  ฐานะฝายปกครอง มีการกระทําทางปกครอง ถูกฟองรองศาลปกครองได ถาทําผิดสามารถถูกเพิกถอนได  

 กรณกีารแปรรูปรัฐวิสาหกิจของการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย  
 พระราชกฤษฎีกาโดยทั่วไป มี 2 ประเภท คือ  
 1. พระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในรัฐธรรมนูญ เชน พระราชกฤษฎีกายุบสภา ถอืเปนการ
กระทาํของรัฐบาล ฟองศาลปกครองไมได  
 2. พระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ เรียกวาการกระทําทางปกครอง เชนพระ
ราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน พระราชกฤษฎีกาวาดวยดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรีฯพระราช
กฤษฎีกาวาดวยการตั้งองคกรมหาชน พระราชกฤษฎีกาวาดวยการตั้งรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเปนองคการ ฯลฯ 
ฟองศาลปกครองได 
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กฎหมายที่ออกโดยฝายบริหาร ผูลงนาม ผานคณะรัฐมนตร ี นําขึ้นทูลเกลาฯ 
พระราชกฤษฎีกา นายกรัฐมนตรี   
กฎกระทรวง รัฐมนตรี   
ประกาศ รัฐมนตรี   

 

 ตามหลกักฎหมายกาํหนดวาหนวยงานตัง้ขึ้นโดยกฎหมายใด หากจะมีการเปลี่ยนแปลงแกไขตอง
ทําโดยกฎหมายชนิดนัน้ ซึง่การจัดตั้งหนวยงานสามารถแบงไดตามประเภทของกฎหมาย ดังนี้  
 

พระราชกฤษฎีกา กระทรวง ทบวง 
กรม 

รัฐวิสาหกิจ 
การไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย การปโตรเลียม
แหงประเทศไทย 

ฯลฯ 

องคกรมหาชน 
สวทช. 

สถาบันพระปกเกลา 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

ฯลฯ 
พระราชกฤษฎีกา - องคการรถไฟฟามหานคร 

องคการสวนพฤกศาสตร 
ฯลฯ 

โรงพยาบาลบานแพว 
โรงเรียนมหิดลวิทยา

นุสรณ 
ฯลฯ 

ประกาศกระทรวง องคการบริหารสวน
ตําบล, วัด ฯลฯ 

- - 

 

 ในกรณีนี้การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ ดังนั้น การแปรรูป
รัฐวิสาหกิจตามหลักควรจะตองออกเปนพระราชบัญญัติ แตการออกเปนพระราชบัญญัตินั้นตองผาน
รัฐสภาและใชเวลาในการพิจารณานานมาก ดังนั้น จึงมีผูเสนอใหออกพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ 
2542 แทน โดยสาระสําคัญพระราชบัญญัติดังกลาวสรุปวา หากตองการแปรรูปไมจําเปนตองออกเปน
พระราชบัญญัติอีกตอไปใหออกเปนพระราชกฤษฏีกาไดเลย ซึ่งเปนการออกพระราชกฤษฎีกาตาม
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจศาลปกครองตัดสินใจใหยกเลิกพระราชกฤษฎีกาการแปรรูปการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย ทําใหเห็นวาพระราชกฤษฎีกาที่ออกผานคณะรัฐมนตรี โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนผูลง
นามรับสนองพระบรมราชโองการในกรณีนี้เปนการกระทําทางปกครอง ดังนั้น จึงสามารถฟองศาล
ปกครองและมีการเพิกถอนได  

หลักของกฎหมาย คือ กอนที่จะทําอะไรตองดูกฎหมายกอน ถามีกฎหมายกําหนดวาอยางไรก็ใหทําไป
ตามนั้น กฎหมายใหอํานาจแคไหนก็ทําไดแคนั้น และถาไมมีกฎหมายกําหนดใหตีความวาทําไมได 
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2 
พระราชบัญญัติ 
พระราชกําหนด 

3 
พระราชกฤษฎีกา/ กฎกระทรวง 

ประกาศกระทรวง/ ขอบัญญัติทองถ่ิน 

1. 
รัฐธรรมนูญ 

ออกโดยผูมีอํานาจจัดทํารัฐธรรมนูญ 

ออกโดยฝายนิติบัญญัติ 
แตกรณีพระราชกําหนดแมวาจะออกโดยรัฐบาลแต
ถือวาเปนกฎหมายระดับเดียวกับกฎหมายที่ออก
โดยฝายนิติบัญญัติเพราะตองใหสภาเห็นชอบใน

ออกโดยฝายบริหาร ในฐานะฝายบริหารโดยแท 
หรือในฐานะฝายปกครอง 

ลําดับชั้นของกฎหมาย 

ลําดับชั้นของกฎหมาย 
 นักกฎหมายแบงแยกลําดับชั้นของกฎหมาย ออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
 1. รัฐธรรมนูญ เปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ ซึ่งออกโดยผูมีอํานาจในการจัดทํารัฐธรรมนูญ 
 2. พระราชบัญญัติและพระราชกําหนด เปนการออกกฎหมายโดยฝายนิติบัญญัติ เพราะจะตอง
ผานความเห็นชอบจากรัฐสภา สําหรับพระราชกําหนด แมวาจะเปนกฎหมายของฝายบริหารที่เมื่อ
ประกาศใชแลวมีผลในทันที แตถือเปนกฎหมายที่มีสถานะ /ลําดับชั้นของกฎหมายเชนเดียวกับ
พระราชบัญญัติ เพราะเมื่อประกาศใชแลวตองนํากลับไปใหรัฐสภาใหความเห็นชอบในภายหลัง ดังนั้น 
การออกพระราชกําหนดถือเปนการกระทําของรัฐบาล เพราะเปนการออกตามความในรัฐธรรมนูญ    
มาตรา 184 และ 186 
 3. พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง และขอบัญญัติทองถิ่น ซึ่งเปนกฎหมายที่
ออกโดยฝายบริหารในฐานะ “ฝายปกครอง” เพราะเปนการใชอํานาจตามพระราชบัญญัติ ดังนั้น จึงถือวา
เปนการกระทําทางปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ดังนั้น  การกระทําของรัฐบาลจึงไมอาจฟองรองในศาลปกครองได แตอาจฟองรองไดที่ศาล
อ่ืนตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติเร่ืองการฟองไวโดยตรง  
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พระราชบญัญัติ

พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ  

(ตามมาตรา 138) 
มี 9 ฉบับ  

กฎหมายที่ออกตามความใน
รัฐธรรมนูญ 

เชน กฎหมายโทรคมนาคม 
กฎหมายขอมูลขาวสาร 

กฎหมายวาดวยองคกรอิสระ 
กฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค 

กฎหมายศาลปกครอง 
กฎหมายศาลยุติธรรม 

กฎหมายที่ไมเก่ียวของกับ
รัฐธรรมนูญ  
เชน กฎหมายแพง 
กฎหมายอาญา 

กกฎหมายวาดวยการปราบปราม
และการฟอกเงิน 

กฎหมายลิขสิทธิ์สิทธิบตัร 
กฎหมายทุนวิสาหกิจ 

กฎหมายธรรมดาทั่วไป 

กฎหมายในลําดับชั้นพระราชบัญญัติ 
 
 
  
  
 
 

 
 
  
 
 
  
 สําหรับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ (organic law) เปนกฎหมายสําคัญ ที่ไปขยายองคกร
ที่ต้ังตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีลักษณะแตกตางจากฎหมายทั่วไป คือ รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
จะเสนอไดโดยตองมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวนไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร และเมื่อถึงการพิจารณาในวาระที่ 3 ของสภา จะตองไดคะแนนเสียง
มากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา (เสียงขางมากเด็ดขาด) และกอน
ประกาศใชจะตองใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาทุกฉบับ และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญจะไปพรอมกับ
รัฐธรรมนูญ    

อํานาจของคณะรัฐมนตรี  
 1. อํานาจของคณะรัฐมนตรีในฐานะ “ฝายบริหารโดยแท” มีดังนี้ 

• การเสนอแตงตั้งพระมหากษัตริยในกรณีที่ราชบัลลังกวางลง (มาตรา 23) 
• การเสนอรางกฎหมายเขาสูสภา คือ การเสนอกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 

139 (1) และกฎหมายทั่วไปตามมาตรา 142 (1)  
• การแถลงนโยบายตอรัฐสภา ตามมาตรา 176 และมาตรา 75, 76 ที่กําหนดให

คณะรัฐมนตรีตองจัดทําแผนการบริหาราชการแผนดิน และแผนการตรากฎหมาย 
• รัฐบาลขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟงความคิดเหน็ของรัฐสภา (มาตรา 179) และอํานาจ

ในการรักษาการ กรณีคณะรัฐมนตรีพนจากตําแหนง (มาตรา 181) 
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• การตราพระราชกําหนดในกรณีเพื่อรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองกันภัยพิบัติสาธารณะ (มาตรา 184) 
และพระราชกําหนดเกี่ยวกับภาษีอากรและเงินตรา (มาตรา 186)  

• การตราพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ (มาตรา 187) ซึ่งโดยทั่วไป 
พระราชกฤษฎีกามี 2 ประเภท หากออกตามความในรัฐธรรมนูญถือเปนการกระทําของ
รัฐบาล ในขณะที่พระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในกฎหมายเปนการกระทําทาง
ปกครอง  

• การประกาศกฎอัยการศึก (มาตรา 188) 
• การประกาศสงคราม (มาตรา 189) 
• การทําหนังสือสัญญา (มาตรา 190) 
• การแตงตั้งคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (มาตรา 226) 
• การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (มาตรา 291) 
• การปรับปรุงกฎหมายใหแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ  

(มาตรา 303) 
• การแตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (มาตรา 308)     

 
2. อํานาจของคณะรัฐมนตรีตามกฎหมาย ในฐานะ “ฝายปกครอง”  

• การออกกฎเกณฑ เชน พระราชกฤษีกา การออกกฎกระทรวง กฎ ก.พ. อํานาจในการให
ความเห็นชอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 11 วรรค 1 (8) และวรรค 2 ของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  กฎกระทรวง และมติ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องอื่น ๆ  

• อํานาจในการโยกงบประมาณ (มาตรา 19 ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ) 
• อํานาจในการแตงตั้งบุคคล เชน การแตงตั้งขาราชการระดับ 10 และ ระดับ 11 การ

แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ    
 
องคประกอบของคณะรัฐมนตรี  
 1. คณะรัฐมนตรี ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอีกจํานวนไมเกิน 35 คน เปน
การแตงตั้งตามรัฐธรรมนูญ  
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 2. ผูชวยรัฐมนตรี เปนการแตงตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534   
มาตรา 11 (8) ที่คณะรัฐมนตรีสามารถออกเปนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการผูชวย
รัฐมนตรี พ.ศ. 2546  
 ดังนัน้ หากนายกรัฐมนตรีปลดรัฐมนตรีถือเปนการกระทําทางรัฐบาล รัฐมนตรีฟองศาลปกครอง
ไมได เพราะเปนการแตงตั้งโดยใชอํานาจตามรัฐธรรมนญู แตถานายกรัฐมนตรีปลดผูชวยรัฐมนตรีถือเปน
การกระทําทางปกครอง เนื่องจากผูชวยรัฐมนตรีแตงตั้งตามพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน สามารถฟองศาลปกครองได     
 
บทสรุป 
 คณะรัฐมนตรีมีการใชอํานาจ 2 อํานาจ คือ อํานาจในฐานะฝายการเมือง หรืออํานาจตาม
รัฐธรรมนูญ ซึ่งถือเปนการกระทําของรัฐบาล และอํานาจในฐานะฝายประจํา หรือฝายปกครอง เปนการ
กระทําทางปกครอง ซึ่งมีฐานการใชอํานาจตางกันและสงผลกระทบทางกฎหมายแตกตางกัน  
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หัวขอ ขั้นตอนและกระบวนการในการประชมุอาเซียน ดานโลจิสติกส (Logistics) 
วิทยากร นายวทิวสั ศรีวิหค  

อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ 
วันที่  2 กันยายน 2552 เวลา 13.00-16.00 น. 
 
 ในป 2551-2552 ประเทศไทยไดกําหนดใหอาเซียนเปนวาระแหงชาติ เนื่องจากประเทศไทย
ไดรับตําแหนงประธานอาเซียนตอจากสิงคโปร เมื่อเดือนกรกฎาคม 2551 โดยที่กฎบัตรอาเซียนกําหนดให
วาระการดํารงตําแหนงประธานอาเซียนเปนไปตามปปฏิทิน ดังนั้น เมื่อกฎบัตรอาเซียนมีผลบังคับใช
ภายในป 2551 ทําใหประเทศไทยดํารงตําแหนงประธานอาเซียน เปนเวลา 1 ป 6 เดือน คือ ต้ังแต      
กรกฎาคม 2551 – ธันวาคม 2552 และในชวงเวลาดังกลาวเปนชวงเวลาเดียวกับที่ ดร. สุรินทร พิศสุวรรณ       
ดํารงตําแหนงเลขาธิการอาเซียน (วาระ 5 ป ต้ังแต 1 ม.ค. 2551-31 ธ.ค. 2555)  
 สําหรับประเทศสมาชิกอาเซียน ประกอบไปดวย 10 ประเทศสมาชิก คือ บูรไนฯ อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย  กัมพูชา  ลาว  พมา  และเวียดนาม  โดยมีประเทศคู เจรจา 
(Dialogue Partners) คือ จีน ญ่ีปุน เกาหลีใต ออสเตรเลีย นิวซีแลนด อินเดีย สหรัฐฯ แคนาดา สหภาพ
ยุโรป รัสเซีย เพื่อสรางความรวมมือในดานตางๆ กับอาเซียน 

 ในชวงระหวางที่ประเทศไทยเปนประธานอาเซียนไดดําเนินการสําคัญ ๆ ดังนี้ 
 1. จัดทํากฎบัตรอาเซียนเปนครั้งแรก และมีการใหสัตยาบันกฎบัตรอาเซียนสําเร็จ โดยไทยไดลง

นามเปนลําดับที่ 10 ซึ่งเปนประเทศสุดทายในการใหสัตยาบัน และทําใหกฎบัตรอาเซียนมีผลบังคับใชเมื่อ
วันที่ 15 ธันวาคม 2551  

 2. การจัดตั้งกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน  
 3. การจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 14 เมื่อวันที่ 15-18 ธันวาคม 2551                   

ณ จังหวัดเชียงใหม และครั้งที่ 15 ในเดือนตุลาคม 2552 ณ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

การเตรียมการจัดประชุมสุดยอดอาเซียน  
 เนื่องจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ถือเปนการประชุมสําคัญระดับประเทศโดยมีผูนําประเทศ
ของสมาชิกเขารวมการประชุม และประเทศไทยไดเปนประธานการจัดงานดังกลาวทําใหตองมีการ
เตรียมพรอมจัดงานอยางรอบคอบ ซึ่งในการเตรียมการจัดประชุม ไดดําเนินการ ดังตอไปนี้   

1. การรับมอบตําแหนงประธานอาเซียน 
2. การทําหนาที่ประธานตามกฎบัตรอาเซียน 
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3. การตั้งคณะกรรมการแหงชาติ เพื่อเตรียมการจัดประชุมสุดยอดอาเซียน โดยมีหนวยงานหลัก 
คือ กรมอาเซียน กรมพิธีการฑูต และกรมสารนิเทศ ทําหนาที่ในการประสานงานการจัดประชุม และมีการ
แตงตั้งคณะทํางานชุดตาง ๆ เพื่อความสะดวกและคลองตัวในการทํางาน 

4. การกําหนดวันประชุม โดยหลักแลวจะตองมีการกําหนดลวงหนา อยางนอย 1 ป   
5. การสํารวจสถานที่ โดยจะตองพิจารณาถึงจํานวนหองพักที่จะรองรับผูมาประชุม ซึ่งในการ

สํารวจสถานที่จะมีการนําตัวแทนของประเทศสมาชิกรวมเดินทางไปพรอมกัน  
6. การจัดทํากําหนดการ Theme และ Logo การประชุม ซึ่งจะตองมีการจัดทํากําหนดการคราว ๆ 

ลวงหนา และมีการซักซอมกับประเทศสมาชิก  
7. การบรรยายสรุปคณะลวงหนา 
8. การจัดโรงแรมที่พักสําหรับผูนํา และคณะผูแทน 16 ประเทศ ซึ่งในการประชุมจะตองใช

จํานวนหองพักประมาณ 2,500 หอง 
9. การเตรียมยานพาหนะสําหรับผูนํา และคณะผูแทน โดยจะมีการประสานขอสนับสนุนจาก

เอกชน 
10. พิธีการตอนรับและสงที่สนามบิน โดยจะตองมีการประสานวัน เวลา และรายละเอียดเกี่ยวกับ

เที่ยวบิน และการลงจอด พิธีการตอนรับผูนําวาจะเปนเชนไร เชน การจัดรัฐมนตรีเกียรติยศ การสวนสนาม 
หรือการเตรียมการตอนรับฉบับยอ 

11. การรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะอยางยิ่งการประชุมสุดยอด ซึ่งจะมีระบบการรักษาความ
ปลอดภัยที่แนนหนา ในรัศมีต้ังแต 5, 10 และ 15 กิโลเมตร 

12. การจัดทําบัตรติดตัว pin ผูนํา ซึ่งจะมีการลงทะเบียนลวงหนาผานระบบอินเทอรเน็ต 
13. การเตรียมแฟม กระเปาเอกสาร และสิ่งพิมพตางๆ สําหรับใชในการประชุม 
14. การตบแตงสถานที่ จัดธง เวที ในทุกกําหนดการ ทั้งนอกและในสถานที่ประชุม ซึ่งในการจัด

ธงนั้นเปนเรื่องที่ตองระมัดระวังเปนพิเศษซึ่งอาจทําใหเกิดปญหาระหวางประเทศไดหากมีการจัดวางธงผิด
ตําแหนง สวนเรื่องของการจัดเวที รวมถึงตําแหนงที่นั่งนั้นจะมีการเรียงลําดับตามตัวอักษรจากซายไปขวา 

15. การเตรียมเครื่องเสียง และอุปกรณลาม 
16. การเตรียมของขวัญใหผูนําและผูเขารวมการประชุม 
17. การเตรียมงานเลี้ยงตาง ๆ เมนูอาหาร การตกแตงสถานที่ การแสดงในงาน Gala Dinner ที่ผูนํา

ไทยเลี้ยงผูนําตางประเทศ และคณะผูแทน 
18. การจัดทํากําหนดการคูสมรส ซึ่งจะตองมีการจัดกิจกรรม หรือนําชมสถานที่ตางๆใหกับคูสมรส 
19. การจัดหองประชุมตามกําหนดการตาง ๆ เชน พิธีเปด การจัดโตะประชุมในลักษณะตาง ๆให

เหมาะสมกับรูปแบบการประชุม พิธีการลงนาม การแถลงขาว 
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20. การเตรียมเครือ่งมือส่ือสารสาํหรับเจาหนาที่ปฎิบัติงาน  
21. การเตรียม liaison officers ประจําผูนาํ คณะผูแทน  

การเตรยีมการในสวนของสารนิเทศนัน้ จะตองมีการดําเนินการ ดังนี ้
1. การจัดทํา website เผยแพรขอมูลและลงทะเบียนผูเขารวมประชุมและสื่อมวลชนไทยและ

ตางประเทศ 
2. การประชาสัมพันธการจัดประชุม ฯ 
3. การจัดทํากําหนดการสื่อมวลชน คูมือส่ือ work station การเคลื่อนยายสื่อ รวมถึงการ

เตรียมการเรื่องระบบสํารองไฟฟา โดยจัดรถไฟฟาสํารอง 
4. การเตรียมสถานที่ทํางานของสื่อมวลชน 
5. การจัดแถลงขาว 
6. การทําขาว และการถายทอดสด   
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หัวขอ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะของการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี 

วิทยากร ผศ. ปณรส มาลากลุ ณ อยุธยา 
สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

วันที่  26 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00-12.00 น. 
9 กันยายน 2552 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

วัตถุประสงคของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
1. เพื่อใหผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา และผูชวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและ

รัฐสภาของสวนราชการและขาราชการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดรับความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานในภาพรวมของผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา และเรื่องอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ 

2. เพื่อใหผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา และผูชวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภา สามารถปฎิบัติงานรวมกับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อเสริมสรางเครือขายความรวมมือ และการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการ
บริหารราชการแผนดินรวมกันระหวางขาราชการสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และขาราชการของสวน
ราชการตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานในการประสานภารกิจของคณะรัฐมนตรี   

ขอบเขตประเด็นการนําเสนอผลการสัมมนา 
 ประเด็นการนําเสนอผลการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ แบงเปน 4 ประเด็น โดยมีการนําเสนอปญหา
และอุปสรรค แนวทางการแกไข ตัวชี้วัความสําเร็จ และผูรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. การจัดทําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี: เร่ืองทั่วไป 
2. การจัดทําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี: เร่ืองแตงตั้งที่ตองเสนอตอคณะรัฐมนตรี 
3. การจัดทําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี: เร่ืองกฎหมาย 
4. แนวทางการประสานงานในภารกิจดานรัฐสภา 

 โดยแตละกลุมจะตองศึกษารายละเอียด ประกอบดวย  
 1. การศึกษาสภาพปจจุบัน โดยพิจารณาถึงการดําเนินงานของผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภาที่เปนอยูเปนอยางไร 

• การกําหนดขอบเขต อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ 
• การกําหนดโครงสรางและการจัดสวนราชการ 
• ระบบ กระบวนการ ข้ันตอนการดําเนินการ 
• อัตรากําลัง และความรู ทัศนคติ ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที ่
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• ความเขาใจและการเห็นคุณคารวมกัน 
 2. ปญหาในการดําเนินงานที่สวนราชการตางๆ กําลังเผชิญอยูมีอะไรบาง และมีสาเหตุเปน
อยางไร  
 3. แนวทางในการแกไข/ปองกันปญหา/ปรับปรุงการดําเนินงาน   

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA    
 

 
 เมื่อนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาปรับใชเปนแนวทางในการวิเคราะหการทํางาน
ของผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ก็ชวยใหการทํางานของผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภามีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ สามารถดําเนินการไปได โดยพื้นฐานตองเขาใจวาสภาพแวดลอม 
ความสัมพันธกับหนวยงานและความทาทายของแตละกระทรวง กรม แตกตางกัน แตหากมองในแงของ
ผลลัพธในการดําเนินการซึ่งที่เหมือนกันคือ เร่ืองที่เสนอตอคณะรัฐมนตรีไดรับการพิจารณา แตหากเรื่องที่
ผานการพิจารณาไมเปนไปตามขั้นตอน อาจทําใหมีปญหาเรื่องคุณภาพ และความโปรงใส โดยเฉพาะ
อยางยิ่งหากมีมติคณะรัฐมนตรีแลวกอใหเกิดความเสียหายตอประเทศชาติ ก็เปนเรื่องที่จะตองระมัดระวัง  
 ผลลัพธในการดําเนนิการที่มปีระสิทธิภาพไดตองประกอบดวย 
 1. ผูนําองคกร หากผูนํามีความเขาใจในงานที่เราทํา และผูนําสามารถใชงานเราไดถูกตอง ผูนํา
ไวใจ ก็จะทําใหงานอื่น ๆ งายขึ้น 
 2. การวางกลยุทธ หากงานของผูประสานงานคณะรัฐมนตรีมีการวางกลยุทธ ยุทธศาสตรที่ดี     
มีความชัดเจนก็จะทําใหการเสนอเรื่องเปนไปอยางรวดเร็ว 
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 3. การใหความสําคัญกับผูรับบริการ และผูที่มีสวนไดสวนเสียทั้งภายในองคกรและภายนอก
ไดแก สวนราชการเจาของเรื่อง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานัก
งบประมาณ ฯลฯ ที่จะตองมีการปรึกษาหารือ และเปลี่ยนขอมูล   
 4. การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู โดยจัดใหมีระบบขอมูล สนับสนุนรองรับการ
ทํางาน 
 5. การจัดกระบวนงานที่เปนขั้นตอน การเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีควรมีกระบวนการ ข้ันตอน
ตาง ๆ เปนระบบ ชัดเจน และมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการทํางาน 
 6. การจัดคนเพื่อสนับสนุนการทํางานใหเพียงพอและมีความสุขกับการทํางาน      

ดังนั้น หากสวนราชการไดดําเนินการตามกรอบแนวคิดที่กลาวมาขางตน ก็จะทําใหคุณภาพการ
เสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นการนําเสนอผลงานกลุม 
 1. การจัดทําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี: เร่ืองทั่วไป 

ในการจัดทําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี : เร่ืองทั่วไป สวนราชการจะตองดําเนินการตามพระราช
กฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2548 และระเบียบวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 โดยเรื่องทั่วไป แบงเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

1.1 เร่ืองที่มีกําหนดระยะเวลาที่ตองดําเนินการแนนอน เชนการลงนามในสัญญาตาง ๆ  
1.2 เร่ืองการแตงตั้งขาราชการ และผูบริหารรัฐวิสาหกิจ  
1.3 เร่ืองที่ตองนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายทรงลงพระปรมาภิไธย และนําความกราบบังคมทูล          

พระกรุณาโปรดเกลาฯ  

 

 ประเด็นปญหากรณีการจัดทําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี: เรื่องทั่วไป 
 - สวนราชการไมยึดแนวทางปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ.2548 
 - เร่ืองที่สวนราชการเสนอตอคณะรัฐมนตรี ไมเขาขายการเสนอเรื่องใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
 - สวนราชการสงเรื่องไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรีในเวลาที่
กระชั้นมาก 
 แนวทางแกไข 
 - ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประชาสัมพันธคูมือการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีใหสวน
ราชการทราบ 
 - ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัด สลค. สัญจร เปนประจําและตอเนื่องเพื่อใหมีเครือขาย
เจาหนาที่ผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
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ปญหา แนวทางการแกไข ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ผูรับผิดชอบ 
1. ขอบเขต 
อํานาจหนาที่ 
ความ
รับผิดชอบ และ
โครงสราง แต
ละหนวยงาน
ตางกัน ไมเปน
มาตรฐาน 

- ตองมีการกําหนดโครงสรางให
ชัดเจนใหสํานักงาน ก.พ. กําหนด 
กลุมภารกิจ ผูประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเปนระดับ
สํานักไวในทุกกระทรวง 
- ตองมีการกําหนดกระบวนการ
ประสานเรื่องเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี
ในกระทรวงใหชัดเจน 

มีสํานักผูประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
(ผูบริหารระดับสูง 
ทรงคุณวุฒิ)  
 

สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี , 
สํานักงาน ก.พ.  
 

2. ผูปฏิบัติงาน
ขาดความรูและ
ทักษะในการ
ประสานงาน
คณะรัฐมนตรี
และรัฐสภา 

- ควรมีการแตงตั้ง/มอบหมายงาน
อยางเปนระบบและมีความตอเนื่อง
เพื่อใหเจาหนาที่มีทักษะในการ
ทํางานมากขึ้น 
 - มีการฝกอบรม/สอนงานเพื่อ
ถายทอดความรูและประสบการณ 

- เจาหนาที่ไดเขารับการ
ฝกอบรม  
- จํานวนครั้งการเขารับการ
ฝกอบรมของเจาหนาที่  

สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ,
หนวยงานตาง ๆ  
 

3. ผูบริหาร
ไมให
ความสําคัญ 

- เสริมสรางความเขาใจแกผูบริหาร 
- มีตัวอยาง/กรณีศึกษาที่แสดงถึง
ประโยชนของการเสนอเรื่องที่ผานผู
ประสานงานคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภา  
 

- มีการกําหนดนโยบายและ
มอบหมายงานของผู
ประสานงานคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภา  
- จํานวนเรื่องที่ผูบริหาร
ดําเนินการผานผู
ประสานงานคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภา  

รัฐมนตรีเจาสังกัด , 
ขาราชการประจํา
ระดับสูงของ
กระทรวง  
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2. การจัดทําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี: เร่ืองแตงตั้งที่ตองเสนอตอคณะรัฐมนตรี 
 

ปญหา แนวทางการแกไข ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ผูรับผิดชอบ 
1.  กระบวนการสรรหาขาด
ความชัดเจน เพราะเปน 
เรื่องลับ  

แตละสวนราชการควร
มีการกําหนดระเบียบ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ 
วิธีการ  และขั้นตอน
การแตงตั้งใหชัดเจน 
เพื่อใหกระบวนการ
เปนไปดวยความ
รอบคอบ โปรงใสและมี
มาตรฐานตามระบบ
ธรรมาภิบาล 

ทุกสวนราชการที่มี
ภารกิจเกี่ยวกับการ
แตงตั้ง มีกฎระเบียบ 
และคูมือการแตงตั้ง
เพื่อใชเปนแนวทาง
ปฏิบัติในการแตงตั้งได
อยางถูกตองตาม
กฎหมายและเหมาะสม  

ทุกหนวยงานที่มี
ภารกิจดานนี้  

2. เจาหนาที่ผูตรวจสอบยังขาด
ความรูความเชี่ยวชาญในการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ เพราะ
เรื่องการแตงตั้งตองเกี่ยวของ
กับกฎหมายหลายฉบับ และ
บางหนวยงานขาดเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบที่ชัดเจน  

กําหนดหนวยงานและ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ใหชัดเจน และพัฒนา
องคความรูเกี่ยวกับการ
แตงตั้งคณะกรรมการ
ใหกับเจาหนาที่  

กระบวนการแตงตั้ง
คณะกรรมการเปนไป
อยางถูกตองตาม
กฎหมาย  

 

3.  บางหนวยงานไมมีการ
กําหนดผูรับผิดชอบไวเปนการ
เฉพาะ 

3. จัดทําคูมือการ
แตงตั้ง  
 

- - 

4.  ผูประสานงานคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภา  ไมมีบทบาทหรือ
เขามามีสวนรวมใน
กระบวนการแตงตั้ง  

4. ควรใหผูประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภา หรือผูชวยผู
ประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภา เขามามีสวน
รวมในการแตงตั้งให
มากขึ้น 

- - 
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3. การจัดทําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี: เร่ืองกฎหมาย 
 

ปญหา แนวทางการแกไข ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ผูรับผิดชอบ 
1. ความพรอมของ
หนวยงานในการเสนอราง
กฎหมาย 
 

ตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทําราง
กฎหมายและประสานกับ
สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาอยางใกลชิด 

คณะทํางานสามารถ
จัดทํารางกฎหมายได
แลวเสร็จ 

หนวยงาน 
ที่เสนอเรื่อง 

2.ขอจํากัดในเรื่องเวลา จัดทําแผนงานในการเสนอ
รางกฎหมาย 

รางพระราชบัญญัติ
เสร็จทันตามวันและ
เวลาที่กําหนด 

หนวยงาน 
ที่เสนอเรื่อง 

3. ตองทําตามรัฐธรรมนูญ
ในเรื่องประชาพิจารณ 

-จัดทําประชาพิจารณตาม
กฎหมาย 
- ศึกษารัฐธรรมนูญอยาง
ถูกตอง รัดกุม 

รางกฎหมายไมขัดกับ
รัฐธรรมนูญนั้น ๆ  

หนวยงาน 
ที่เสนอเรื่อง 

 
4. แนวทางการประสานงานในภารกิจดานรัฐสภา 
ประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการประสานงานในภารกิจดานรัฐสภา 
 - การกําหนดขอบเขต อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบสวนใหญ สํานักงานผูประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา อยูที่สํานักงานรัฐมนตรี บางสวนราชการมีสวนงานผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภา และคณะทํางานของรัฐมนตรีเปนการเฉพาะ 
 - การนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีของสวนราชการ สวนใหญ ตองเสนอเรื่องผานผูประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
 - ในทางปฏิบัติสํานักงานรัฐมนตรีทําหนาที่เปนผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาโดยแจง
ผลการเนินงานใหผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาทราบ 
ระบบกระบวนการขั้นตอนการดําเนินงาน 
  - ระบบการทํางานยังคงยึดการทํางานแบบเดิม แมวาจะมีการแตงตั้งผูประสานงานคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภา แลวแตวิธีการทํางานยังไมเปลี่ยน โดยเฉพาะกรณีเร่ืองเรงดวน ที่ยังตองใชหนังสือราชการ
ประสานสวนราชการในสังกัด ยังไมมีการกําหนดวิธีการทํางานใหมเพื่อลดขั้นตอนการทํางานใหรวดเร็วขึ้น 
ความเขาใจและการเห็นคุณคารวมกัน 
 - สวนราชการในสังกัด ยังไมทราบถึง บทบาท อํานาจหนาที่ของผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภา 
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ปญหา แนวทางการแกไข ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ผูรับผิดชอบ 
การตอบกระทูถาม    
กระทูถามสด    
สวนราชการไดรับแจงกระทูถาม
ลาชา 

สวนราชการหรือผูประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาสง
เจาหนาที่ไปติดตามเรื่องที่สภาฯ 

สวนราชการทราบ
กระทูถามกอนเวลา 
10.30 น. 

สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี/
หนวยงาน 

กระทูถามทั่วไป    
1.สวนราชการไดรับกระทูถามที่
ไมตรงกับภารกิจ/เกี่ยวของกับ
หลายหนวยงาน 
 

ใหสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
คัดกรองเรื่องตามโครงสรางสวน
ราชการที่ถูกตอง กรณีคําถาม
เกี่ยวของกับหลายหนวยงาน ควร
แจงในหนังสือวาไดสงเรื่องให
หนวยงานใดบาง 

- หนวยงานไดรับเรื่อง
ตรงกับภารกิจ และใน
กรณีเรื่องเกี่ยวของกับ
หลายหนวยงาน  
- หนวยงานรับทราบ
วาไดมีการถามไปที่
หนวยงานอื่นดวย 

สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี 

2.สวนราชการยกรางคําตอบไม
ถูกแบบ 
 

สวนราชการหรือผูประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาจัดอบรม
ผูเกี่ยวของ 

สวนราชการยกราง
คําตอบถูกตองตาม
แบบที่กําหนดไว 

สวนราชการ
เจาของเรื่อง 

3.ในกรณีกระทูถามที่ตองตอบใน
ราชกิจจานุเบกษา สวนราชการไม
สามารถดําเนินการไดภายใน
กําหนดเวลา 30 วัน เนื่องจาก
รัฐมนตรีใหแกไขกอน 

สวนราชการหรือผูประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาศึกษา
แนวการยกรางคําตอบของ
รัฐมนตรีที่ผานมา เพื่อใหความรู
หรือซักซอมความเขาใจกับ
ผูเกี่ยวของ 

รัฐมนตรีเห็นชอบราง
คําตอบกระทูที่สวน
ราชการยกราง 

สวนราชการ
เจาของเรื่อง 

4.ในกรณีกระทูถามที่ตองตอบใน
ราชกิจจานุเบกษา สวนราชการไม
แนใจวาควรสงเรื่องกลับไปที่
สภาฯหรือที่ สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 

สภาฯ ระบุในหนังสือใหชัดเจนวา
เมื่อสวนราชการยกรางคําตอบ
กระทูแลว ใหสงสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพื่อลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษากอน 

เจาหนาที่สามารถ
ดําเนินการไดอยาง
ถูกตอง 

สวนราชการ
เจาของเรื่อง/ สภา 

การชี้แจงกรรมาธิการ 
กอนการชี้แจง 
1.สวนราชการไดรับทราบเรื่อง
จากคณะกรรมาธิการลาชา ทําให
ไมสามารถแจงผูเกี่ยวของไดทัน 
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ปญหา แนวทางการแกไข ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ผูรับผิดชอบ 
2.หัวขอประชุมของกมธ. บางครั้ง
ไมเกี่ยวของกับภารกิจของสวน
ราชการ (หนังสือไมถูก) 

ฝายเลขานุการคณะกรรมาธิการ
คัดกรองเรื่องตามโครงสรางสวน
ราชการที่ถูกตอง หากไมแนใจควร
สอบถามสวนราชการกอน 

หัวขอประชุมของ
คณะกรรมาธิการ ตรง
กับภารกิจของสวน
ราชการ 

ฝายเลขานุการ
คณะกรรมาธิการ 

3.หนวยงานไมทราบการ
เปล่ียนแปลงกําหนดการประชุม 
กมธ. 

ฝายเลขานุการคณะกรรมาธิการ
แจงใหสวนราชการทราบ 

สวนราชการทราบ
เรื่องการเปลี่ยนแปลง
กําหนดการประชุม
ของคณะกรรมาธิการ 

ฝายเลขานุการ
คณะกรรมาธิการ 

ระหวางการชี้แจง    
ผูชี้แจงคณะกรรมาธิการบางครั้ง
เปนผูแทนซึ่งไมสามารถตัดสินใจ
ได 

   

 

สรุปผลการสมัมนา โดยผูชวยศาสตราจารยปณรส มาลากลุ ณ อยุธยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

ระบบ CABNET 
ในกระทรวง 

 
STRATEGY 

บทบาทภารกิจหนาที ่

 
STRUCTURE 
โครงสรางอํานาจ  

SHARED 
VALUES 

ความเขาใจและเห็น

STYLE 
Style ในการ
ปฏิบัติงาน 

 
SYSTEM 

กระบวนงานขั้นตอน 

Skills 
การฝกอบรมสอน
งานจดัการความรู 

STAFF 
การบรรจุแตงตัง้ 
ความกาวหนา

พรฎ./ ระเบียบวา
ดวยหลักเกณฑและ
วิธีการเสนอเรื่อง
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 จากการรวบรวมปญหาในการประชุมเชิงปฏิบัติการของแตละกลุม สามารถสรุปภาพรวม ดังนี้  
 1. Strategy: กอนที่จะมีผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา บทบาท ภาระหนาที่ในการ
ประสานงานคณะรัฐมนตรีของสวนราชการจะไมมีการกําหนดตายตัว แตเมื่อมีการออกพระราชกฤษฎีกา
วาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
เสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีทําใหบทบาทการทํางานเริ่มชัดเจน 
 2. Structure: โครงสรางของผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาที่ไมชัดเจนวาควรจะตั้งอยู
สวนงานไหน ซึ่งปจจุบันหลายสวนราชการเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นโดยการจัดตั้งหนวยงาน ทําใหลด
ปญหาการขาดความตอเนื่องในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่  
 3. System: สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีความพยายามในการวางระบบการประสานงาน
เพื่อใหกระบวนงาน/ข้ันตอนมีความชัดเจน และกําลังพัฒนาระบบ CABNET เพื่อใหการเสนอเรื่องตอ
คณะรัฐมนตรีเปนระบบไรกระดาษ (paperless)  
 4. Staff: การบรรจุ แตงตั้ง และความกาวหนาของผูที่ปฏิบัติหนาที่ยงัไมชัดเจนจัดคนไมตรงกับ
งาน และมกีารอัตราการยายงานสงูทาํใหยากตอการถายทอดความรู 
 5. Skill: การถายทอดความรู การสอนงานยังไมเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 6. Style: ในการปฏิบัติงานนั้นบางครั้งที่ผูบริหารมักจะมองขามความสําคัญของผูประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาทําใหการประสานงานเปนไปดวยความยากลําบาก แตทั้งนี้ข้ึนอยูกับรูปแบบการ
ทํางานของผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาในการสรางผลงานใหผูบริหารเห็นความสําคัญมากขึ้น 
 7. Share Value: เปนการสรางความเขาใจและการเห็นคุณคาของการทํางานของผูประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภารวมกัน   
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สรุปการประเมินผลโครงการฝกอรม 
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 

 

 สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ
ดําเนินการจัดโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3”  รวมกับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี    โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการ
พัฒนาใหระบบประสานงานในภารกิจตาง ๆ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง จึงเห็นควรมีการพัฒนา
ขีดความสามารถของผูชวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรี  และรัฐสภา ซึ่งเปนผูปฏิบัติหนาที่โดยตรงใน
กระบวนการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีของ สวนราชการ เพื่อสรางความรู ความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับ
หลักการและแนวทางปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวของกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รวมถึงเขาใจขั้นตอนกระบวนการ
ทํางานในเรื่องตาง ๆ ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทั้งในภาพรวมและในระดับปฏิบัติเพื่อใหเกิดภาพ
ของ การประสานงานที่ชัดเจน  และเปนการสรางเครือขายความรวมมือในการประสานงานที่ดีระหวาง
สวนราชการและสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในอนาคต ประกอบกับเปนชวงที่มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ แตงตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม จึงมีการเปลี่ยนแปลงประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
บางสวนราชการ จึงเห็นควรจัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถะของบุคลากร ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ภารกิจของคณะรัฐมนตรี เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ และทักษะในการบริหารราชการแผนดิน แนว
ทางการดําเนินนโยบายสําคัญของรัฐบาล และการประสานการปฏิบัติราชการในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
ภารกิจของรัฐมนตรีใหแก ผูชวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาและขาราชการของสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
 เมื่อการอบรมเสร็จส้ินสถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี จึงดําเนินการประมวลผล
ขอมูลที่ไดจากการประเมินผลการอบรม ประเมินผลภาพรวมการอบรมวาสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่
กําหนดไวมากนอยเพียงใด ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการพัฒนารูปแบบการจัดอบรมใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ตอหนวยงานในโอกาสตอไป 
 

วัตถุประสงคของการประเมินผล 
1. เพื่อประเมินผลการจัดอบรมวาสามารถดําเนินการไดสอดคลองตามวัตถุประสงคที่ได                   

กําหนดไวหรือไม 
2. เพื่อนําขอเสนอแนะที่ไดมาปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3. เพื่อประเมินความสําเร็จของการจัดการศึกษาอบรม 

 
 
 



รายงานสรุปผลการประเมินการจัดฝกอบรม 
โครงการฝกอรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 
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 ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1. ทําใหทราบวาผูเขารับการอบรมจะไดรับประโยชนจากการอบรมตรงตามวัตถุประสงค ที่กําหนดไว 
2. สามารถนําขอมูลที่ไดรับจากการประมวลผล ไปพัฒนาการอบรมใหเต็มประสิทธิภาพตอไป 
3. เพื่อประเมินความสําเร็จของการจัดการการศึกษาอบรม 

วิธีการประเมินผล 
 
วิธีการประเมินผลการอบรมกําหนดรายละเอียด ดังนี้ 
 

1.  ประชากร  
 ผูชวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ของทุกสวนราชการ และขาราชการสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี จํานวน 59 คน ซึ่งเขารับการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 ” ระหวางวันที่ 22 กรกฏาคม – วันที่ 9 กัยยายน 2552 
ณ โรงแรมทวินทาวเวอร ถนนรองเมือง กรุงเทพฯ  
 

2.  เครื่องมือที่ใชในการประเมินผล  
 ใชแบบสอบถามในการประเมินผล 3 สวนคือ 

  2.1 การประเมินผลเนื้อหาวิชา 
  2.2 การประเมินผลวิทยากร 
  2.3 การประเมินภาพรวมการอบรม 

 

3.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 3.1 ใชคาสถิติรอยละกับขอมูลที่เกี่ยวของกับผูเขารับการอบรม 
 3.2 ใชคาเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กับขอมูลที่เปนความคิดเห็นของ

ผูเขารับการอบรม และผลที่ไดรับจากการอบรมในหัวขอตาง ๆ โดยแปลความหมาย คาเฉลี่ยดังนี้ 
   คาเฉลี่ย  ความหมาย 
   1.00 - 1.50  มีความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด 
   1.51 - 2.50  มีความพึงพอใจในระดับนอย 
   2.51 - 3.50  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
   3.51 - 4.50  มีความพึงพอใจในระดับมาก 
   4.51 - 5.00  มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
 3.3 ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) กับขอมูลที่เปนขอเสนอแนะ 
 
 
 



รายงานสรุปผลการประเมินการจัดฝกอบรม 
โครงการฝกอรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 
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 ผลการวิเคราะหขอมูล 
 หัวขอ : แนวทางการประสานงานเกี่ยวกับการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี 
 วิทยากร : นายสุชาติ  วิภาสธวัส   
    ผูอํานวยการสํานักวิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
    สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 วันที่  24  กรกฎาคม  2552 เวลา  09.00 – 12.00 น. 

 

 

มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 27 คน จากผูเขารับการอบรมจํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 45.76 
 

การประเมินผลเนื้อหาวิชาและวิทยากร 

 
 

 
  

การประเมินผลเนื้อหาวิชา x  S.D. N แปลผล 
1.  ความรูในหัวขอนี้กอนเขารับการอบรม 3.22 0.75 27 ปานกลาง 
2.  ความรูที่ไดรับหลังเขารับการอบรม 4.15 0.60 27 มาก 
3.  เนื้อหาสาระที่ไดรับตรงกับความตองการ และความสนใจของทาน 4.15 0.72 27 มาก 
4.  เนื้อหาของการบรรยายเหมาะสมกับสถานการณการทํางานในชวง
ปจจุบัน 

4.04 0.59 27 มาก 

5.  ความรูที่ไดรับสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานได 4.15 0.77 27 มาก 
6.  ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใชในการอบรมในหัวขอนี้ 3.89 0.75 27 มาก 

การประเมินผลวิทยากร x  S.D. N แปลผล 
1.  การเตรียมตัว และบุคลิกภาพเหมาะสม 3.96 0.76 27 มาก 
2.  เนื้อหาที่นําเสนอมีความสอดคลองกับหัวขอที่บรรยาย 4.00 0.55 27 มาก 
3.  การนําเสนอเปนที่นาสนใจ ใชภาษาเขาใจงายและชัดเจน 4.00 0.62 27 มาก 
4.  สรุปเนื้อหาประเด็นสําคัญ ชวยใหเขาใจไดงายขึ้น 4.07 0.55 27 มาก 
5.  สามารถกระตุนใหผูฟงไดใชความคิด 3.70 0.82 27 มาก 
6. การใชเอกสาร ส่ือประกอบการบรรยาย และอุปกรณในการบรรยาย
เหมาะสม 

3.70 0.72 27 มาก 

7.  เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น และซักถาม 3.74 0.86 27 มาก 
8.  การตอบคําถามชัดเจน 3.70 0.78 27 มาก 
9.  วิทยากรมีความรูความสามารถ เหมาะสมกับหัวขอที่บรรยาย 4.41 0.57 27 มาก 
10. ความเหมาะสมของวิทยากรโดยรวม 4.22 0.64 27 มาก 



รายงานสรุปผลการประเมินการจัดฝกอบรม 
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 หัวขอ : การจัดทําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี : เรื่องทั่วไป  
 วิทยากร : นายปญญาพล  ศรีแสงแกว 
    ผูอํานวยการกลุมงานจัดทํามติคณะรัฐมนตรีและตอบขอหารือ 
    สํานักวิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
    สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
 วันที่  : 24  กรกฎาคม  2552 เวลา  13.00 – 16.00  น. 

 

 

มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 27 คน จากผูเขารับการอบรมจํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 45.76 
 

การประเมินผลเนื้อหาวิชาและวิทยากร 

 
 
 

 

การประเมินผลเนื้อหาวิชา x  S.D. N แปลผล 
1.  ความรูในหัวขอนี้กอนเขารับการอบรม 3.30 0.78 27 ปานกลาง 
2.  ความรูที่ไดรับหลังเขารับการอบรม 4.30 0.67 27 มาก 
3.  เนื้อหาสาระที่ไดรับตรงกับความตองการ และความสนใจของทาน 4.26 0.53 27 มาก 
4.  เนื้อหาของการบรรยายเหมาะสมกับสถานการณการทํางานในชวง
ปจจุบัน 4.07 0.55 27 มาก 

5.  ความรูที่ไดรับสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานได 4.41 0.57 27 มาก 
6.  ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใชในการอบรมในหัวขอนี้ 3.96 0.81 27 มาก 

การประเมินผลวิทยากร x  S.D. N แปลผล 
1.  การเตรียมตัว และบุคลิกภาพเหมาะสม 4.15 0.60 27 มาก 
2.  เนื้อหาที่นําเสนอมีความสอดคลองกับหัวขอที่บรรยาย 4.19 0.56 27 มาก 
3.  การนําเสนอเปนที่นาสนใจ ใชภาษาเขาใจงายและชัดเจน 4.07 0.62 27 มาก 
4.  สรุปเนื้อหาประเด็นสําคัญ ชวยใหเขาใจไดงายขึ้น 4.15 0.46 27 มาก 
5.  สามารถกระตุนใหผูฟงไดใชความคิด 4.07 0.47 27 มาก 
6. การใชเอกสาร ส่ือประกอบการบรรยาย และอุปกรณในการบรรยาย
เหมาะสม 4.11 0.58 27 มาก 

7.  เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น และซักถาม 4.11 0.58 27 มาก 
8.  การตอบคําถามชัดเจน 4.07 0.62 27 มาก 
9.  วิทยากรมีความรูความสามารถ เหมาะสมกับหัวขอที่บรรยาย 4.44 0.51 27 มาก 
10. ความเหมาะสมของวิทยากรโดยรวม 4.33 0.48 27 มาก 



รายงานสรุปผลการประเมินการจัดฝกอบรม 
โครงการฝกอรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 
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 หัวขอ : กระบวนการตัดสินในของคณะรัฐมนตรี 
 วิทยากร : นางโฉมศรี  อารยะศิริ 
    รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
    สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 วันที่  : 29  กรกฎาคม  2552 เวลา  13.00 – 16.00 น. 

 

 

มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 35 คน จากผูเขารับการอบรมจํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 59.32 
 

การประเมินผลเนื้อหาวิชาและวิทยากร 

 
 
 
 

 

การประเมินผลเนื้อหาวิชา x  S.D. N แปลผล 
1.  ความรูในหัวขอนี้กอนเขารับการอบรม 3.14 0.94 35 ปานกลาง 
2.  ความรูที่ไดรับหลังเขารับการอบรม 4.09 0.51 35 มาก 
3.  เนื้อหาสาระที่ไดรับตรงกับความตองการ และความสนใจของทาน 4.03 0.71 35 มาก 
4.  เนื้อหาของการบรรยายเหมาะสมกับสถานการณการทํางานในชวง
ปจจุบัน 3.97 0.79 35 มาก 

5.  ความรูที่ไดรับสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานได 4.17 0.62 35 มาก 
6.  ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใชในการอบรมในหัวขอนี้ 4.09 0.66 35 มาก 

การประเมินผลวิทยากร x  S.D. N แปลผล 
1.  การเตรียมตัว และบุคลิกภาพเหมาะสม 4.29 0.57 35 มาก 
2.  เนื้อหาที่นําเสนอมีความสอดคลองกับหัวขอที่บรรยาย 4.20 0.63 35 มาก 
3.  การนําเสนอเปนที่นาสนใจ ใชภาษาเขาใจงายและชัดเจน 3.97 0.79 35 มาก 
4.  สรุปเนื้อหาประเด็นสําคัญ ชวยใหเขาใจไดงายขึ้น 4.09 0.70 35 มาก 
5.  สามารถกระตุนใหผูฟงไดใชความคิด 3.80 0.72 35 มาก 
6. การใชเอกสาร ส่ือประกอบการบรรยาย และอุปกรณในการบรรยาย
เหมาะสม 3.97 0.62 35 มาก 

7.  เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น และซักถาม 3.94 0.64 35 มาก 
8.  การตอบคําถามชัดเจน 4.14 0.65 35 มาก 
9.  วิทยากรมีความรูความสามารถ เหมาะสมกับหัวขอที่บรรยาย 4.46 0.61 35 มาก 
10. ความเหมาะสมของวิทยากรโดยรวม 4.31 0.63 35 มาก 



รายงานสรุปผลการประเมินการจัดฝกอบรม 
โครงการฝกอรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 
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 หัวขอ : แนวทางการประสานงานในภารกิจดานรัฐสภา  
    (การตอบกระทู ญัตติ ฯลฯ) 
 วิทยากร : นายสุรชัย ภูประเสริฐ  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
    นายวัชรินทร จอมพลาพล  รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร   
    นางวรารัตน อติแพทย  รองเลขาธิการวุฒิสภา 
     นางมณี สุขะไท  ผูอํานวยการกลุมประสานงานการเมือง 1 และ 2   
 วันที่  : 31 กรกฎาคม  2552 เวลา  08.30 – 12.30  น. 

 

 

มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 24 คน จากผูเขารับการอบรมจํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 40.68 
 

การประเมินผลเนื้อหาวิชาและวิทยากร 

 
 
 

การประเมินผลเนื้อหาวิชา x  S.D. N แปลผล 
1.  ความรูในหัวขอนี้กอนเขารับการอบรม 2.92 0.88 24 ปานกลาง 
2.  ความรูที่ไดรับหลังเขารับการอบรม 4.08 0.65 24 มาก 
3.  เนื้อหาสาระที่ไดรับตรงกับความตองการ และความสนใจของทาน 4.00 0.59 24 มาก 
4.  เนื้อหาของการบรรยายเหมาะสมกับสถานการณการทํางานในชวง
ปจจุบัน 4.13 0.61 24 มาก 

5.  ความรูที่ไดรับสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานได 4.17 0.56 24 มาก 
6.  ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใชในการอบรมในหัวขอนี้ 4.17 0.72 24 มาก 

การประเมินผลวิทยากร x  S.D. N แปลผล 
1.  การเตรียมตัว และบุคลิกภาพเหมาะสม 4.46 0.66 24 มาก 
2.  เนื้อหาที่นําเสนอมีความสอดคลองกับหัวขอที่บรรยาย 4.46 0.66 24 มาก 
3.  การนําเสนอเปนที่นาสนใจ ใชภาษาเขาใจงายและชัดเจน 4.33 0.56 24 มาก 
4.  สรุปเนื้อหาประเด็นสําคัญ ชวยใหเขาใจไดงายขึ้น 4.42 0.58 24 มาก 
5.  สามารถกระตุนใหผูฟงไดใชความคิด 4.00 0.51 24 มาก 
6. การใชเอกสาร ส่ือประกอบการบรรยาย และอุปกรณในการบรรยาย
เหมาะสม 4.04 0.62 24 มาก 

7.  เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น และซักถาม 4.38 0.49 24 มาก 
8.  การตอบคําถามชัดเจน 4.33 0.56 24 มาก 
9.  วิทยากรมีความรูความสามารถ เหมาะสมกับหัวขอที่บรรยาย 4.58 0.58 24 มากที่สุด 
10. ความเหมาะสมของวิทยากรโดยรวม 4.54 0.51 24 มากที่สุด 



รายงานสรุปผลการประเมินการจัดฝกอบรม 
โครงการฝกอรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 
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 หัวขอ : หลักการ ขั้นตอนและกระบวนการในการตรากฎหมาย 
    (ทั้งกระบวนการ)  
 วิทยากร : นายชูเกียรติ  รัตนชัยชาญ 
    กรรมการรางกฎหมายประจําสํานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา 
 วันที่  : 31 กรกฎาคม  2552 เวลา  13.30 – 15.30  น. 

 
 มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 30 คน จากผูเขารับการอบรมจํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 50.85 
 

การประเมินผลเนื้อหาวิชาและวิทยากร 

 
 
 
 

 
 

 

การประเมินผลเนื้อหาวิชา x  S.D. N แปลผล 
1.  ความรูในหัวขอนี้กอนเขารับการอบรม 3.17 0.91 30 ปานกลาง 
2.  ความรูที่ไดรับหลังเขารับการอบรม 4.03 0.72 30 มาก 
3.  เนื้อหาสาระที่ไดรับตรงกับความตองการ และความสนใจของทาน 3.87 0.86 30 มาก 
4.  เนื้อหาของการบรรยายเหมาะสมกับสถานการณการทํางานในชวง
ปจจุบัน 4.03 0.76 

30 มาก 

5.  ความรูที่ไดรับสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานได 3.90 0.80 30 มาก 
6.  ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใชในการอบรมในหัวขอนี้ 3.77 0.82 30 มาก 

การประเมินผลวิทยากร x  S.D. N แปลผล 
1.  การเตรียมตัว และบุคลิกภาพเหมาะสม 3.97 0.67 30 มาก 
2.  เนื้อหาที่นําเสนอมีความสอดคลองกับหัวขอที่บรรยาย 4.00 0.69 30 มาก 
3.  การนําเสนอเปนที่นาสนใจ ใชภาษาเขาใจงายและชัดเจน 4.00 0.69 30 มาก 
4.  สรุปเนื้อหาประเด็นสําคัญ ชวยใหเขาใจไดงายขึ้น 3.93 0.74 30 มาก 
5.  สามารถกระตุนใหผูฟงไดใชความคิด 3.70 0.88 30 มาก 
6. การใชเอกสาร ส่ือประกอบการบรรยาย และอุปกรณในการบรรยาย
เหมาะสม 3.53 0.94 

30 มาก 

7.  เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น และซักถาม 3.83 0.75 30 มาก 
8.  การตอบคําถามชัดเจน 3.83 0.87 30 มาก 
9.  วิทยากรมีความรูความสามารถ เหมาะสมกับหัวขอที่บรรยาย 4.23 0.68 30 มาก 
10. ความเหมาะสมของวิทยากรโดยรวม 4.17 0.65 30 มาก 



รายงานสรุปผลการประเมินการจัดฝกอบรม 
โครงการฝกอรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 
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 หัวขอ : การจัดทําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี : เรื่องกฎหมาย 
 วิทยากร : นายจารุพัฒน  คุมรุงเรือง 
    ผูอํานวยการกลุมกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและคมนาคม 
    สํานักนิติธรรม  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 วันที่  : 7  สิงหาคม  2552 เวลา  09.00 – 12.00  น. 

 

มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 35 คน จากผูเขารับการอบรมจํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 92.11 
 

การประเมินผลเนื้อหาวิชาและวิทยากร 

 
 
 

 
 

 

การประเมินผลเนื้อหาวิชา x  S.D. N แปลผล 
1.  ความรูในหัวขอนี้กอนเขารับการอบรม 2.95 0.79 22 ปานกลาง 
2.  ความรูที่ไดรับหลังเขารับการอบรม 3.82 0.59 22 มาก 
3.  เนื้อหาสาระที่ไดรับตรงกับความตองการ และความสนใจของทาน 4.00 0.62 22 มาก 
4.  เนื้อหาของการบรรยายเหมาะสมกับสถานการณการทํางานในชวง
ปจจุบัน 3.91 0.53 22 มาก 

5.  ความรูที่ไดรับสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานได 4.00 0.62 22 มาก 
6.  ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใชในการอบรมในหัวขอนี้ 3.86 0.64 22 มาก 

การประเมินผลวิทยากร x  S.D. N แปลผล 
1.  การเตรียมตัว และบุคลิกภาพเหมาะสม 4.09 0.29 22 มาก 
2.  เนื้อหาที่นําเสนอมีความสอดคลองกับหัวขอที่บรรยาย 4.09 0.29 22 มาก 
3.  การนําเสนอเปนที่นาสนใจ ใชภาษาเขาใจงายและชัดเจน 4.00 0.53 22 มาก 
4.  สรุปเนื้อหาประเด็นสําคัญ ชวยใหเขาใจไดงายขึ้น 4.05 0.58 22 มาก 
5.  สามารถกระตุนใหผูฟงไดใชความคิด 3.68 0.65 22 มาก 
6. การใชเอกสาร ส่ือประกอบการบรรยาย และอุปกรณในการบรรยาย
เหมาะสม 3.91 0.53 22 มาก 

7.  เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น และซักถาม 3.86 0.56 22 มาก 
8.  การตอบคําถามชัดเจน 3.82 0.50 22 มาก 
9.  วิทยากรมีความรูความสามารถ เหมาะสมกับหัวขอที่บรรยาย 4.09 0.43 22 มาก 
10. ความเหมาะสมของวิทยากรโดยรวม 4.14 0.35 22 มาก 



รายงานสรุปผลการประเมินการจัดฝกอบรม 
โครงการฝกอรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 
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 หัวขอ : การจัดทําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี :  
    การแตงต้ังที่ตองเสนอคณะรัฐมนตรี 
 วิทยากร : นางสมศรี  นาคจํารัสศรี 
    ผูเชี่ยวชาญดานอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ 
    สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 วันที่  : 7  สิงหาคม  2552 เวลา  13.00 -14.30  น. 
 

 

 

มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 22 คน จากผูเขารับการอบรมจํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 37.29 
 

การประเมินผลเนื้อหาวิชาและวิทยากร 

 
 
 

 

การประเมินผลเนื้อหาวิชา x  S.D. N แปลผล 
1.  ความรูในหัวขอนี้กอนเขารับการอบรม 2.77 0.75 22 ปานกลาง 
2.  ความรูที่ไดรับหลังเขารับการอบรม 3.82 0.59 22 มาก 
3.  เนื้อหาสาระที่ไดรับตรงกับความตองการ และความสนใจของทาน 3.73 0.77 22 มาก 
4.  เนื้อหาของการบรรยายเหมาะสมกับสถานการณการทํางานในชวง
ปจจุบัน 3.77 0.75 22 มาก 

5.  ความรูที่ไดรับสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานได 3.95 0.72 22 มาก 
6.  ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใชในการอบรมในหัวขอนี้ 3.82 0.59 22 มาก 

การประเมินผลวิทยากร x  S.D. N แปลผล 
1.  การเตรียมตัว และบุคลิกภาพเหมาะสม 4.00 0.53 22 มาก 
2.  เนื้อหาที่นําเสนอมีความสอดคลองกับหัวขอที่บรรยาย 4.09 0.43 22 มาก 
3.  การนําเสนอเปนที่นาสนใจ ใชภาษาเขาใจงายและชัดเจน 3.95 0.65 22 มาก 
4.  สรุปเนื้อหาประเด็นสําคัญ ชวยใหเขาใจไดงายขึ้น 3.91 0.68 22 มาก 
5.  สามารถกระตุนใหผูฟงไดใชความคิด 3.77 0.61 22 มาก 
6. การใชเอกสาร ส่ือประกอบการบรรยาย และอุปกรณในการบรรยาย
เหมาะสม 3.91 0.43 22 มาก 

7.  เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น และซักถาม 3.82 0.50 22 มาก 
8.  การตอบคําถามชัดเจน 3.86 0.56 22 มาก 
9.  วิทยากรมีความรูความสามารถ เหมาะสมกับหัวขอที่บรรยาย 4.18 0.50 22 มาก 
10. ความเหมาะสมของวิทยากรโดยรวม 4.14 0.56 22 มาก 



รายงานสรุปผลการประเมินการจัดฝกอบรม 
โครงการฝกอรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 
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 หัวขอ : การจัดทําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี : การแตงต้ังที่ตองเสนอคณะรัฐมนตรี 
 วิทยากร : นางวรรณวิมล  สินุธก 
    ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาระบบงานภาครัฐ 
    สํานักวิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  
    สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 วันที่  : 7  สิงหาคม  2552 เวลา  14.30 – 16.00  น. 

 

 

มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 22 คน จากผูเขารับการอบรมจํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 37.29 
 

การประเมินผลเนื้อหาวิชาและวิทยากร 

 
 
 
 

 

การประเมินผลเนื้อหาวิชา x  S.D. N แปลผล 
1.  ความรูในหัวขอนี้กอนเขารับการอบรม 2.91 0.81 22 ปานกลาง 
2.  ความรูที่ไดรับหลังเขารับการอบรม 3.95 0.65 22 มาก 
3.  เนื้อหาสาระที่ไดรับตรงกับความตองการ และความสนใจของทาน 3.91 0.68 22 มาก 
4.  เนื้อหาของการบรรยายเหมาะสมกับสถานการณการทํางานในชวง
ปจจุบัน 3.86 0.71 22 มาก 

5.  ความรูที่ไดรับสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานได 4.00 0.69 22 มาก 
6.  ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใชในการอบรมในหัวขอนี้ 4.00 0.44 22 มาก 

การประเมินผลวิทยากร x  S.D. N แปลผล 
1.  การเตรียมตัว และบุคลิกภาพเหมาะสม 4.00 0.44 22 มาก 
2.  เนื้อหาที่นําเสนอมีความสอดคลองกับหัวขอที่บรรยาย 4.14 0.47 22 มาก 
3.  การนําเสนอเปนที่นาสนใจ ใชภาษาเขาใจงายและชัดเจน 3.95 0.65 22 มาก 
4.  สรุปเนื้อหาประเด็นสําคัญ ชวยใหเขาใจไดงายขึ้น 3.91 0.68 22 มาก 
5.  สามารถกระตุนใหผูฟงไดใชความคิด 3.68 0.65 22 มาก 
6. การใชเอกสาร ส่ือประกอบการบรรยาย และอุปกรณในการบรรยาย
เหมาะสม 3.73 0.77 22 มาก 

7.  เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น และซักถาม 3.86 0.47 22 มาก 
8.  การตอบคําถามชัดเจน 3.91 0.53 22 มาก 
9.  วิทยากรมีความรูความสามารถ เหมาะสมกับหัวขอที่บรรยาย 4.14 0.56 22 มาก 
10. ความเหมาะสมของวิทยากรโดยรวม 4.09 0.61 22 มาก 



รายงานสรุปผลการประเมินการจัดฝกอบรม 
โครงการฝกอรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 
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 หัวขอ : ประสบการณในการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการเสนอเรื่อง 
    เขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
 วิทยากร : นางศรีรัตน  รัษฐปานะ 
    รองปลัดกระทรวงพาณิชย  กระทรวงพาณิชย 
 วันที่  : 14  สิงหาคม  2552 เวลา  09.00 – 10.30   น. 

 

 

มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 23 คน จากผูเขารับการอบรมจํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 38.98 
 

การประเมินผลเนื้อหาวิชาและวิทยากร 

 
 

 
 
 

การประเมินผลเนื้อหาวิชา x  S.D. N แปลผล 
1.  ความรูในหัวขอนี้กอนเขารับการอบรม 3.36 0.79 23 ปานกลาง 
2.  ความรูที่ไดรับหลังเขารับการอบรม 3.95 0.58 23 มาก 
3.  เนื้อหาสาระที่ไดรับตรงกับความตองการ และความสนใจของทาน 3.86 0.56 23 มาก 
4.  เนื้อหาของการบรรยายเหมาะสมกับสถานการณการทํางานในชวง
ปจจุบัน 3.91 0.53 23 มาก 

5.  ความรูที่ไดรับสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานได 4.00 0.53 23 มาก 
6.  ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใชในการอบรมในหัวขอนี้ 3.91 0.68 23 มาก 

การประเมินผลวิทยากร x  S.D. N แปลผล 
1.  การเตรียมตัว และบุคลิกภาพเหมาะสม 3.91 0.42 23 มาก 
2.  เนื้อหาที่นําเสนอมีความสอดคลองกับหัวขอที่บรรยาย 3.96 0.37 23 มาก 
3.  การนําเสนอเปนที่นาสนใจ ใชภาษาเขาใจงายและชัดเจน 4.00 0.52 23 มาก 
4.  สรุปเนื้อหาประเด็นสําคัญ ชวยใหเขาใจไดงายขึ้น 3.96 0.47 23 มาก 
5.  สามารถกระตุนใหผูฟงไดใชความคิด 3.74 0.75 23 มาก 
6. การใชเอกสาร ส่ือประกอบการบรรยาย และอุปกรณในการบรรยาย
เหมาะสม 3.57 0.99 23 มาก 

7.  เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น และซักถาม 3.91 0.51 23 มาก 
8.  การตอบคําถามชัดเจน 3.70 0.88 23 มาก 
9.  วิทยากรมีความรูความสามารถ เหมาะสมกับหัวขอที่บรรยาย 4.04 0.47 23 มาก 
10. ความเหมาะสมของวิทยากรโดยรวม 3.96 0.56 23 มาก 



รายงานสรุปผลการประเมินการจัดฝกอบรม 
โครงการฝกอรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 
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 หัวขอ : การคิดเพื่อวิเคราะหและตรวจสอบเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
 วิทยากร : นางสาวสิบพัน  วนวิสุทธิ์ 
    ที่ปรึกษาประจําสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
    สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 วันที่  : 14  สิงหาคม  2552 เวลา  10.30 – 14.30   น. 

 

 

มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 20 คน จากผูเขารับการอบรมจํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 33.90 
 

การประเมินผลเนื้อหาวิชาและวิทยากร 

 
 
 

 
 

การประเมินผลเนื้อหาวิชา x  S.D. N แปลผล 
1.  ความรูในหัวขอนี้กอนเขารับการอบรม 3.40 0.68 20 ปานกลาง 
2.  ความรูที่ไดรับหลังเขารับการอบรม 4.00 0.46 20 มาก 
3.  เนื้อหาสาระที่ไดรับตรงกับความตองการ และความสนใจของทาน 4.25 0.55 20 มาก 
4.  เนื้อหาของการบรรยายเหมาะสมกับสถานการณการทํางานในชวง
ปจจุบัน 4.15 0.49 20 มาก 

5.  ความรูที่ไดรับสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานได 4.20 0.62 20 มาก 
6.  ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใชในการอบรมในหัวขอนี้ 4.15 0.59 20 มาก 

การประเมินผลวิทยากร x  S.D. N แปลผล 
1.  การเตรียมตัว และบุคลิกภาพเหมาะสม 4.30 0.57 20 มาก 
2.  เนื้อหาที่นําเสนอมีความสอดคลองกับหัวขอที่บรรยาย 4.40 0.50 20 มาก 
3.  การนําเสนอเปนที่นาสนใจ ใชภาษาเขาใจงายและชัดเจน 4.40 0.50 20 มาก 
4.  สรุปเนื้อหาประเด็นสําคัญ ชวยใหเขาใจไดงายขึ้น 4.45 0.51 20 มาก 
5.  สามารถกระตุนใหผูฟงไดใชความคิด 4.20 0.52 20 มาก 
6. การใชเอกสาร ส่ือประกอบการบรรยาย และอุปกรณในการบรรยาย
เหมาะสม 4.20 0.41 20 มาก 

7.  เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น และซักถาม 4.25 0.44 20 มาก 
8.  การตอบคําถามชัดเจน 4.25 0.44 20 มาก 
9.  วิทยากรมีความรูความสามารถ เหมาะสมกับหัวขอที่บรรยาย 4.45 0.51 20 มาก 
10. ความเหมาะสมของวิทยากรโดยรวม 4.45 0.51 20 มาก 



รายงานสรุปผลการประเมินการจัดฝกอบรม 
โครงการฝกอรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 
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 หัวขอ : ระบบงบประมาณและการเงิน การคลัง ภาครัฐแนวใหม 
 วิทยากร : ดร.ดวงตา  ตันโช 
    ผูอํานวยการสวนงบประมาณสํานักนายกรัฐมนตรีและงบกลาง 
    สํานักงบประมาณ 
 วันที่  : 21  สิงหาคม  2552 เวลา  09.00 – 12.00   น. 

 

 

มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 14 คน จากผูเขารับการอบรมจํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 23.72 

การประเมินผลเนื้อหาวิชาและวิทยากร 

 
 
 

 

การประเมินผลเนื้อหาวิชา x  S.D. N แปลผล 
1.  ความรูในหัวขอนี้กอนเขารับการอบรม 2.71 0.61 14 ปานกลาง 
2.  ความรูที่ไดรับหลังเขารับการอบรม 4.14 0.53 14 มาก 
3.  เนื้อหาสาระที่ไดรับตรงกับความตองการ และความสนใจของทาน 4.64 0.50 14 มากที่สุด 
4.  เนื้อหาของการบรรยายเหมาะสมกับสถานการณการทํางานในชวง
ปจจุบัน 4.79 0.43 14 มากที่สุด 

5.  ความรูที่ไดรับสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานได 4.64 0.50 14 มากที่สุด 
6.  ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใชในการอบรมในหัวขอนี้ 4.43 0.76 14 มาก 

การประเมินผลวิทยากร x  S.D. N แปลผล 
1.  การเตรียมตัว และบุคลิกภาพเหมาะสม 4.64 0.50 14 มากที่สุด
2.  เนื้อหาที่นําเสนอมีความสอดคลองกับหัวขอที่บรรยาย 4.64 0.50 14 มากที่สุด
3.  การนําเสนอเปนที่นาสนใจ ใชภาษาเขาใจงายและชัดเจน 4.57 0.51 14 มากที่สุด
4.  สรุปเนื้อหาประเด็นสําคัญ ชวยใหเขาใจไดงายขึ้น 4.64 0.50 14 มากที่สุด
5.  สามารถกระตุนใหผูฟงไดใชความคิด 4.50 0.65 14 มากที่สุด
6. การใชเอกสาร ส่ือประกอบการบรรยาย และอุปกรณในการบรรยาย
เหมาะสม 4.00 0.78 14 มาก 

7.  เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น และซักถาม 3.86 1.10 14 มาก 
8.  การตอบคําถามชัดเจน 3.93 1.07 14 มาก 
9.  วิทยากรมีความรูความสามารถ เหมาะสมกับหัวขอที่บรรยาย 4.79 0.43 14 มากที่สุด
10. ความเหมาะสมของวิทยากรโดยรวม 4.64 0.50 14 มากที่สุด



รายงานสรุปผลการประเมินการจัดฝกอบรม 
โครงการฝกอรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 
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 หัวขอ : นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน แผนพัฒนา 
    เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและระบบติดตามและรายงานผล 
    การดําเนินงานของรัฐบาล 
 วิทยากร : นายชาญวิทย  อมตะมาทุชาติ 
    ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผน 
    สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 วันที่  : 21  สิงหาคม  2552 เวลา 13.00 – 16.00   น. 

 

 

มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 17 คน จากผูเขารับการอบรมจํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 28.81 
 

 การประเมินผลเนื้อหาวิชาและวิทยากร 

 
 
 

การประเมินผลเนื้อหาวิชา x  S.D. N แปลผล 
1.  ความรูในหัวขอนี้กอนเขารับการอบรม 2.82 0.64 17 ปานกลาง 
2.  ความรูที่ไดรับหลังเขารับการอบรม 3.88 0.60 17 มาก 
3.  เนื้อหาสาระที่ไดรับตรงกับความตองการ และความสนใจของทาน 4.12 0.60 17 มาก 
4.  เนื้อหาของการบรรยายเหมาะสมกับสถานการณการทํางานในชวง
ปจจุบัน 4.18 0.81 17 มาก 

5.  ความรูที่ไดรับสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานได 4.29 0.59 17 มาก 
6.  ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใชในการอบรมในหัวขอนี้ 4.12 0.70 17 มาก 

การประเมินผลวิทยากร x  S.D. N แปลผล 
1.  การเตรียมตัว และบุคลิกภาพเหมาะสม 3.94 1.14 17 มาก 
2.  เนื้อหาที่นําเสนอมีความสอดคลองกับหัวขอที่บรรยาย 3.88 1.11 17 มาก 
3.  การนําเสนอเปนที่นาสนใจ ใชภาษาเขาใจงายและชัดเจน 3.76 1.30 17 มาก 
4.  สรุปเนื้อหาประเด็นสําคัญ ชวยใหเขาใจไดงายขึ้น 3.94 1.20 17 มาก 
5.  สามารถกระตุนใหผูฟงไดใชความคิด 3.71 1.31 17 มาก 
6. การใชเอกสาร ส่ือประกอบการบรรยาย และอุปกรณในการบรรยาย
เหมาะสม 3.59 1.42 17 มาก 

7.  เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น และซักถาม 4.06 1.14 17 มาก 
8.  การตอบคําถามชัดเจน 3.88 1.11 17 มาก 
9.  วิทยากรมีความรูความสามารถ เหมาะสมกับหัวขอที่บรรยาย 4.29 1.21 17 มาก 
10. ความเหมาะสมของวิทยากรโดยรวม 4.00 1.17 17 มาก 



รายงานสรุปผลการประเมินการจัดฝกอบรม 
โครงการฝกอรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 
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 หัวขอ : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ 
    ของการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี 
 วิทยากร : ผศ. ปณรส  มาลากุล ณ อยุธยา 
    ที่ปรึกษาสถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
    สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 วันที่  : 26  สิงหาคม  2552 เวลา  09.00 – 12.00   น. 

 

 

มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 17 คน จากผูเขารับการอบรมจํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 28.81 
 

การประเมินผลเนื้อหาวิชาและวิทยากร 

 
 

  

การประเมินผลเนื้อหาวิชา x  S.D. N แปลผล 
1.  ความรูในหัวขอนี้กอนเขารับการอบรม 3.71 0.85 17 มาก 
2.  ความรูที่ไดรับหลังเขารับการอบรม 4.06 0.56 17 มาก
3.  เนื้อหาสาระที่ไดรับตรงกับความตองการ และความสนใจของทาน 3.82 0.64 17 มาก
4.  เนื้อหาของการบรรยายเหมาะสมกับสถานการณการทํางานในชวง
ปจจุบัน 4.12 0.60 17 มาก 

5.  ความรูที่ไดรับสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานได 4.12 0.60 17 มาก
6.  ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใชในการอบรมในหัวขอนี้ 3.93 0.59 17 มาก

การประเมินผลวิทยากร x  S.D. N แปลผล 
1.  การเตรียมตัว และบุคลิกภาพเหมาะสม 4.06 0.66 17 มาก
2.  เนื้อหาที่นําเสนอมีความสอดคลองกับหัวขอที่บรรยาย 4.12 0.70 17 มาก
3.  การนําเสนอเปนที่นาสนใจ ใชภาษาเขาใจงายและชัดเจน 4.06 0.66 17 มาก
4.  สรุปเนื้อหาประเด็นสําคัญ ชวยใหเขาใจไดงายขึ้น 4.00 0.61 17 มาก
5.  สามารถกระตุนใหผูฟงไดใชความคิด 4.24 0.66 17 มาก
6. การใชเอกสาร ส่ือประกอบการบรรยาย และอุปกรณในการบรรยาย
เหมาะสม 3.94 0.83 17 มาก 

7.  เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น และซักถาม 4.00 0.71 17 มาก
8.  การตอบคําถามชัดเจน 4.06 0.75 17 มาก
9.  วิทยากรมีความรูความสามารถ เหมาะสมกับหัวขอที่บรรยาย 4.18 0.73 17 มาก
10. ความเหมาะสมของวิทยากรโดยรวม 4.12 0.70 17 มาก



รายงานสรุปผลการประเมินการจัดฝกอบรม 
โครงการฝกอรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 
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 หัวขอ : ประเด็นสําคัญในรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจ 
    ของคณะรัฐมนตรี 
 วิทยากร : นายศิริ  เลิศธรรมเทวี 
    ผูอํานวยการสํานักนิติธรรม 
    สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 วันที่  : 26  สิงหาคม  2552 เวลา  13.00 – 16.00   น. 

 

 

มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 18 คน จากผูเขารับการอบรมจํานวน  คน คิดเปนรอยละ 30.51 
 

การประเมินผลเนื้อหาวิชาและวิทยากร 

 
 
 

 

การประเมินผลเนื้อหาวิชา x  S.D. N แปลผล 
1.  ความรูในหัวขอนี้กอนเขารับการอบรม 3.50 0.86 18 ปานกลาง 
2.  ความรูที่ไดรับหลังเขารับการอบรม 4.00 0.59 18 มาก 
3.  เนื้อหาสาระที่ไดรับตรงกับความตองการ และความสนใจของทาน 3.94 0.54 18 มาก
4.  เนื้อหาของการบรรยายเหมาะสมกับสถานการณการทํางานในชวง
ปจจุบัน 4.06 0.54 18 มาก 

5.  ความรูที่ไดรับสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานได 4.11 0.58 18 มาก
6.  ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใชในการอบรมในหัวขอนี้ 4.18 0.53 18 มาก

การประเมินผลวิทยากร x  S.D. N แปลผล 
1.  การเตรียมตัว และบุคลิกภาพเหมาะสม 4.17 0.71 18 มาก
2.  เนื้อหาที่นําเสนอมีความสอดคลองกับหัวขอที่บรรยาย 4.39 0.50 18 มาก
3.  การนําเสนอเปนที่นาสนใจ ใชภาษาเขาใจงายและชัดเจน 4.17 0.51 18 มาก
4.  สรุปเนื้อหาประเด็นสําคัญ ชวยใหเขาใจไดงายขึ้น 4.17 0.51 18 มาก
5.  สามารถกระตุนใหผูฟงไดใชความคิด 4.11 0.58 18 มาก
6. การใชเอกสาร ส่ือประกอบการบรรยาย และอุปกรณในการบรรยาย
เหมาะสม 4.06 0.64 18 มาก 

7.  เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น และซักถาม 4.06 0.64 18 มาก
8.  การตอบคําถามชัดเจน 4.24 0.56 18 มาก
9.  วิทยากรมีความรูความสามารถ เหมาะสมกับหัวขอที่บรรยาย 4.17 0.51 18 มาก
10. ความเหมาะสมของวิทยากรโดยรวม 4.28 0.57 18 มาก



รายงานสรุปผลการประเมินการจัดฝกอบรม 
โครงการฝกอรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 

 
 

170 
 

 หัวขอ : กฎหมายสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินของ 
    คณะรัฐมนตรี  
 วิทยากร : ศ.ดร. สมคิด  เลิศไพฑูรย 
    รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคลและกฎหมาย  
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 วันที่  : 2 กันยายน 2552 เวลา  09.00 – 10.30   น. 

 

 

มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 28 คน จากผูเขารับการอบรมจํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 47.46 
 

การประเมินผลเนื้อหาวิชาและวิทยากร 

 
 
 

 

การประเมินผลเนื้อหาวิชา x  S.D. N แปลผล 
1.  ความรูในหัวขอนี้กอนเขารับการอบรม 3.00 0.82 28 มาก 
2.  ความรูที่ไดรับหลังเขารับการอบรม 4.25 0.59 28 มาก 
3.  เนื้อหาสาระที่ไดรับตรงกับความตองการ และความสนใจของทาน 4.61 0.50 28 มากที่สุด
4.  เนื้อหาของการบรรยายเหมาะสมกับสถานการณการทํางานในชวง
ปจจุบัน 4.71 0.46 28 มากที่สุด

5.  ความรูที่ไดรับสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานได 4.70 0.47 28 มากที่สุด
6.  ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใชในการอบรมในหัวขอนี้ 4.46 0.51 28 มาก 

การประเมินผลวิทยากร x  S.D. N แปลผล 
1.  การเตรียมตัว และบุคลิกภาพเหมาะสม 4.68 0.55 28 มากที่สุด
2.  เนื้อหาที่นําเสนอมีความสอดคลองกับหัวขอที่บรรยาย 4.75 0.44 28 มากที่สุด
3.  การนําเสนอเปนที่นาสนใจ ใชภาษาเขาใจงายและชัดเจน 4.82 0.39 28 มากที่สุด
4.  สรุปเนื้อหาประเด็นสําคัญ ชวยใหเขาใจไดงายขึ้น 4.82 0.39 28 มากที่สุด
5.  สามารถกระตุนใหผูฟงไดใชความคิด 4.71 0.46 28 มากที่สุด
6. การใชเอกสาร ส่ือประกอบการบรรยาย และอุปกรณในการบรรยาย
เหมาะสม 4.29 0.76 28 มาก 

7.  เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น และซักถาม 4.50 0.51 28 มาก 
8.  การตอบคําถามชัดเจน 4.59 0.50 28 มากที่สุด
9.  วิทยากรมีความรูความสามารถ เหมาะสมกับหัวขอที่บรรยาย 4.86 0.36 28 มากที่สุด
10. ความเหมาะสมของวิทยากรโดยรวม 4.89 0.31 28 มากที่สุด



รายงานสรุปผลการประเมินการจัดฝกอบรม 
โครงการฝกอรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 
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 หัวขอ : การบรรยายพิเศษ “ การบรรยายสรุปเกี่ยวกับขั้นตอนและ 
    กระบวนการวิธีการในการประชุม อาเซียน ดานโลจิสติกส ” 
 วิทยากร : นายวิทวัส  ศรีวิหค 
    อธิบดีกรมอาเซียน 
    กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ 
 วันที่  : 2 กันยายน  2552 เวลา  13.00 – 16.00   น. 

 

 
มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 20 คน จากผูเขารับการอบรมจํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 33.90 
 

การประเมินผลเนื้อหาวิชาและวิทยากร 

 
 
 

การประเมินผลเนื้อหาวิชา x  S.D. N แปลผล 
1.  ความรูในหัวขอนี้กอนเขารับการอบรม 2.95 0.89 20 ปานกลาง 
2.  ความรูที่ไดรับหลังเขารับการอบรม 4.26 0.73 20 มาก 
3.  เนื้อหาสาระที่ไดรับตรงกับความตองการ และความสนใจของทาน 4.35 0.81 20 มาก
4.  เนื้อหาของการบรรยายเหมาะสมกับสถานการณการทํางานในชวง
ปจจุบัน 4.40 0.60 20 มาก 

5.  ความรูที่ไดรับสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานได 4.30 0.73 20 มาก
6.  ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใชในการอบรมในหัวขอนี้ 4.44 0.62 20 มาก

การประเมินผลวิทยากร x  S.D. N แปลผล 
1.  การเตรียมตัว และบุคลิกภาพเหมาะสม 4.85 0.37 20 มากที่สุด 
2.  เนื้อหาที่นําเสนอมีความสอดคลองกับหัวขอที่บรรยาย 4.75 0.44 20 มากที่สุด
3.  การนําเสนอเปนที่นาสนใจ ใชภาษาเขาใจงายและชัดเจน 4.80 0.41 20 มากที่สุด
4.  สรุปเนื้อหาประเด็นสําคัญ ชวยใหเขาใจไดงายขึ้น 4.75 0.44 20 มากที่สุด
5.  สามารถกระตุนใหผูฟงไดใชความคิด 4.50 0.69 20 มาก 
6. การใชเอกสาร ส่ือประกอบการบรรยาย และอุปกรณในการบรรยาย
เหมาะสม 4.40 0.75 20 มาก 

7.  เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น และซักถาม 4.40 0.68 20 มาก 
8.  การตอบคําถามชัดเจน 4.40 0.68 20 มาก 
9.  วิทยากรมีความรูความสามารถ เหมาะสมกับหัวขอที่บรรยาย 4.85 0.37 20 มากที่สุด
10. ความเหมาะสมของวิทยากรโดยรวม 4.85 0.37 20 มากที่สุด



รายงานสรุปผลการประเมินการจัดฝกอบรม 
โครงการฝกอรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 
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การประเมินผลภาพรวมโครงการ 
 

มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 37 คน จากผูเขารับการอบรมจํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 62.71 
 
 

ประเมินผลการฝกอบรมโดยรวม x  S.D. N แปลผล 
1.  อาหาร/สถานที่ในการอบรมเหมาะสม 4.14 0.59 37 มาก 
2.  โสตทัศนูปกรณที่ใชในการอบรมเหมาะสม 4.08 0.60 37 มาก 
3.  ระยะเวลาในการอบรมเหมาะสม 3.54 0.65 37 มาก 
4.  เนื้อหาสาระในการอบรมเหมาะสม 3.97 0.60 37 มาก 
5.  หัวขอวิชาและรายละเอียดของแตละวิชาเหมาะสม 4.19 0.62 37 มาก 
6.  วิธีการที่ผูเขารับการอบรมเหมาะสม 4.00 0.62 37 มาก 
7.  จํานวนผูเขารับการอบรมเหมาะสม 3.70 0.62 37 มาก 
8.  เอกสารประกอบการอบรมเหมาะสม 3.69 0.67 37 มาก 
9. การดําเนินงานและการประสานงานของ 
เจาหนาที่ประสานงานอบรมเหมาะสม 4.11 0.71 37 มาก 

10. สถานที่ดูงานเหมาะสมตามวัตถุประสงค 4.05 0.63 37 มาก 
11. การนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน 4.22 0.78 37 มาก 
 

การวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินผลภาพรวมการอบรม พบวาผูตอบแบบประเมินผลการอบรม   
มีความเห็นวาโดยเฉลี่ยภาพรวมของหลักสูตรนี้มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ประเด็นที่ผูตอบแบบ
ประเมินผลการอบรมเห็นวาเหมาะสมมาก ตามลําดับดังนี้คือ 

1. การนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน (4.22) 
2. หัวขอวิชาและรายละเอียดของแตละวิชาเหมาะสม (4.19) 
3. อาหาร/สถานที่ในการอบรมเหมาะสม (4.14) 
4. การดําเนินงานและการประสานงานของเจาหนาที่ประสานงานอบรมเหมาะสม (4.11) 
5. โสตทัศนูปกรณที่ใชในการอบรมเหมาะสม (4.08) 
6. สถานที่ดูงานเหมาะสมตามวัตถุประสงค (4.05) 
7. วิธีการที่ผูเขารับการอบรมเหมาะสม (4.00) 
8. เนื้อหาสาระในการอบรมเหมาะสม (3.97) 
9. จํานวนผูเขารับการอบรมเหมาะสม (3.70) 
10. เอกสารประกอบการอบรมเหมาะสม (3.69) 
11. ระยะเวลาในการอบรมเหมาะสม (3.54) 
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สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะทางดานหัวขอวิชาที่บรรยาย 
 
หัวขอ :  แนวทางการประสานงานเกี่ยวกับการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี 
วิทยากร:  นายสุชาติ วิภาสธวัส  

ผูอํานวยการสํานักวิเคราะหเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

หัวขอ :  การจัดทําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี: เร่ืองทั่วไป 
วิทยากร:  นายปญญาพล ศรีแสงแกว 

ผูอํานวยการกลุมงานจัดทํามติคณะรัฐมนตรีและตอบขอหารือ สํานักวิเคราะหเร่ืองเสนอ
คณะรัฐมนตรี 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

วันที่ :  24 กรกฎาคม 2552   เวลา 09.00 – 16.00 น. 
 ทั้งสองทานควรหารือแบงเนื้อหาการบรรยายกันกอน จะไดไมซ้ําซอน หรือไมแนใจวา
ซ้ําซอนหรือไม 

 ทั้ง 2 หัวขอ สามารถพูดโดยคนคนเดียวไดภายใน 3 ชั่วโมง 
 ควรมีการนําตัวอยางทั้งที่ดี และไมดีมาเปนหัวขอใหเรียนรูเยอะ ๆ เพื่อใหผูปฏิบัติไดเรียนรู
จากเรื่องจริง ๆ 

 จายเอกสารประกอบที่ สําคัญไมครบ ได เฉพาะ  พระราชกฤษฎีกาเสนอเรื่องตอ
คณะรัฐมนตรี 

 ขอใหจัดทํารายชื่อและขอมูลบุคคลของผูเขาประชุม 
 นาจะหาอุปกรณใชบรรยายที่ทันสมัย เชน เครื่องชี้จอภาพ 
 ควรขยายเวลา 
 ควรมีกิจกรรมสันทนาการ 
 ขอเพิ่มงบประมาณดําเนินการหลักสูตร 
 พิจารณาความเปนไปไดใหผูเขารวมอบรมพักแรมอยู ณ สถานที่อบรมตลอดหลักสูตร 
 ขอเสนอใหทําเรื่องทั้ง 2 เร่ือง 1. แนวทางการประสานงานฯ 2. การจัดทําเรื่องฯ มารวมไว
ในชวงเดียวกัน คือ อาจจะใหบรรยายแนวทางการประสานงานฯ ใชเวลา 1 ชั่วโมง 
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หัวขอ :  กระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี 
วิทยากร:  นางโฉมศรี อารยะศิริ 
 รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
วันที่ :  29 กรกฎาคม 2552   เวลา 09.00 – 12.00 น. 

 จากประสบการณทํางานเกี่ยวกับการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี มีความเห็นวานอกจาก
บรรยายแลว การยกประเด็นของเรื่องมาเปนตัวอยางจะเปนการสรางความเขาใจและ
มองเห็นภาพของงานการประสานงานฯ ไดเปนอยางดี ดังนั้นหากมีการจัดอบรมฯ อีก 
การนําเสนอตัวอยางเปนสิ่งที่ควรทําเปนอยางยิ่ง 

 อยากใหยกตัวอยางหลายกรณี 
 อยากใหมีรายละเอียดมากกวานี้ โดยเฉพาะเอกสารประกอบการบรรยายไมละเอียดไมชัดเจน 
 วิทยากรเปนผูมีประสบการณสูง หากนําประสบการณหรือกรณีศึกษามาอภิปรายนาจะ
ไดประโยชนมากกวา 

 
หัวขอ :  แนวทางการประสานงานในภารกิจดานรัฐสภา 
วิทยากร:  1. นายสุรชัย ภูประเสริฐ  
 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 2. นายวัชรินทร จอมพลาพล  
 รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

 3. นางวรารัตน อติแพทย  
 รองเลขาธิการวุฒิสภา 
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 4. นางมณี สุขะไท 
 ผูอํานวยการกลุมประสานงานการเมือง1 และ 2 
 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
วันที่ :  31 กรกฎาคม 2552   เวลา 08.30 – 12.30 น. 

 การประสานนอกจากองคกรอิสระแลว นาจะมีจากฝายการเมืองมารับฟงปญหาบาง 
 ควรจัดทีมวิทยากรเชนนี้ในการอบรมโอกาสตอ ๆ ไป 
 ทีมผูบรรยายใหความสําคัญมาดวยตัวเอง ขอบคุณมาก 
 ผูบริหารระดับสูงที่อยูในภารกิจหลัก ๆ ใหความสําคัญกับการถายทอดความรูและ
ประสบการณแกผูเขารับการอบรมฯ เปนอยางดียิ่ง 
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 สามารถนําสิ่งที่ไดรับไปประสานงานอยางมีประสิทธิภาพระหวางคณะรัฐมนตรี  
 มีทิศทาง กลยุทธและมองภาพรวมไดชัดเจนมากขึ้น 
 เปนการสื่อสารถึงผูเขารับการอบรมไดเขาถึง สะทอนปญหาและภาพที่เกิดขึ้นในอดีต – ปจจุบัน 
 ควรมีคูมือและรายละเอียดในการติดตอประสานงาน การจัดทําขอมูล ระเบียบพิธีการ
ของรัฐสภา  ตารางการปฏิบัติงาน  แนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงาน (กระทู ญัตติ 
กรรมาธิการ การตอบขอหารือ การเสนอรางพระราชบัญญัติ. ฯลฯ) รวมถึงแบบฟอรม 
หนังสือที่สําคัญและจําเปน เชน การเลื่อนวาระญัตติ กระทู การขออนุญาต ใหมีผูให
ขอมูล การมอบอํานาจ เปนตน และเรื่องใดควรทํา เร่ืองใดหามทําในรัฐสภา 

 
หัวขอ :  หลักการ ข้ันตอนและกระบวนการในการตรากฎหมาย (ทั้งกระบวนการ) 
วิทยากร:  นายชูเกียรติ  รัตนชัยชาญ 
 กรรมการรางกฎหมายประจํา 
 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
วันที่ :  31 กรกฎาคม 2552   เวลา 13.30 – 15.30 น. 

 การตรวจสอบคําสั่งเพื่อเสนอรัฐมนตรีลงนามมีหลักการอยางไร 
 ควรแจกเอกสารในวันสัมมนาหัวขอนี้ เพราะผูฟงไมคอยมีความรูในเรื่องกฎหมาย 
 ทําใหทราบแนวทางในการตรากฎหมายและผลกระทบที่จะสงผลตอผูที่เกี่ยวของอยางไร
บาง 

 ความสําคัญในการพิจารณากฎหมายกับนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
 ทําใหเกิดความเขาใจในกระบวนการตรากฎหมายที่สําคัญ 
 มีการถายทอดความรูและประสบการณที่มีประโยชน ทําใหผูเขารับการอบรมเขาใจมาก
ยิ่งขึ้น และทําใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานตอไป 

 ควรนําวิชานี้ไปไวชวงเชานาจะดีกวา เพราะวิชากฎหมายคอนขางจะเขาใจยาก และหลัง
อาหารจึงทําใหผูเขารับการฝกอบรมงวงนอนเปนจํานวนมาก 

 
หัวขอ :  การจัดทําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี: การแตงตั้งที่ตองเสนอคณะรัฐมนตรี 
วิทยากร:  นางสมศรี นาคจํารัสศรี 
 ผูเชี่ยวชาญดานอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ 
 สํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ 
 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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หัวขอ :  การจัดทําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี: การแตงตั้งที่ตองเสนอคณะรัฐมนตรี 
วิทยากร:  นางวรรณวิมล สินุธก 
 ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบงานภาครัฐ 
 สํานักวิเคราะหเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี  
 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
วันที่ :  7 สิงหาคม 2552   เวลา 09.00 – 16.00 น. 

 ขอใหวิทยากรจัดทําเอกสารเรื่องการแตงตั้งที่ตองเสนอคณะรัฐมนตรีใหดวย 
 เอกสารประกอบเรื่องการแตงตั้งขาราชการควรมีตัวอยางการแตงตั้งพรอมทั้งเอกสารการ
พิจารณาประกอบดวย เชน สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน หรือหากเปน
กรณีเลื่อนระดับ เชน ผูวาราชการจังหวัด เปนรองอธิบดีกรมการปกครอง ก็ควรมีมติ
คณะรัฐมนตรี ที่ระบุใหพนจากตําแหนงประกอบดวย รวมทั้งเอกสารการยินยอมจากเจา
ตัว เปนตน 

 Slide ประกอบสามารถอานและเขาใจงาย คือไลเรียงตามสาระสําคัญมากกวาไลเรียง
ตามมาตราของกฎหมาย 

 วิทยากรไมควรบรรยายโดยอานจากเอกสารอยางเดียว ควรยกตัวอยางใหดูเพื่อใหการ
บรรยายนาสนใจ 

 
หัวขอ :  ประสบการณในการตรวจสอบเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
วิทยากร:  นางศรีรัตน รัษฐปานะ 
 รองปลัดกระทรวงพาณิชย 
 กระทรวงพาณิชย 
 
หัวขอ :  การคิดเพื่อวิเคราะหและตรวจสอบเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
วิทยากร:  นางสาวสิบพัน วนวิสุทธิ์ 
 ที่ปรึกษาประจําสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
วันที่ :  14 สิงหาคม 2552   เวลา 09.00 – 16.00 น. 

 ขอเสนอใหการบรรยายของวิทยากร ศรีรัตน เหลือเวลาการบรรยายเพียง 1.30 ชั่วโมง     
ก็เพียงพอแลว 

หัวขอ:ระบบงบประมาณและการเงิน การคลังภาครัฐแนวใหม 
วิทยากร : ดร.ดวงตา ตันโช  
 ผูอํานวยการสวนงบประมาณสํานักนายกรัฐมนตรีและงบกลาง1  
 สํานักงบประมาณ  
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หัวขอ : นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ  
 สังคมแหงชาติ และระบบติดตาม และรายงานผลการดําเนินการของรัฐบาล 

วิทยากร : นายชาญวิทย อมตะมาทุชาติ 
 ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
วันที่ :  21 สิงหาคม 2552   เวลา 09.00 – 16.00 น. 

 เอกสารประกอบการบรรยายใชอักษรขนาดเล็กเกินไป รายละเอียดมาก 
 เอกสารที่แจกตัวอักษรเล็กมาก อานยาก บางสไลดตัวอักษรทับกันทําใหอานไมออก 

 
สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของการจัดอบรม 

1. การจัดหัวขอการบรรยาย รวมถึงวิทยากรที่มาบรรยายควรจัดใหมีความเหมาะสมนาสนใจ เพราะ
เขารับการอบรมมาเพียง 2 คร้ังเทานั้นที่รูสึกวาไดรับความรูและมีความนาสนใจ 

2. เห็นควรใหมีการจัดเปนประจําทุก ๆ ป 
3. การบรรยายในรายวิชาอยากใหนําตัวอยางที่เกิดขึ้นจริง ทั้งที่ควรปฏิบัติและไมควรปฏิบัติมาเปน

ตัวอยาง เพราะวาทั้งการประสางานและการดําเนินการเกี่ยวกับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี/ 
คณะรัฐมนตรี ทุกสวนราชการมีแนวทาง/หลักการ ปฏิบัติอยูแลว แตควรรับรูคือเร่ืองที่เกิดขึ้นที่ไม
ดําเนินการตามแนวปฏิบัติ เปนการปองกันไมใหเกิดขึ้น 

4. พื้นฐานความรูและประสบการณของผูเขาอบรมไมเทากัน ควรจัด Pretest แลวจัดหลักสูตรเพื่อให
ผูรวมอบรมรูและเขาใจในสิ่งที่ยังไมรู 

5. ควรกําหนดชวงเวลาการฝกอบรมเปนชวงใดชวงหนึ่ง 
6. ควรเพิ่มกรณีศึกษาเพื่อใหผูรวมอบรมชวยกันคิด เปรียบเทียบกับส่ิงที่เกิดขึ้นหรือเปนลักษณะการ

จําลองสถานการณ ซึ่งจะทําใหผูเขาอบรมมีประสบการณติดตัว 
7. ขอใหจัดวิทยากรที่มีประสบการณและการถายทอดดี ๆ มาเปนผูบรรยายในรุนตอ ๆ ไป เชน       

ดร.วิษณุ เครืองาม เพราะจะไดประโยชนมาก และวิทยากรอยาง ดร.สมคิด เสิศไพทูรย  
8. ควรจัดอบรมในชวง 1 สัปดาหเต็ม เพื่อใหมีความตอเนื่อง โดยผูเขาอบรมไมจําเปนตองเปน    

ผูชวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรี. แตเปนการใหความรูแกทุกหนวยงาน และนําขึ้นบัญชีไวให
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ใชติดตอประสานงาน 

9. ควรมีอาจารย/ผูอํานวยการหลักสูตรดูแลหลักสูตรอยางใกลชิดทุกครั้ง ไมใชมีเฉพาะเจาหนาที่ 
10. ควรจัดการอบรมอยางตอเนื่อง เพื่อจะไดมีโอกาสไดศึกษาหลักสูตรไดเต็มที่ และไมตองกังวลงาน

ในที่ทํางาน และจะไดมีเพื่อนมีพี่ตางหนวยงานที่จะประสานไดแบบเต็มใจชวย 
11. ในการคัดเลือกผูเขารับการอบรมควรกําหนดคุณสมบัติและประสบการณที่พึงประสงคใหชัดเจน

เนื่องจากไมแนใจวามุงเนนผูบริการหรือผูปฏิบัติ 



รายงานสรุปผลการประเมินการจัดฝกอบรม 
โครงการฝกอรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 

 
 

178 
 

12. ควรกําหนดหลักสูตรในลักษณะอบรมติดตอกันใหแลวเสร็จไปในคราวเดียว 
13. ควรมีการ Refresh หรือจัดสงขอมูลจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือรัฐสภาใหผูผานการ

อบรมในลักษณะ Mail group 
14. ถาเปนไปไดขอใหจัดโครงการนี้กอนสิ้นปงบประมาณ เพราะเปนชวงที่ตองเดินสายประชุม / สัมมนา 
15. สถานที่จัดฝกอบรมใหหางจากการจราจรแออัด 
16. จัดฝกอบรมแบบเขม 5-7 วันติดตอกนัเลย เปนสถานที่ตางจังหวัดไมหางจาก กทม. 
17. วิทยากรบรรยายขอใหเปนผูมีความรูในเรื่องนั้นอยางจริงจัง 
18. ใหปรับหลักสูตรใหกระชับข้ึนกวาเดิม และอยากใหเปนชวงระยะเวลาตน ๆ ปงบประมาณ 

เนื่องจากชวงเวลาเดือนกันยายนเจาหนาที่จะมีเวลาไมเต็มที่ เนื่องจากมีภารกิจงานปกติ และมี
การสัมมนาในหลักสูตรอื่น ๆ 

19. บางหัวขอวิชา เชน ประสบการณในการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการเสนอเรื่องเขาสูการพิจารณา
ของ คณะรัฐมนตรีใชเวลามากเกินไป 

20. ควรเพิ่มเร่ืองการทํางานเปนทีม ใหทุกคนรูสึกวาเปนทีมเดียวกัน เพื่อประโยชนในการประสานงาน 
21. การศึกษาดูงาน ควรจะไปดูงานของคณะรัฐมนตรีหรือสภาตางประเทศบาง ทั้งประเทศที่พัฒนา

มากกวาเราและประเทศที่ดอยพัฒนากวาเรา 
22. ควรมีกิจกรรมที่ชวยเสริมสรางความสัมพันธของผูเขารับการอบรม 
23. วิทยากรผูบรรยาย และวิธีการจัดการบรรยายบางครั้งไมนาสนใจ 
24. การจัดอบรมหลักสูตรมีความสําคัญที่จะสนับสนุนภารกิจผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

ไดเปนอยางดี 
25. ควรมีกิจกรรมภายในกลุม / รุนมากขึ้น เชน กิจกรรมนันทนาการ, ทองเที่ยว 
26. อยากใหจัดผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา สัญจร ประจํารุนตาง ๆ 
27. โดยภาพรวมในครั้งนี้ดีมากแลว 
28. สถานที่ใชในการอบรมอยูในบริเวณที่การเดินทางลําบาก ไมสะดวกในการเขารับการอบรม 
29. หัวขอในการอบรมบางครั้งคาบเกี่ยวกัน ควรรวมใหเปนเรื่องเดียวกัน เพื่อลดความซ้ําซอน 
30. การทําหนาที่ผูชวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ของแตละหนวยงานมีความแตกตาง

กัน โดยเฉพาะผูไดรับมอบหมายใหเปนผูชวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ทําใหผูเขา
อบรม  บางคนที่ไมมีความรูเร่ืองกฎหมาย การแตงตั้งโยกยายอาจไมเขาใจในเรื่องที่ฟงบรรยาย 
เพราะสิ่งที่ผูชวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ทําสวนใหญเปนเพียงผูประสานงานกับ                  
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และนําเรียนผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ดังนั้นผูชวยผู
ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา นาจะเปนผูที่เกี่ยวของกับเร่ืองตาง ๆ ที่จะตองเสนอ 
คณะรัฐมนตรีโดยตรง 

31. ควรจัดกิจกรรมหลังจากที่ไดผานการฝกอบรม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณในการประสานงาน 
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32. ดร.ดวงตา ตันโช และ ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย ดีมาก 
33. ควรจะมีการจัดใหมีการศึกษาอบรมนอกสถานที่ (ตางจังหวัด) ดวย เพราะจะทําใหผูเขารับการ

อบรมมีเวลาในการทําความรูจักมักคุนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งจะไดตัดขาดจากงานประจําที่ทําอยูและมี
เวลาและสมาธิในการอบรมมากยิ่งขึ้น 

34. ควรจัดเวลาในการทํางานกลุมใหมากขึ้น การจัดไวเพียง 3 ชั่วโมง ไมเพียงพอ ควรจัดใหมีเวลาใน
การทํางานกลุม 6 ชั่วโมงนาจะเหมาะสม 
 

หัวขอวิชาที่ทานคิดวานาสนใจและควรไดรับการเพิ่มเติมในหลักสูตร 
 

1. กฎหมายมหาชน 
2. เทคนิคการปฏิบัติงานของขาราชการประจํา/นักการเมือง 
3. ทํางานอยางไรใหสอดคลองกันนโยบายของรัฐบาล 
4. การจัดทําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
5. การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อวิเคราะหและตรวจสอบเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
6. ประเด็นสําคัญในรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของภารกิจคณะรัฐมนตรี 
7. การสงเสริมหรือสนับสนุนใหเกิดความเขมแข็งและประสิทธิภาพในการทํางานผูประสานงาน

คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
8. การสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
9. แนวทางการประสานงานในภารกิจดานรัฐสภา (การตอบกระทู ญัตติ ฯลฯ) 
10. หลักการขั้นตอนและกระบวนการในการตรากฎหมาย (ทั้งกระบวนการ) 
11. การจัดทําเรื่องเสนอตอคณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะเรื่องกฎหมาย เร่ืองแตงตั้ง 
12. ระบบงบประมาณและการเงินการคลังภาครัฐแนวใหม 
13. การรางคําสั่งตาง ๆ เพราะปจจุบันหลายหนวยงานมักจะรางคําสั่งกันไมถูกตอง 
14. รวบรวมเอกสารในเรื่องกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ที่ขาราชการควรรูเพื่อเปนคูมือในการทํางาน 

(รวบรวมเปนเลมเดียวกัน) 
15. กฎหมายที่เกี่ยวของทั้งหมดจากวิทยากรที่มีความรูและประสบการณในการทํางานจริงมา

ถายทอดจะไดประโยชนอยางมาก 
16. หลักเกณฑการแตงตั้ง โยกยาย บุคลากร กฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
17. การดําเนินการและเทคนิคการบริหารจัดการงานสมัยใหม 
18. การเสนอรางกฎหมายที่มีผลกระทบตอประชาชน รวมทั้งการแกไขกฎหมาย 
19. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กับการปกครองของไทย 
20. ความรวมมือระหวางประเทศ 
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21. กฎหมายพระราชบัญญัติตางๆ 
22. การเสนอเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายเขาคณะรัฐมนตรี 
23. วิธีการรางหนังสือเสนอคณะรัฐมนตรี 
24. การเขียนรางหนังสือเขาคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา อยางเปนรูปธรรมโดยมีโจทยใหปฏิบัติ 
25. ควรมีหลักสูตรเพื่อสรางมนุษยสัมพันธ เชน วิชาการดูลายมือ การดูดวง 
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ขอเสนอโครงการอบรมหลักสูตร 

“การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3” 
      

 
1. หลักการและเหตุผล 
 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีภารกิจหลักในการประสานราชการกับสวนราชการในพระองค               
การประสานภารกิจของคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และประชาชน รวมถึงการประสานงานกับกระทรวง และหนวยงาน  
ตาง ๆ เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีเปนไปอยางราบรื่นจากภารกิจดังกลาวจึงไดมี            
การพัฒนาระบบผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ของกระทรวง กรมตาง ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อทํา
หนาที่ประสานงานและติดตามการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีระหวางสวนราชการและสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
 ดังนั้น เพื่อเปนการพัฒนาใหระบบประสานงานในภารกิจตาง ๆ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง      
จึงเห็นควรมีการพัฒนาขีดความสามารถของผูชวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ซึ่งเปนผูปฏิบัติหนาที่
โดยตรงในกระบวนการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีของสวนราชการ เพื่อสรางความรู ความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับ
หลักการและแนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รวมถึงเขาใจขั้นตอน กระบวนการทํางาน
ในเรื่องตาง ๆ ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทั้งในภาพรวมและในระดับปฏิบัติเพื่อใหเกิดภาพของการ
ประสานงานที่ชัดเจนและเปนการสรางเครือขายความรวมมือในการประสานงานที่ดีระหวางสวนราชการและสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในอนาคต  ประกอบกับเปนชวงที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งคณะรัฐมนตรี
ชุดใหม จึงมีการเปลี่ยนแปลงผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา บางสวนราชการ จึงเห็นควรจัดการอบรม
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรีเพื่อพัฒนาความรู 
ความสามารถ และทักษะในการบริหารราชการแผนดิน แนวทางการดําเนินนโยบายสําคัญของรัฐบาล และการ
ประสานการปฏิบัติราชการในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจของรัฐมนตรีใหแกผูชวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภา และขาราชการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อใหผูชวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ของทุกสวนราชการ และขาราชการ          

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดรับความรูเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในภาพรวมของผูประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

 2.2 เพื่อใหผูชวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาสามารถปฏิบัติงานรวมกับสํานักเลขาธิการ 
  คณะรัฐมนตรี ไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
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 2.3 เพื่อเสริมสรางเครือขายความรวมมือ และการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการประสาน
  ราชการแผนดินรวมกันระหวางขาราชการสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และขาราชการของ          
  สวนราชการตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานในการประสานภารกิจของคณะรัฐมนตรี  

 

3. ผลที่คาดวาจะไดรับ  
 3.1 ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน และแนวทาง     

การดําเนินนโยบายสําคัญของรัฐบาล รวมทั้งสามารถประสานการปฏิบัติราชการในเรื่องตาง ๆ   
ที่เกี่ยวของกับภารกิจของคณะรัฐมนตรีไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 3.2 มีเครือขายความรวมมือ และการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการประสานราชการ
แผนดินรวมกันระหวางขาราชการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผูประสานงานคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภา และผูชวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของสวนราชการตาง ๆ 

 
 4. แผนการดําเนินโครงการ 

ระยะเวลา 
กิจกรรม 

มิถุนายน 
2552 

กรกฎาคม 
2552 

สิงหาคม 
2552 

กันยายน 
2552 

ตุลาคม 
2552 

1. การปรับปรุงหลักสูตร      
2. ดําเนินการจัดฝกอบรม       
3. สรุปผลการดําเนินโครงการ      
4. ติดตามและประเมินผล      

 
5. กลุมเปาหมาย 
 ผูชวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของทุกสวนราชการ และขาราชการสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ประมาณ 80 คน  
 

6. หมวดวิชาการของหลักสูตร (Modules) 

 หมวดวิชาการที่ 1: ความรูพืน้ฐานสําหรับการบริหารภารกิจที่เกีย่วของกับคณะรัฐมนตรี      14 ชัว่โมง  

 หมวดวิชาการที่ 2: ความรูเฉพาะดานเพื่อการปฏิบัติงานในภารกิจที่เกี่ยวของกับคณะรัฐมนตรี   27 ชั่วโมง      
 หมวดวิชาการที่ 3: การศึกษาดูงานประสบการณการบรหิารภารกิจที่เกี่ยวของกับคณะรัฐมนตรี  19 ชั่วโมง 
                             รวม        60 ชั่วโมง 
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7. เนื้อหาวิชาการของหลักสูตร 
หมวดวชิาการที่1:ความรูพื้นฐานสาํหรับการบริหารภารกจิที่เกีย่วของกับคณะรัฐมนตรี      (14ชั่วโมง) 
 หัวขอวิชา ประกอบดวยวชิาตางๆ ดังนี้ :- 
 1.1 การปฐมนิเทศ แนะนําหลักสตูร และแนะนาํภารกิจของสาํนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2 ชั่วโมง) 
 1.2 ประเด็นสําคญัในรัฐธรรมนญูที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจของคณะรัฐมนตรี (3 ชั่วโมง) 
 1.3 กฎหมายสําคญัเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี   (3 ชั่วโมง) 

 กฎหมายมหาชน ประกอบดวย  คําสัง่ทางปกครองและความรับผิดทางปกครอง  
 แพง  อาญา และวินยั 

 1.4 ระบบงบประมาณและการเงิน การคลงัภาครัฐแนวใหม     (3 ชั่วโมง) 
 การบริหารงบประมาณสําหรับสวนราชการ 
 การขออนุมัติงบกลางและการบริหารงบรายจายงบกลาง 
 การกอหนี้ผูกพัน 
 การขยายเวลาเบิกจาย 
 PART 

 1.5 นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ และ
ระบบการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานของรัฐบาล    (3 ชั่วโมง)                 

 ความสมัพันธเชื่อมโยงระหวางนโยบาย ยทุธศาสตร และแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิ
 การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผน  10 มติคณะรัฐมนตรี  และ           
ตามนโยบายรัฐบาลและตัวชี้วัดตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 

 
หมวดวชิาการที่ 2: ความรูเฉพาะดานเพื่อการปฏิบัติงานในภารกิจที่เกีย่วของกับคณะรฐัมนตรี(27 ชั่วโมง) 
 หัวขอวิชา ประกอบดวยวชิาตางๆ ดังนี้ :- 
 2.1 กระบวนการตดัสินใจของคณะรัฐมนตรี     (3 ชั่วโมง) 
 2.2 แนวทางการประสานงานเกีย่วกับการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี    (4 ชั่วโมง) 

 ข้ันตอนการเสนอเรื่อง 
 การขอความเห็น 
 การจัดทาํบันทึกเสนอนายกรัฐมนตรี,รองนายกรัฐมนตรี.พิจารณา 
 การเสนอคณะรัฐมนตร ี
 การแจงมติคณะรัฐมนตรี 

 2.3 การจัดทาํเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี: เร่ืองทัว่ไป     (3 ชั่วโมง) 
 ประเภทเรื่องทีต่องเสนอคณะรัฐมนตร ี
 สาระสําคัญของหนังสือนําสงเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
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 ตัวอยางหรือกรณีศึกษา 
2.4 การจัดทาํเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี: การแตงตั้งที่ตองเสนอคณะรัฐมนตรี  (3 ชั่วโมง) 

 หลักเกณฑและข้ันตอนในการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงตาง ๆ 
2.5 การจัดทาํเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี: เร่ืองกฎหมาย     (3 ชั่วโมง) 
2.6 หลักการ ข้ันตอนและกระบวนการในการตรากฎหมาย (ทั้งกระบวนการ)  (2 ชั่วโมง) 

 หลักการรางกฎหมายเสนอคณะรัฐมนตรี 
 กระบวนการเสนอรางกฎหมาย 
 การพิจารณารางกฎหมาย 
 การตรวจเช็คขั้นตอนการเสนอรางกฎหมาย 
 ความจาํเปนในการตรากฎหมาย 10 ประการ (Checklist 10 ประการ) 

2.7 แนวทางการประสานงานในภารกิจดานรัฐสภา     (3 ชั่วโมง) 
 ภารกิจดานรัฐสภาของกระทรวง: การเสนอกฎหมาย การตอบกระทู ญัตติ  

และการชี้แจงตอกรรมาธิการ  
2.8 การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อวิเคราะหและตรวจสอบเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  (6 ชั่วโมง) 

 ประเด็นที่ตองคํานึงในการจัดทาํ/วิเคราะหเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี  
 หลักในการปฏบัิติของเจาหนาที่จัดทาํเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
 การคิดในลักษณะตาง ๆ  เชน คิดเชิงบูรณาการ เชิงวิเคราะห คิดอยางเปนระบบคิดสรางสรรค 

 
หมวดวชิาการที่ 3: กิจกรรมเสริมสรางประสบการณการบริหารภารกจิที่เกีย่วของกบัคณะรัฐมนตร ี                 
(19 ชั่วโมง) 
 ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ดังนี ้:- 
 3.1 การศึกษาดูงานการประชมุคณะรัฐมนตรี     (3 ชั่วโมง) 

 รูปแบบวิธีการประชุม 
3.2 การศึกษาดูงานและบรรยายสรุป ณ สํานักงานสภาผูแทนราษฎรและสํานักงานเลขาธกิารวุฒสิภา

           (4 ชั่วโมง) 
 รูปแบบวิธีการประชุมของ สส. สว. 

 3.3 การสัมมนาเชงิปฏิบัติการเพือ่การพัฒนาสมรรถนะของการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกบัภารกิจของ
  คณะรัฐมนตรี         (12 ชั่วโมง) 

 แลกเปลี่ยนประสบการณการปฏิบัติหนาทีข่อง ผช.ปคร. แตละหนวยงาน 
 ระบบผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาที่ควรจะเปนและอยากจะใหเปน 
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9. กําหนดวัน เวลา และสถานที่อบรม 
 เร่ิมฝกอบรมตั้งแตวันที่ 22 กรกฎาคม – 11 กันยานยน  2552 
 อบรมสัปดาหละ 1.5 วัน (วันพุธ 3 ชั่วโมง และวันศุกร  6 ชั่วโมง) 
 ใชเวลาฝกอบรมประมาณ 8 สัปดาห  
 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร กรุงเทพฯ 

 
10. การประเมินผล 

 ประเมินผลกอนและหลงัฝกอบรม 
 ประเมินผลวิทยากร 
 ประเมินผลภาพรวมการฝกอบรม 
 ประเมินผลลัพธของผูเขารับการอบรมโดยการติดตามผลการฝกอบรมภายใน 60 วันหลังจากเสร็จส้ิน
การฝกอบรมโดยใชแบบสอบถาม 

 

11. ผูอํานวยการหลักสูตร 
 ผูชวยศาสตราจารย ปณรส  มาลากุล ณ อยุธยา ผูอํานวยการหลักสูตร 
 ฝายฝกอบรม สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 254 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 13 ซอยจุฬาลงกรณ 64 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 โทรศัพท 0 2252 6286-8 ตอ 202, 555 
 โทรสาร 0 2252 6283  

 

12. ขอบขายงานและความรับผิดชอบ 
 1.สถาบนัสงเสริมการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดีรับผิดชอบ ดังนี้ 

 ติดตอประสานงานโครงการระหวางวทิยากรและสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตลอดการฝกอบรม 
 ติดตอประสานงานการเขาศึกษาดูงานของผูเขารับการฝกอบรม 
 จัดเตรียมสถานที่อบรมพรอมโสตทัศนูปกรณ 
 จัดเตรียมเอกสารประกอบการฝกอบรมสําหรับผูเขารับการฝกอบรม จาํนวน  80  ชุด 
 จัดเตรียมสื่อประกอบการบรรยายสําหรับวทิยากรตลอดการฝกอบรม 
 จัดเตรียมอุปกรณตาง ๆ เชน แผนใส / ปากกาเขียนแผนใส / ปากกาเขยีนบอรด  
สําหรับทํากรณีศึกษาและการฝกปฏิบัติของผูเขารับการฝกอบรม 

 จัดเตรียมรถรับ-สงวิทยากรตลอดการฝกอบรม 
 จัดเตรียมพาหนะในการศึกษาดูงาน 
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 จัดเตรียมอาหารกลางวนัและอาหารวางสาํหรับวทิยากรและผูเขารับการฝกอบรม 
 จัดทําแบบประเมินผลและสรุปผลการอบรมสงใหคณะผูจัดทําโครงการ 

 
        2.สํานกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรีรับผิดชอบ ดังนี้  

 จัดเตรียมรายละเอียดขอมูลตาง ๆ ทีว่ิทยากรตองการเพือ่ใชประกอบการฝกอบรม 
 จัดเตรียมคัดสรรผูเขารับการฝกอบรม 

 



 
รายงานสรุปผลการฝกอบรม 

โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 
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กําหนดการฝกอบรม 
หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี” รุนที่ 3 ป 2552  

ระหวางวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2552 ถึง วันจันทรที่ 9 กันยายน 2552 
ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร ถนนรองเมือง กรุงเทพ ฯ 

 
 

วันพธุที่ 22 กรกฎาคม 2552      ณ หองกษัตริยศกึ 1 ชั้น 4 
เวลา หัวขอวิชา วิทยากร 

09.30-09.45 น. กลาวเปดการฝกอบรม นางโฉมศรี อารยะศิริ 
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
สํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 

10.45-12.00 น. แนะนาํหลกัสตูร ผศ.ปณรส  มาลากุล ณ อยธุยา 
สถาบนัสงเสรมิการบริหารกจิการบานเมืองที่ดี 

 

วันศกุรที่ 24 กรกฎาคม 2552     ณ หองมิ่งเมือง ชัน้ 4 
เวลา หัวขอวิชา วิทยากร 

9.00-12.00 น. 
 

แนวทางการประสานงานเกีย่วกับการ
เสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี 

นายสชุาติ  วภิาสธวัส 
ผูอํานวยการสํานักวิเคราะหเร่ืองเสนอ
คณะรัฐมนตรี 
สํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 

13.00-16.00 น. 
 
 
 

การจัดทาํเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี : 
เร่ืองทั่วไป 

นายปญญาพล  ศรีแสงแกว 
ผูอํานวยการกลุมงานจัดทาํมติคณะรัฐมนตรี
และตอบขอหารือ  
สํานักวิเคราะหเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี 
สํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 

 

 

 

 

 



 
รายงานสรุปผลการฝกอบรม 

โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 
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กําหนดการฝกอบรม 
หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี” รุนที่ 3 ป 2552  

ระหวางวันพุธ 22 กรกฎาคม 2552 ถึง วันจันทรที่ 9 กันยายน 2552 
ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร ถนนรองเมือง กรุงเทพ ฯ 

 
 

วันพธุที่ 29 กรกฎาคม  ณ หองจรัสเมือง 1 ชั้น 2 
เวลา หัวขอวิชา วิทยากร 

13.00-16.00 น. 
 

กระบวนการตดัสินใจของคณะรัฐมนตรี นางโฉมศรี อารยะศิริ 
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
สํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 

 

วันศกุรที่ 31 กรกฎาคม 2552      ณ หองจรัสเมือง 1 ชั้น 2 
เวลา หัวขอวิชา วิทยากร 

8.30-12.30 น. 
(4 ชั่วโมง) 
 
 

แนวทางการประสานงานในภารกิจ
ดานรัฐสภา  
(การตอบกระทู ญัตติ ฯลฯ) 
 
 
 
 
 
 

1.นายสุรชัย  ภูประเสริฐ 
เลขาธกิารคณะรัฐมนตร ี 
สํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 
2.นายวัชรินทร  จอมพลาพล 
รองเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร 
สํานกังานเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร 
3.นางวรารัตน  อติแพทย     
รองเลขาธกิารวุฒิสภา 
สํานกังานเลขาธกิารวุฒสิภา 
4.นางมณ ี สุขะไท 
ผูอํานวยการกลุมประสานงานการเมอืง1 และ2 
สํานกัเลขาธกิารนายกรัฐมนตรี 

13.30-15.30 น. 
(2 ชั่วโมง) 

หลักการ ข้ันตอนและกระบวนการใน
การตรากฎหมาย (ทั้งกระบวนการ 

นายชูเกียรติ  รัตนชัยชาญ 
กรรมการรางกฎหมายประจาํ 
สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 
 



 
รายงานสรุปผลการฝกอบรม 

โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 
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กําหนดการฝกอบรม 
หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี” รุนที่ 3 ป 2552  

ระหวางวันพุธ 22 กรกฎาคม 2552 ถึง วันจันทรที่ 9 กันยายน 2552 
ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร ถนนรองเมือง กรุงเทพ ฯ 

 

 

วันศกุรที่ 7 สิงหาคม 2552       ณ หองมิ่งเมือง ชัน้ 4 
เวลา หัวขอวิชา วิทยากร 

9.00-12.00 น. การจัดทาํเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
 : เร่ืองกฎหมาย 
 

นายจารุพฒัน  คุมรุงเรือง 
ผูอํานวยการกลุมกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ
และคมนาคม 

13.00-14.30 น. 
 
 
 
 
 
14.30-16.00 น. 

การจัดทาํเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
 : การแตงตั้งที่ตองเสนอคณะรัฐมนตรี 
 
 
 
 
การจัดทาํเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
 : การแตงตั้งที่ตองเสนอคณะรัฐมนตรี 

- นางสมศรี นาคจํารัสศรี  
ผูเชี่ยวชาญดานอาลักษณแลเครื่องราชอิสริยาภรณ 
สํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ 
สํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 
 
- นางวรรณวมิล สินธุก 
ผูอํานวยการกลุมพฒันาระบบงานภาครัฐ 
สํานกัวิเคราะหเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี  
สํานกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 

 

วันศกุรที่ 14 สิงหาคม 2552        ณ หองมิ่งเมือง ชั้น 4 
เวลา หัวขอวิชา วิทยากร 

9.00-10.30 น. 
 

ประสบการณในการปฏิบัติภารกิจ
เกี่ยวกับการเสนอเรื่องเขาสูการ 
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
 

นางศรีรัตน  รัษฐปานะ 
รองปลัดกระทรวงพาณิชย 
กระทรวงพาณิชย 

10.30-14.30 น. 
 

การคิดเพื่อวเิคราะหและตรวจสอบเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี 
 

นางสาวสิบพนั  วนวิสุทธิ ์
ที่ปรึกษาประจําสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
สํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 

 



 
รายงานสรุปผลการฝกอบรม 

โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 
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กําหนดการฝกอบรม 
หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี” รุนที่ 3 ป 2552  

ระหวางวันพุธ 22 กรกฎาคม 2552 ถึง วันจันทรที่ 9 กันยายน 2552 
ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร ถนนรองเมือง กรุงเทพ ฯ 

 

 

วันศกุรที่ 21 สิงหาคม 2552        ณ หองจรัสเมือง 1 ชั้น 2 
เวลา หัวขอวิชา วิทยากร 

9.00-12.00 น. 
 

ระบบงบประมาณและการเงิน  
การคลัง ภาครัฐแนวใหม 
 

ดร.ดวงตา  ตันโช 
ผูอํานวยการสวนงบประมาณสํานักนายกรัฐมนตรี
และงบกลาง1  
สํานักงบประมาณ 

13.00-16.00 น. นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผนดินแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคม
แหงชาติ และระบบการติดตามและ
รายงานผลการดําเนินงานของรัฐบาล   

นายชาญวทิย  อมตะมาทุชาติ 
ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน 
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ 
 

 

วันพธุที่ 26 สิงหาคม  2552        ณ หองกษัตริยศึก 1 ชัน้ 4  
เวลา หัวขอวิชา วิทยากร 

9.00-12.00 น. การสัมมนาเชงิปฏิบัติการเพือ่การพัฒนา
สมรรถนะของการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
กับภารกิจของคณะรัฐมนตรี 

ผศ.ปณรส  มาลากุล ณ อยธุยา 
สถาบนัสงเสรมิการบริหารกจิการบานเมืองที่ดี 

13.00-16.00 น.  ประเด็นสําคญัในรัฐธรรมนญูที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติภารกิจของคณะรัฐมนตรี 
 

นายศิริ  เลิศธรรมเทว ี
ผูอํานวยการสํานักนิติธรรม 
สํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 

 

 
 
 



 
รายงานสรุปผลการฝกอบรม 

โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 
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กําหนดการฝกอบรม 
หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี” รุนที่ 3 ป 2552  

ระหวางวันพุธ 22 กรกฎาคม 2552 ถึง วันจันทรที่ 9 กันยายน 2552 
ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร ถนนรองเมือง กรุงเทพ ฯ 

 

 

วันศกุรที่ 28 สิงหาคม  2552  ไปดูงานที่รัฐสภา 
เวลา หัวขอวิชา วิทยากร 

8.00-12.00 น. ศึกษาดูงานและบรรยายสรปุ  
ณ สํานกังานสภาผูแทนราษฎรและ
สํานักงานเลขาธิวฒุิสภา 
 

ผูแทนสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร/ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

13.00-16.00 น. ศึกษาดูงานการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ทําเนียบรัฐบาล (สลค.) 

นายสมโภชน  ราชแพทยาคม 
ผูอํานวยการกองการประชมุคณะรัฐมนตรี 
สํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 

 
วันพธุที่ 2 กนัยายน 2552  ณ หองจรสัเมือง 1 ชัน้ 2 

เวลา หัวขอวิชา วิทยากร 
09.00-12.00 น. กฎหมายสําคัญเกี่ยวกับการบริหา

ราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี 
ศ.ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย 
คณบดีคณะนิติสาสตร 
มหาวิทยาลยัะรรมศาสตร 

13.00-16.00 น. 
 

บรรยายพิเศษในหัวขอ “การบรรยาย
สรุปเกี่ยวกับข้ันตอนและกระบวนการ
วิธีการในการประชุมอาเซยีน  
ดานโลจิสติกส (Logistics)” 
 

นายวทิวัส  ศรีวิหค 
อธิบดีกรมอาเซียน 
กระทรวงการตางประเทศ 

 
 
 
 
 
 

 



 
รายงานสรุปผลการฝกอบรม 

โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 
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กําหนดการฝกอบรม 
หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี” รุนที่ 3 ป 2552  

ระหวางวันพุธ 22 กรกฎาคม 2552 ถึง วันจันทรที่ 9 กันยายน 2552 
ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร ถนนรองเมือง กรุงเทพ ฯ 

 
 

วันพธุที่ 9 กนัยายน  2552  ณ หองจรสัเมือง 1 ชัน้ 2 
เวลา หัวขอวิชา วิทยากร 

09.00-16.00 น. 
 

สรุปภาพรวมการสัมมนาเชงิปฏิบัติการ
เพื่อการพัฒนาสมรรถนะของการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับภารกิจของ
คณะรัฐมนตรีทดสอบประเมนิผลหลงักา
ฝกอบรม 

ผศ.ปณรส  มาลากุล ณ อยธุยา 
สถาบนัสงเสรมิการบริหารกจิการบานเมืองที่ดี 
 

16.00-16.30 น. พิธีปดและมอบใบวุฒิบัตร 
 
 

นางโฉมศรี อารยะศิริ 
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 
หมายเหต ุ: วิทยากรอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม 
โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ 

ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 
 



รายงานสรุปผลการฝกอบรม 
โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 
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รายชื่อผูเขาการฝกอบรม 

โครงการการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกีย่วกบัภารกจิของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 
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ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร ถนนรองเมือง กรุงเทพฯ 
 

ลําดับ สวนราชการ ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

1 
ปคร. ของรองนายกรัฐมนตรี 
(นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ) 

นายวุฒิกร  อินทรภูวศักดิ์ 
ประจําสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี 

  

2 
ปคร. ของรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี 
(นายวีระชัย  วีระเมธีกุล) 

นายสุมิทธิ์  เกศวพิทักษ 
นักพัฒนาระบบราชการ
ปฏิบัติการ   

3 นายสุรรัฐ  เนียมกลาง 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ   

4 สํานักนายกรัฐมนตรี นางกมลมณี  บุณยเกียรติ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ   

5 

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

นางรัตนา  สามารถ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ   

6 นางสาวอนันยา  เจียมศรีพงษ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ 

  

7 สํานักขาวกรองแหงชาติ นายบุญเลิศ  เวชวิบูลย นักการขาวชํานาญการ   

8 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ นายวัชรพงษ  จาวรุงวณิชสกุล นิติกรชํานาญการ   

9 
สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 

นางโกสุมภ  วณิชชานนท 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการพิเศษ 
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ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร ถนนรองเมือง กรุงเทพฯ 
 

ลําดับ สวนราชการ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

10 
กระทรวงกลาโหม 

พันเอก พันธศักดิ์  สวนบุญชวย 
รองผูอํานวยการกองกลาง 
สํานักนโยบายและแผน
กลาโหม 

  

11 พันเอก สิทธิพล  นิ่มนวล 
รองหัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงกลาโหม 

  

12 
กระทรวงทองเที่ยวและกีฬา 

นายวีระวุฒิ   ตะปนตา 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ 

  

13 นางสาวอนุชิดา  อวนสกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ 

  

14 กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย 

นายจตุรภัทร  คชศิลา นิติกรชํานาญการ   

15 นางสาวน้ําทิพย  พวงระยา นักพัฒนาสังคมชํานาญการ   

16 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

นายวิณะโรจน  ทรัพยสงสุข หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี   

17 นางสาวกัณฐชา  วิญูวิริยวงศ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ   

18 
กระทรวงคมนาคม 

นายสมชาย  ชูจันทร 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ 

  

19 นางสาวขวัญชัย  หิรัญญะสิริ 
นักจัดการงานทั่วไป 
ชํานาญการ 

  

20 
กระทวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม 

นายจีราวิทย  กิจสมัคร เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป   

21 นายณัฐวุฒิ  เปล้ืองทุกข 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ   
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ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร ถนนรองเมือง กรุงเทพฯ 
 

ลําดับ สวนราชการ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

22 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

นางกานดา  นาคะวิสุทธิ์ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการพิเศษ 

  

23 นางนิภาพร  สุวรรณเวช เจาหนาพนักงานธุรการ
ชํานาญงาน 

  

24 
กระทรวงพลังงาน 

นางรัชนี  นครสันติภาพ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ   

25 นายจักริน  เดชสถิตย 
นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

  

26 
กระทรวงพาณิชย 

นางอรอนงค  โสภณ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการพิเศษ 

  

27 นางสงวนศรี  ชุมไชโย นักจัดการงานทั่วไป 
ชํานาญการ 

  

28 

กระทรวงมหาดไทย 

นายนภดล  สุวรรณโชติ 
นักจัดการงานทั่วไป 
ชํานาญการ   

29 
วาที่พันตรี อําพล   
รักมิตอานนท 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ 

  

30 นางธัญลักษณ  นันทมนตรี 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ 

  

31 

กระทรวงยุติธรรม 

นางสาวอําพา  วาณิชชัชวาลย ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย   

32 นายวัลลภ  นาคบัว 
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนากระบวนการยุติธรรม   

33 นายนทีธร  มีชัย ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมาย   
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ลําดับ สวนราชการ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

34 กระทรวงแรงงาน นายสุทธิพงษ  โกศลวิริยะกิจ นิติกรระดับชํานาญการ   

35 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายสหธัญ  แสงอินทร 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการพิเศษ   

36 นางสาวอิสรีย  ฤทธิ์นิ่ม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ   

37 
กระทรวงสาธารณสุข 

นายแพทยสมเกียรติ  ขํานุรักษ 
นายแพทยเชี่ยวชาญ  
(ดานเวชกรรมปองกัน) 

  

38 นางอุษา  แทนแสงทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ 

  

39 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

นางสาวสมควร  ดิษสร 
เจาพนักงานธุรการ 
ชํานาญงาน   

40 นางสาวนฤมล  กงแกว 
นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

  

41 นางธันยกานต  สงแชม 
นักจัดการงานทั่วไป 
ชํานาญการ 

  

42 สํานักราชเลขาธิการ นายฐากร  ธรรมประทีบ ผูอํานวยการกองนิติการ   

43 สํานักพระราชวัง นางสาวพัสดา  ศรีสุบิน 
เจาหนาที่บริหารงานใน
พระองค   

44 
สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ 

นายมนตรี  บํารุง ผูอํานวยการกองกลาง   

45 
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

นางสาวณัฎฐา  ระกําพล 
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบาย
และแผน 

  

46 
สํานักงานคณะกรรมการการวิจัย
แหงชาติ 

นางสาวสุดาวีณ  นุกูลกิจเสรี 
ผูอํานวยการ 
สํานักอํานวยการกลาง 
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ลําดับ สวนราชการ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

47 ราชบัณฑิตยสถาน นางสาวศิริพร  อินทรเชียรศิริ เลขานุการกรม   

48 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

พันตํารวจเอก ยุทธพล  กองแกว 
ผูกํากับการกลุมงาน
ประสานงานรัฐสภา   

49 พันตํารวจโท ดนุ  กลํ่าสุม 
รองผูกํากับการ  
กลุมงานนิติการ กองนิติการ 

  

50 
สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด 

นางสาวสุนันทา  ปยะกาญจน 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการพิเศษ 

  

51 สํานักงานปองกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน 

นายวิทยา  นีติธรรม นิติกรชํานาญการ   

52 
สํานักงานคณะกรรมการอัยการ 
สํานักงานอัยการสูงสุด นายสุชาติ  หลอโลหการ อัยการผูเชี่ยวชาญพิเศษ   

53 
สํานักงานเลขาธิการ 
สภาผูแทนราษฎร นางพรรณิภา  เสริมศรี ผูอํานวยการสํานักการประชุม   

54 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายรพีพงศ  ภูชฎาภิรมย 
ผูอํานวยการกลุมงาน
พระราชบัญญัติ 

  

55 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
กองการประชุมคณะรัฐมนตรี 

นางสุดใจ  วัฒนคุลัง 
นักจัดการงานทั่วไป 
ชํานาญการ 

  

56 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
สํานักนิติธรรม 

นางสาวพัชราวดี  สุนทรศารทูล นิติกรปฏิบัติการ   

57 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
สํานักนิติธรรม นางสาววดี  แซเบ   นิติกรปฏิบัติการ   

58 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ 

นางสาวนงนุช  จงเจริญสมบัติ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร
ชํานาญการ 
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ลําดับ สวนราชการ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายเซ็น 

59 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
สํานักวิเคราะหเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี 

นางสาวยุวดี  เสารสวัสดิ์ศรี 
นักจัดการงานทั่วไป 
ชํานาญการ 

  

60 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
สํานักสงเสริมและประสานงาน
คณะรัฐมนตรี 

นางสาววันนภิศ  จารุสมบัติ 
ผอ. สํานักสงเสริมและ
ประสานงานคณะรัฐมนตรี 

  

61 นางสาวออนฟา  เวชชาชีวะ 
ผอ. กลุมงานพัฒนาระบบ
ประสานงานในภารกิจ ครม. 

  

62 นางสาววัลภา  สุขผล ผอ. กลุมงานแผนงาน   

63 นางสิริพร  เลิศธรรมเทวี 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ   

64 นางสุกัญญา  ถิรสัตยาพิทักษ 
นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

  

65 นางสาวลักขณา  กําเหนิดพันธุ 
นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

  

66 นางสาวทัศนศุภางค   
ทัยประสิทธิพร 

นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

  

 



รายงานสรุปผลการฝกอบรม 
โครงการฝกอบรมหลกัสูตรการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 

 

    200 
 

 
ทําเนียบรุน 

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกีย่วกบัภารกจิของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3  
ระหวางวันที่ 22 กรกฎาคม – วันที ่9 กันยายน 2552 

ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร ถนนรองเมือง กรงุเทพมหานคร 
 
 

   ชื่อ-นามสกุล นายวุฒิกร อินทรภูวศักดิ์ (เตอะ)  
   ตําแหนง  ประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
   หนวยงาน/สังกัด ปคร.ของรองนายกรัฐมนตรี 
     (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) 
   ที่อยู (สถานที่ทํางาน) ทําเนียบรัฐบาล ตึกบัญชาการ  1 ชั้น 5 
            

 
 เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน)       02-288-4225 
เบอรโทรสา    02-288-4248 
เบอรมือถือ     084-466-69981 
 E-mail: vutinthra@yahoo.com 
 

 
   ชื่อ-นามสกุล นายสุมิทธ เทศวพิทักษ  
   ตําแหนง  นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ 
   หนวยงาน/สังกัด ปคร.ของรัฐมนตรี 
     ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
     (นายวีระชัย  วีระเมธีกุล) 
   ที่อยู (สถานที่ทํางาน)  สํานักงาน ก.พ.ร.  

          59 ถ. พิษณุโลก แขวงจิตรลดา เขตดุสิต  
                       เขตดุสิต  กทม. 10300 
  เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน) - 

เบอรโทรสาร - 
เบอรมือถือ 089-199-7393 
E-mail: sumit@opdc.go.th 

 
 
 

 

 

 



รายงานสรุปผลการฝกอบรม 
โครงการฝกอบรมหลกัสูตรการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 

 

    201 
 

 
ทําเนียบรุน 

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกีย่วกบัภารกจิของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3  
ระหวางวันที่ 22 กรกฎาคม – วันที ่9 กันยายน 2552 

ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร ถนนรองเมือง กรงุเทพมหานคร 
 
 

 
ชื่อ-นามสกุล นายสุรรัฐ เนียมกลาง  
ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายแผน ชํานาญการ 

 หนวยงาน/สังกัด สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ  
   เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ที่อยู (สถานที่ทํางาน) 
 

 เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน) 02-280-4085 ตอ 623 
 เบอรโทรสาร - 
 เบอรมือถือ 081-6462230 

E-mail: surarat@nesdb.go.th 
 
 

ชื่อ-นามสกุล นางกมลมณี บุณยเกียรติ 
ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
หนวยงาน/สังกัด สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
  กองกลางกลุมชวยอํานวยการ 
ที่อยู (สถานที่ทํางาน) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

 
 

เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน) 02-282-1007 
เบอรโทรสาร 02-282-5131 
เบอรมือถือ 081-935-0196 
E-mail: kamolmanee.b@.opm.go.th 

  
 
 
 
 

 

 



รายงานสรุปผลการฝกอบรม 
โครงการฝกอบรมหลกัสูตรการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 

 

    202 
 

 
ทําเนียบรุน 

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกีย่วกบัภารกจิของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3  
ระหวางวันที่ 22 กรกฎาคม – วันที ่9 กันยายน 2552 

ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร ถนนรองเมือง กรงุเทพมหานคร 
 
 

ชื่อ-นามสกุล นางรัตนา สามารถ (อุ) 
ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
หนวยงาน/สังกัด สํานักประสานงานการเมือง 
  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ที่อยู (สถานที่ทํางาน) ทําเนียบรัฐบาล   กทม. 10300 

 
 
เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน) 02-288-4000 ตอ 4981 
เบอรโทรสาร 02-288-4000 ตอ 4906 
เบอรมือถือ 080-612-2244 
E-mail: ratanasamart@hotmail.com 

 
 
 

ชื่อ-นามสกุล นางสาวอนันยา เจียมศรีพงษ  (ออย) 
 ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

หนวยงาน/สังกัด สํานักพิธีการและเลขานุการ  
  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
ที่อยู (สถานที่ทํางาน)  สํานักนายกรัฐมนตรี  
        ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300 

 
เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน) 02-288-4086, 02-288-4000 ตอ 4536 
เบอรโทรสาร 02-288-4085 
เบอรมือถือ 089-967-4761, 089-638-8222 
E-mail: ananya_sanu@hotmail.com 

 
 
 
 

 

 



รายงานสรุปผลการฝกอบรม 
โครงการฝกอบรมหลกัสูตรการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 

 

    203 
 

 
ทําเนียบรุน 

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกีย่วกบัภารกจิของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3  
ระหวางวันที่ 22 กรกฎาคม – วันที ่9 กันยายน 2552 

ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร ถนนรองเมือง กรงุเทพมหานคร 
 
 

      ชื่อ-นามสกุล นายบุญเลิศ  เวชวิบูลย 
     ตําแหนง  นักการขาวชํานาญการ 

      หนวยงาน/สังกัด  สํานักขาวกรองแหงชาติ 
      ที่อยู (สถานที่ทํางาน) สํานักขาวกรองแหงชาติ 321  
            ถ.ราชดําเนินนอก แขวงจิตรลดา  

     เขตดุสิต กทม. 10300  
 

เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน) 02-281-7399 
เบอรโทรสาร - 

 เบอรมือถือ  081-620-4918 
 E-mail: - 
 
 

      ชื่อ-นามสกุล นายวัชพงษ จาวรุงวณิชสกุล  
      ตําแหนง  นิติกร ชํานาญการ  
      หนวยงาน/สังกัด  สํานักกฎหมายและระเบียบราชการ 
      ที่อยู (สถานที่ทํางาน)  สํานักงาน ก.พ.ร.  กทม. 10300 
 
 
 

เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน)  02-356-9929 
เบอรโทรสาร 02-281-8230 

 เบอรมือถือ - 
E-mail: watcharapong@opdc.go.th 

 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลการฝกอบรม 
โครงการฝกอบรมหลกัสูตรการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 

 

    204 
 

 
ทําเนียบรุน 

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกีย่วกบัภารกจิของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3  
ระหวางวันที่ 22 กรกฎาคม – วันที ่9 กันยายน 2552 

ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร ถนนรองเมือง กรงุเทพมหานคร 
 

 
 ชื่อ-นามสกุล นางโกสุมภ วณิชชานนท (เปล) 

  ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
  หนวยงาน/สังกัด  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ 
    สังคมแหงชาติ 

 ที่อยู (สถานที่ทํางาน)  962 กรุงเกษม เขตปอมปราบ กทม. 10100 
 

 
 เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน) 02-280-4085 ตอ 1418 

เบอรโทรสาร 02-281-6637 
เบอรมือถือ  089-108-9321 
E-mail:  gosum@nesd.go.th 

 
 
    ชื่อ-นามสกุล พันเอก พันธศักดิ์ สวนบุญชวย  (ตั๋น) 
     ตําแหนง  รองผูอํานวยการกองกลาง  
        สํานักนโยบายและแผน กลาโหม 
      หนวยงาน/สังกัด กระทรวงกลาโหม 

     ที่อยู (สถานที่ทํางาน)สํานักนโยบายและแผนกลาโหม กระทรวงกลาโหม 
    
 
เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน)  02-222-9369 
เบอรโทรสาร 02-222-9369 
เบอรมือถือ  085-226-0143 
E-mail: sphansak@hotmail.com 

 
 
 
 

 

 



รายงานสรุปผลการฝกอบรม 
โครงการฝกอบรมหลกัสูตรการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 

 

    205 
 

 
ทําเนียบรุน 

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกีย่วกบัภารกจิของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3  
ระหวางวันที่ 22 กรกฎาคม – วันที ่9 กันยายน 2552 

ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร ถนนรองเมือง กรงุเทพมหานคร 
 
 

  ชื่อ-นามสกุล พันเอก สิทธิพล นิ่มนวล   
  ตําแหนง  รองหัวหนาสํานักงานรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
  หนวยงาน/สังกัด กระทรวงกลาโหม 
  ที่อยู (สถานที่ทํางาน) กระทรวงกลาโหม ถ.สนามไชย   
        แขวงพระบรมราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200 

 
เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน)  02-226-3117 
เบอรโทรสาร  02-226-3117 
เบอรมือถือ  083-256-7196 
E-mail:  sittipol21@yahoo.co 

 
 

  
   ชื่อ-นามสกุล นายวีระวุฒิ ตะปนตา  
   ตําแหนง   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
   หนวยงาน/สังกัด กระทรวงทองเที่ยวและกีฬา 
   ที่อยู (สถานที่ทํางาน)  สํานักงานรัฐมนตรี  
           กระทรวงทองเที่ยวและกีฬา 4 ถ. ราชดําเนินนอก   

                เขตปอมปรามศัตรูพาย กรุงเทพ 10100 
 

เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน)  02-356-0726 
เบอรโทรสาร 02-356-0709 
เบอรมือถือ  089-969-0868 
E-mail:  weerawuth_t@hotmail.com 

 
 
 
 
 

 

 



รายงานสรุปผลการฝกอบรม 
โครงการฝกอบรมหลกัสูตรการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 

 

    206 
 

 
ทําเนียบรุน 

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกีย่วกบัภารกจิของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3  
ระหวางวันที่ 22 กรกฎาคม – วันที ่9 กันยายน 2552 

ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร ถนนรองเมือง กรงุเทพมหานคร 
 
 

    ชื่อ-นามสกุล นางสาวอนุชิดา อวนสกุล (นุ) 
     ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
     หนวยงาน/สังกัด กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

   ที่อยู (สถานที่ทํางาน)  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
           กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
        

 
เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน)  02-283-1500 
เบอรโทรสาร 02-356-0561 
เบอรมือถือ 089-681-9345 
E-mail:  sukurasang@hotmail.com  evaluation53@yahoo.com 

 
 
 

ชื่อ-นามสกุล นายจตุรภัทร ศชศิลา  (ภัทร)  
ตําแหนง  นิติกรชํานาญการ 

 หนวยงาน/สังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
   ของมนุษย 

ที่อยู (สถานที่ทํางาน) กองนิติการ  
  สป.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย 
1034 ถ.กรุงเกษมแขวงมหานาค  
เขตปองปราบศัตรูพาย กทม. 10100 
 

  
 
 
 
 

 

    

เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน)  02-306-8693 
เบอรโทรสาร 02-306-8690 
เบอรมือถือ  083-296-9972 
E-mail:   pk_part@hotmail.com
 lad@m-soclety.go.th 



รายงานสรุปผลการฝกอบรม 
โครงการฝกอบรมหลกัสูตรการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 

 

    207 
 

 
ทําเนียบรุน 

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกีย่วกบัภารกจิของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3  
ระหวางวันที่ 22 กรกฎาคม – วันที ่9 กันยายน 2552 

ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร ถนนรองเมือง กรงุเทพมหานคร 
 
 

           ชื่อ-นามสกุล นางสาวน้ําทิพย พวงระยา  
       ตําแหนง  นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

          หนวยงาน/สังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย 

      ที่อยู (สถานที่ทํางาน) สํานักงานรัฐมนตรี 
    255 บริเวณสถานสงเคราะห         

     บานพักเด็กราชวิถี 
                  เขตราชเทวี กทม. 10400 
   เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน)  02-306-8942 

เบอรโทรสาร  02-306-8879 
เบอรมือถือ  085-833-6489 
E-mail:  nam _namthip@hotmail.com 

 
 
       ชื่อ-นามสกุล  นายวิณะโรจน ทรัพยสงสุข 
       ตําแหนง   หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี  
       หนวยงาน/สังกัด สํานักงานรัฐมนตรี 
       ที่อยู (สถานที่ทํางาน)  สํานักงานรัฐมนตรี 
              กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

 

เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน)  02-280-3489 
เบอรโทรสาร  02-280-3456 
เบอรมือถือ  - 
E-mail:  - 

 
 
 
 



รายงานสรุปผลการฝกอบรม 
โครงการฝกอบรมหลกัสูตรการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 

 

    208 
 

 
ทําเนียบรุน 

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกีย่วกบัภารกจิของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3  
ระหวางวันที่ 22 กรกฎาคม – วันที ่9 กันยายน 2552 

ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร ถนนรองเมือง กรงุเทพมหานคร 
 
 

 
    ชื่อ-นามสกุล นางสาวกัณฐชา วิญูวิริยวงศ  

    ตําแหนง   หัวหนากลุมติดตามและประเมินผล 
   หนวยงาน/สังกัด สํานักแผนงานและโครงพิเศษ 
   ที่อยู (สถานที่ทํางาน)  สป.กระทรวงเกษตรและสหกรณ 3 
          แขวงบานพานถม  
          เขตพระนคร กรุงเทพ 12000 

 

เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน)  02-629-9059 
เบอรโทรสาร 02-282-8548 
เบอรมือถือ 081-805-6253 
E-mail:  gunthacha@hotmail.com 

 
 
  ชื่อ-นามสกุล นายสมชาย ชูจันทร  (ตุ) 

ตําแหนง   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
  ชํานาญการ  
หนวยงาน/สังกัด กระทรวงคมนาคม 
ที่อยู (สถานที่ทํางาน)  สํานักงานรัฐมนตรี  

                       กระทรวงคมนาคม 
 

เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน)  02-282-5487 02-283-3018 
เบอรโทรสาร 02-280-1694 
เบอรมือถือ  081-907-9439 
E-mail:  somchai.s@mot.go.th  somchaish@hotmail.com 

 
 
 
 
 

 

 



รายงานสรุปผลการฝกอบรม 
โครงการฝกอบรมหลกัสูตรการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 
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ทําเนียบรุน 

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกีย่วกบัภารกจิของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3  
ระหวางวันที่ 22 กรกฎาคม – วันที ่9 กันยายน 2552 

ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร ถนนรองเมือง กรงุเทพมหานคร 
 

 
    ชื่อ-นามสกุล นางสาวขวัญชัย หิรัญญะสิริ (อวน) 
    ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  
   หนวยงาน/สังกัด กระทรวงคมนาคม 

  ที่อยู (สถานที่ทํางาน)  กองกลาง 
     สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  

    38 ถ.ราชดําเนินนอก แขวงโสมนัส 
          เขตปอมปรามศัตรูพาย กทม. 

เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน)  02-283-3077 
เบอรโทรสาร 02-281-3110 
เบอรมือถือ 086-510-3332 

 
 

 
ชื่อ-นามสกุล นายจีราวิทย กิจสมัคร  (แวม) 

  ตําแหนง  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
  หนวยงาน/สังกัด  กระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ที่อยู (สถานที่ทํางาน)กระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 
 
 

เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน)  02-278-8644 
เบอรโทรสาร 02-278-8644 
เบอรมือถือ  089-127-5323 
E-mail:  kobolima@hotmail.com 

 
 
 
 

 

 

 



รายงานสรุปผลการฝกอบรม 
โครงการฝกอบรมหลกัสูตรการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 
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ทําเนียบรุน 

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกีย่วกบัภารกจิของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3  
ระหวางวันที่ 22 กรกฎาคม – วันที ่9 กันยายน 2552 

ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร ถนนรองเมือง กรงุเทพมหานคร 
 
 

      ชื่อ-นามสกุล นายณัฐวุฒิ เปล้ืองทุกข  (ตู)  
     ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชําาญาร 

      หนวยงาน/สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
      ที่อยู (สถานที่ทํางาน)  กลุมงานสนับสนุนวิชาการ 
         สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
         และส่ิงแวดลอม  92 พหลโยธิน7 
        แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 

เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน)  02-278-8536 
เบอรโทรสาร 02-278-8533 
เบอรมือถือ  089-969-1595 
E-mail:  TUU6120@hotmail.com 

 

 

 

      ชื่อ-นามสกุล นางกานดา นาคะวิสุทธิ์  (แอน)  
      ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
      หนวยงาน/สังกัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
      ที่อยู (สถานที่ทํางาน)  สํานักงานรัฐมนตรี 
             กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
     
      

เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน)  02-505-7133 
เบอรโทรสาร 02-568-2479 
เบอรมือถือ  089-303-3028, 085-489-3878 
E-mail:  kanda@mict.go.th , annkanda@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลการฝกอบรม 
โครงการฝกอบรมหลกัสูตรการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 
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ทําเนียบรุน 

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกีย่วกบัภารกจิของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3  
ระหวางวันที่ 22 กรกฎาคม – วันที ่9 กันยายน 2552 

ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร ถนนรองเมือง กรงุเทพมหานคร 
 
 

      ชื่อ-นามสกุล  นางนิภาพร สุวรรณเวช (ตุม) 
      ตําแหนง  เจาพนักงานธุการชํานาญงาน 
      หนวยงาน/สังกัด  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
      ที่อยู (สถานที่ทํางาน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     
    

เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน)  02-141-7027 
เบอรโทรสาร 02-143-8042 
เบอรมือถือ  086-538-8305 
E-mail:  
 
 

 
    ชื่อ-นามสกุล  นางรัชนี  นครสันติภาพ  (ตอย)  
    ตําแหนง   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
      หนวยงาน/สังกัด  กระทรวงพลังงาน 
      ที่อยู (สถานที่ทํางาน)กระทรวงพลังงาน 

 
 

เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน)  02-223-3344 ตอ 2030 
เบอรโทรสาร 02-226-5308 
เบอรมือถือ  086-514-1772 
E-mail:  ratchanee_nk@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลการฝกอบรม 
โครงการฝกอบรมหลกัสูตรการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 
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ทําเนียบรุน 

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกีย่วกบัภารกจิของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3  
ระหวางวันที่ 22 กรกฎาคม – วันที ่9 กันยายน 2552 

ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร ถนนรองเมือง กรงุเทพมหานคร 
 
 

 
   ชื่อ-นามสกุล นายจักริน เดรสถิตย  (ปาน)  
   ตําแหนง   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

    หนวยงาน/สังกัด สํานักงานรัฐมนตรี  กระทรวงพลังงาน 
   ที่อยู (สถานที่ทํางาน)  กระทรวงพลังงาน 
 

 
 

เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน)  02-223-3344 9 ตอ 2022 
เบอรโทรสาร 02-226-5308 
เบอรมือถือ 086-318-1589 
E-mail: parn_peab@hotmail.com 
 

 
 

    ชื่อ-นามสกุล นางอรอนงค โสภณ  (แหมม)  
      ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
      หนวยงาน/สังกัด  กระทรวงพาณิชย 
    ที่อยู (สถานที่ทํางาน)  สํานักงานรัฐมนตรี  
             กระทรวงพาณิชย 44/100 ถ.นนทบุรี 1  
           อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน)  02-507-6874 
เบอรโทรสาร 02-547-5287 
เบอรมือถือ 081-836-9380 
E-mail:   onanongs@moc.go.th 

 
 

 
 

 

 



รายงานสรุปผลการฝกอบรม 
โครงการฝกอบรมหลกัสูตรการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 

 

    213 
 

 
ทําเนียบรุน 

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกีย่วกบัภารกจิของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3  
ระหวางวันที่ 22 กรกฎาคม – วันที ่9 กันยายน 2552 

ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร ถนนรองเมือง กรงุเทพมหานคร 
 
 

 
   ชื่อ-นามสกุล นางสงวนศรี ชุมไชโย  (นิด)  

  ตําแหนง   นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  
   หนวยงาน/สังกัด กระทรววพาณิชย  
   ที่อยู (สถานที่ทํางาน) สํานักงานรัฐมนตรี 44/100 ถนนนนทบุรี 1  
              ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

 

เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน)  02-507-6875 
เบอรโทรสาร 02-547-5287 
เบอรมือถือ 081-868-2484 
E-mail:  sanguansri.2500@hotmail.com 

 
 
       ชื่อ-นามสกุล นายนภดล  สุวรรณโชติ  

      ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
       หนวยงาน/สังกัด กระทรวงมหาดไทย 
       ที่อยู (สถานที่ทํางาน)  กระทรวงมหาดไทย 
  
  เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน)  02-222-1141-55 

เบอรโทรสาร 
เบอรมือถือ  
E-mail:  

 
 
 
 
 
 

 

 



รายงานสรุปผลการฝกอบรม 
โครงการฝกอบรมหลกัสูตรการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 

 

    214 
 

 
ทําเนียบรุน 

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกีย่วกบัภารกจิของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3  
ระหวางวันที่ 22 กรกฎาคม – วันที ่9 กันยายน 2552 

ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร ถนนรองเมือง กรงุเทพมหานคร 
 
 

 
    ชื่อ-นามสกุล  วาที่พันตรี อําพล รักมิตรอานนท   

   ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
    หนวยงาน/สังกัด กระทรวงมหาดไทย 
    ที่อยู (สถานที่ทํางาน)สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
                       ถ.อัษฎางค กรุงเทพฯ  10200  

          
เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน)  02-222-1141-55 
เบอรโทรสาร 
เบอรมือถือ  
E-mail:  

 
 
         ชื่อ-นามสกุล นางสาวอําพา วาณิชชัชวาลย  
        ตําแหนง  ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย 
       หนวยงาน/สังกัด  กระทรวงยุติธรรม 
        ที่อยู (สถานที่ทํางาน) กระทรวงยุติธรรม ถ.แจงวัฒนะ 
                                อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
 

 
 

เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน) 02-502-8326  
เบอรโทรสาร 02-502-6547 
เบอรมือถือ  081-751-9917 
E-mail:  ampa@moj.go.th 

 
 
 

 
 

 



รายงานสรุปผลการฝกอบรม 
โครงการฝกอบรมหลกัสูตรการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 

 

    215 
 

 
ทําเนียบรุน 

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกีย่วกบัภารกจิของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 
ระหวางวันที่ 22 กรกฎาคม – วันที ่9 กันยายน 2552 

ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร ถนนรองเมือง กรงุเทพมหานคร 
 
 

    ชื่อ-นามสกุล นายวัลลภ นาคบัว   
     ตําแหนง  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ 

      พัฒนากระบวนการยุติธรรม  
    หนวยงาน/สังกัด สํานักงานกิจการยุติธรรม 
    ที่อยู (สถานที่ทํางาน)  สํานักงานกิจการยุติธรรม 
    อาคารบี ชั้น 9 ศูนยราชการเฉลีมพระเกียรติฯ  

                             ถ.แจงวัฒนะ เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ  10120  
เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน)  02-141-3696 
เบอรโทรสาร 02-143-8935 
เบอรมือถือ  081-682-7896 
E-mail:  N_WALLOP@OJA.GO.TH 

 
 

             ชื่อ-นามสกุล  นายนทีธร มีชัย  (กุง)  
       ตําแหนง  ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมาย 

หนวยงาน/สังกัด  สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม 

             ที่อยู (สถานที่ทํางาน)  กระทรวงยุติธรรม 
 
  เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน)  02-502-6708 
  เบอรโทรสาร 
  เบอรมือถือ  084-439-2035 
  E-mail:  nateetorn.m@pacc.go.th 
             
   
 
 
 
 

 



รายงานสรุปผลการฝกอบรม 
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ทําเนียบรุน 

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกีย่วกบัภารกจิของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3  
ระหวางวันที่ 22 กรกฎาคม – วันที ่9 กันยายน 2552 

ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร ถนนรองเมือง กรงุเทพมหานคร 
 
 
 
       ชื่อ-นามสกุล นายสหธัญ  แสงอินทร   

      ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
      หนวยงาน/สังกัด  กระทรวงศึกษาธิการ 

       ที่อยู (สถานที่ทํางาน)  สํานักงานรัฐมนตรี 
       กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดําเนินนอก   
       แขวงวังจันทรเกษม เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300 
  เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน)  02-282-5765 
  เบอรโทรสาร 02-280-0309 
  เบอรมือถือ  087-113-2923 
 
 
       ชื่อ-นามสกุล นางสาวอิสรีย ฤทธิ์นิ่ม  
       ตําแหนง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
       หนวยงาน/สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ  
      ที่อยู (สถานที่ทํางาน)  สํานักงานรัฐมนตรี  

     กระทรวงศึกษาธิการ  319  ถ.ราชดําเนิน  
      แขวงดุสิต เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300 
 

  เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน)  02-282-5765, 02-280-0309 
  เบอรโทรสาร 02-280-0309 
  เบอรมือถือ  081-348-9324 
  E-mail:  amisaralom@hotmial.com 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลการฝกอบรม 
โครงการฝกอบรมหลกัสูตรการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 
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ทําเนียบรุน 

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกีย่วกบัภารกจิของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3  
ระหวางวันที่ 22 กรกฎาคม – วันที ่9 กันยายน 2552 

ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร ถนนรองเมือง กรงุเทพมหานคร 
 
 
      ชื่อ-นามสกุล  นายสมเกียรติ ขํานุรักษ  

     ตําแหนง  นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 
      หนวยงาน/สังกัด  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค 
      ที่อยู (สถานที่ทํางาน) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค 
      สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
    
 

  เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน)  056-232-001-6 
  เบอรโทรสาร 056-225-212 
  เบอรมือถือ  081-887-7270 
  E-mail:   somroon@thaimail.com 
 
 

     ชื่อ-นามสกุล  นางอุษา แทนแสงทอง 
    ตําแหนง   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

     หนวยงาน/สังกัด  สํานักงานรัฐมนตรี  
       กระทรวงสาธารณสุข 

ที่อยู (สถานที่ทํางาน) กระทรวงสาธารณสุข  
     88/20 ม. 4 ถ.ติวานนท ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง  

จ.นนทบุรี 11000 
  เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน)  02-590-1126, 02-590-1108 
  เบอรโทรสาร 02-591-8502 
  เบอรมือถือ  
  E-mail: usat111@hotmail.com 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลการฝกอบรม 
โครงการฝกอบรมหลกัสูตรการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 
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ทําเนียบรุน 

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกีย่วกบัภารกจิของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3  
ระหวางวันที่ 22 กรกฎาคม – วันที ่9 กันยายน 2552 

ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร ถนนรองเมือง กรงุเทพมหานคร 
 
 
       ชื่อ-นามสกุล  นางสาวสมควร ดิษสร  (หนิง)  

      ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 
       หนวยงาน/สังกัด สํานักงานรัฐมนตรี  

กระทรวงอุตสาหกรรม 
       ที่อยู (สถานที่ทํางาน)  สํานักงานรัฐมนตรี 
              .กระทรวงอุตสาหกรรม 
     
  เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน)  02-202-3134 
  เบอรโทรสาร 02-354-3014 
  เบอรมือถือ  086-895-2465 
  E-mail: somkuan_d@industry.go.th 
 
 

      ชื่อ-นามสกุล นางสาวนฤมล กงแกว  (หยก)  
      ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
      หนวยงาน/สังกัด สํานักงานรัฐมนตรี  

      กระทรวงอุตสาหกรรม 
           ที่อยู (สถานที่ทํางาน)  สํานักงานรัฐมนตรี 
                    กระทรวงอุตสาหกรรม  

               ถนนพระรามที่ 6 
                                                        เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  
  เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน)  02-202-3135 
  เบอรโทรสาร  02-354-3014 
  เบอรมือถือ 087-748-0655 
  E-mail: namol_yong@hotmail.com 
 
 
 
 

 



รายงานสรุปผลการฝกอบรม 
โครงการฝกอบรมหลกัสูตรการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 
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ทําเนียบรุน 

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกีย่วกบัภารกจิของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3  
ระหวางวันที่ 22 กรกฎาคม – วันที ่9 กันยายน 2552 

ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร ถนนรองเมือง กรงุเทพมหานคร 
 
 
      ชื่อ-นามสกุล  นางสาวพัสดา ศรีสุบิน (เพียว) 

     ตําแหนง หัวหนางานฝายเลขานุการที่ปรึกษาฝายกิจกรรมพิเศษ 
     หนวยงาน/สังกัด   สํานักพระราชวัง 
     ที่อยู (สถานที่ทํางาน) สํานักพระราชวัง 

          ถ. หนาพระลาน ในพระพรมมหาราชวัง 
    
 
  เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน)  02-623-5500  ตอ 1831 
  เบอรโทรสาร 02-225-9359 
  เบอรมือถือ 081-844-1136 
  E-mail:  pasada1971@hotmail.com 
 
 

     ชื่อ-นามสกุล นายมนตรี  บํารุง   
    ตําแหนง  ผูอํานวยการกองกลาง  

     หนวยงาน/สังกัด สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
     ที่อยู (สถานที่ทํางาน) ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
   
 

 

เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน)  02-441-4507 
  เบอรโทรสาร 02-441-4508 
  เบอรมือถือ  081-869-1146 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลการฝกอบรม 
โครงการฝกอบรมหลกัสูตรการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 
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ทําเนียบรุน 

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกีย่วกบัภารกจิของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3  
ระหวางวันที่ 22 กรกฎาคม – วันที ่9 กันยายน 2552 

ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร ถนนรองเมือง กรงุเทพมหานคร 
 
 

      ชื่อ-นามสกุล นางสาวณัฎฐา ระกําพล  (เอ) 
     ตําแหนง  เจาหนาที่วิเคราะหฯ (ชํานาญการ) 
     หนวยงาน/สังกัด  สํานักงาน กปร. 

      ที่อยู (สถานที่ทํางาน) สํานักงาน กปร. 
      78 ทําเนียบรัฐบาล รร.นายรอยพระจุลจอมเกลา 
      ถ.ราชดําเนินนอก ดุสิต กรุงเทพฯ  10300 

  
   เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน)  02-280-6193 ตอ 260 
   เบอรโทรสาร02-280-6234 
   เบอรมือถือ 081-457-9560 
   E-mail: Nutta59@hotmail.com 
 
 

            ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุดาวีณ นุกูลกิจเสรี  (ดา) 
     ตําแหนง  ผูอํานวยการสํานักอํานวยการกลาง 

         หนวยงาน/สังกัด สํานักงานคณะกรรมการวิจัย  
      แหงชาติ 
              ทีอยู (สถานที่ทํางานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
              196 ถ.พหลยิน แขวงลาดยาว 

                           เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 
   เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน)  02 579-1371-9 ตอ 404 
   เบอรโทรสาร  02-579-9552 
   เบอรมือถือ  081-702-2293 
   E-mail:  sudawee@nret.go.th 
 
 
 
 
 

 



รายงานสรุปผลการฝกอบรม 
โครงการฝกอบรมหลกัสูตรการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 
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ทําเนียบรุน 

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกีย่วกบัภารกจิของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3  
ระหวางวันที่ 22 กรกฎาคม – วันที ่9 กันยายน 2552 

ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร ถนนรองเมือง กรงุเทพมหานคร 
 
 
 
       ชื่อ-นามสกุล  นางสาวศิริพร อินทรเชียรศิริ  
       ตําแหนง  เลขานุการกรม 
       หนวยงาน/สังกัด  ราชบัณฑิตยสถาน 
       ที่อยู (สถานที่ทํางาน)  ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือปา  
       เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  
 
  เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน)  02-356-0479 
  เบอรโทรสาร 02-356-0483, 02-356-0485 
  เบอรมือถือ  089-202-5536 
  E-mail:  siriphorn@royin.go.th 
 
 
        ชื่อ-นามสกุล  พ.ต.อ. ยุทธพล  กองแกว   

      ตําแหนง  ผูกํากับการ ฝายประสานงานรัฐสภา  
       หนวยงาน/สังกัด  สํานักงานเลขานุการตํารวจแหงชาติ  
       ที่อยู (สถานที่ทํางาน) สํานักงานตํารวจแหงชาติ  
 
 
 
  เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน)  02-251-0562 
  เบอรโทรสาร 02-251-0562 
  เบอรมือถือ  085-043-9461 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลการฝกอบรม 
โครงการฝกอบรมหลกัสูตรการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 
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ทําเนียบรุน 

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกีย่วกบัภารกจิของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3  
ระหวางวันที่ 22 กรกฎาคม – วันที ่9 กันยายน 2552 

ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร ถนนรองเมือง กรงุเทพมหานคร 
 
 
       ชื่อ-นามสกุล  พันตํารวจโท ดนุ กลํ่าสุม  

 ตําแหนง     ตําแหนง  รองผูกํากับการ กลุมงานนิติการ  
กองนิติการ 

      หนวยงาน/สังกัด สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
       ที่อยู (สถานที่ทํางาน)  กองนิติการ 
       สํานักงานกฎหมายและสอบสวน 
       สํานักงานตํารวจแหงชาติ อาคาร 1 ชั้น 16 
        ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพ 
  เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน)  02-205-3681-2 
  เบอรโทรสาร 02-252-7971 
  เบอรมือถือ  089-678-0554 
  E-mail:   danuklomsum@yahoo.com 
 
 
       ชื่อ-นามสกุล  นางสาวสุนันทา ปยะกาญจน  
       ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
       หนวยงาน/สังกัด  สํานักงาน ป.ป.ส. 
       ที่อยู (สถานที่ทํางาน)  สํานักงาน ป.ป.ส. 
        สํานักยุทธศาสตร ถ.ดินแดง เขตพญาไท 
       กรุงเทพฯ 10400 
  เบอรโทรศัพท (ที่ทาํงาน)  02-2470101 ตอ 1310 
  เบอรโทรสาร  02-245-9352 
  เบอรมือถือ  081-940-3319 
  E-mail:   sununtap@ancb.go.th 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลการฝกอบรม 
โครงการฝกอบรมหลกัสูตรการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 
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ทําเนียบรุน 

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกีย่วกบัภารกจิของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3  
ระหวางวันที่ 22 กรกฎาคม – วันที ่9 กันยายน 2552 

ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร ถนนรองเมือง กรงุเทพมหานคร 
 
 
          ชื่อ-นามสกุล  นายวิทยา นีติธรรม (วิทย)  

             ตําแหนง  ผูอํานวยการสวนกฎหมาย  
              หนวยงาน/สังกัด สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
              ที่อยู (สถานที่ทํางาน)  สํานักงาน ปปง. 422 
              แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
            
 

   
เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน)  02-219-3600 ตอ 3012 

  เบอรโทรสาร 02-219-3634 
  เบอรมือถือ  087-773-2498 
  E-mail:  witthaya@amlo.go.th 
 
 
             ชื่อ-นามสกุล  นายสุชาติ หลอโลหการ  

            ตําแหนง   อัยการผูเชี่ยวชาญพิเศษ 
        หนวยงาน/สังกัด สํานักงานคณะกรรมการอัยการ 
               สํานักงานอัยการสูงสุด 
             ที่อยู (สถานที่ทํางาน)สํานักงานคณะกรรมการอัยการ 
             สํานักงานอัยการสูงสุด 
           
           
  เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน)  02-224-41596 
  เบอรโทรสาร 02-223-4516 
  เบอรมือถือ  084-735-2843 

E-mail: suchart_lor@hotmail.com 
 
 
 



รายงานสรุปผลการฝกอบรม 
โครงการฝกอบรมหลกัสูตรการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 
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ทําเนียบรุน 

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกีย่วกบัภารกจิของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3  
ระหวางวันที่ 22 กรกฎาคม – วันที ่9 กันยายน 2552 

ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร ถนนรองเมือง กรงุเทพมหานคร 
 
 
   

          ชื่อ-นามสกุล นางพรรณิภา เสริมศรี (พรรณ) 
 ตําแหนง  ผูอํานวยการสํานักการประชุม 

  หนวยงาน/สังกัด สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร   
  ที่อยู (สถานที่ทํางาน)สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร   
       ถ.อูทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 
            
  เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน)  02-244-2581 
  เบอรโทรสาร 02-244-2581, 02-244-2535 
  เบอรมือถือ  081-855-5472 
  E-mail: pannipa@parliament.go.th 
 
 
 

   ชื่อ-นามสกุล  นายรพีพงศ  ภูชฎาภิรมย (ปอป) 
   ตําแหนง  ผูอํานวยการกลุมงานพระราชบัญญัติ 
   หนวยงาน/สังกัด สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
   ที่อยู (สถานที่ทํางาน)  499  อาคารสุขประพฤติ 
     ซ. 28 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ 
     กรุงเทพฯ  10800 

         
  เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน)  02-831-9451 
  เบอรโทรสาร 02-831-9452 
  E-mail:   rapeepong_p@hotmail.com 
 
 
 
 
 

 



รายงานสรุปผลการฝกอบรม 
โครงการฝกอบรมหลกัสูตรการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 
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ทําเนียบรุน 

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกีย่วกบัภารกจิของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3  
ระหวางวันที่ 22 กรกฎาคม – วันที ่9 กันยายน 2552 

ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร ถนนรองเมือง กรงุเทพมหานคร 
 
 

 ชื่อ-นามสกุล นางสุดใจ  วัฒนคุลัง  (แมว)  
  ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

   หนวยงาน/สังกัด  กองการประชุมคณะรัฐมนตรี 
   ที่อยู (สถานที่ทํางาน) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
 
 
 

เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน)  02-280-9000 ตอ 337   
  เบอรโทรสาร 02-280-9066 
  เบอรมือถือ 085-161-6885 
  E-mail:  meawwat@yahoo.com 
 
 
        ชื่อ-นามสกุล นางสาวพัชราวดี สุนทรศารทูล  
       ตําแหนง   นิติกรปฏิบัติการ 
             หนวยงาน/สังกัด สํานักนิติธรรม 
             ที่อยู (สถานที่ทํางาน)  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
 
 
 
  เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน)  02-280-9000 
  เบอรโทรสาร 02-280-9000 ตอ 556 , 558 
  เบอรมือถือ 081-357-5648 
  E-mail:   pat_ohlala@hotmail.com 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลการฝกอบรม 
โครงการฝกอบรมหลกัสูตรการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 
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ทําเนียบรุน 

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกีย่วกบัภารกจิของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3  
ระหวางวันที่ 22 กรกฎาคม – วันที ่9 กันยายน 2552 

ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร ถนนรองเมือง กรงุเทพมหานคร 
 
 
       ชื่อ-นามสกุล  นาสาววดี เซเบ   
       ตําแหนง    นิติกรปฏิบัติการ   
       หนวยงาน/สังกัด   สํานักนิติธรรม 
       ที่อยู (สถานที่ทํางาน) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
      
 
 
  เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน)  02-280-9000 ตอ 307 
  เบอรโทรสาร  02-280-9058 
  เบอรมือถือ  089-480-5537 
  E-mail  wedee78@yahoo.com 
 
 
 
       ชื่อ-นามสกุล   นางสาวนงนุช  จงเจริญสมบัติ  

      ตําแหนง   นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 
       หนวยงาน/สังกัด สํานักบริหารงานสารสนเทศ 
       ที่อยู (สถานที่ทํางาน) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
      
 
 
  เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน)  02-280-9084 
  เบอรโทรสาร  02-280-9076 
  เบอรมือถือ  
  E-mail:  jnongnuch@hotmail.com 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลการฝกอบรม 
โครงการฝกอบรมหลกัสูตรการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3 
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ทําเนียบรุน 

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกีย่วกบัภารกจิของคณะรัฐมนตรี รุนที่ 3  
ระหวางวันที่ 22 กรกฎาคม – วันที ่9 กันยายน 2552 

ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร ถนนรองเมือง กรงุเทพมหานคร 
 
 
            ชื่อ-นามสกุล นางสาวยุวดี  เสารสวัสดิ์ศรี  

           ตําแหนง   นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
            หนวยงาน/สังกัด   สํานักวิเคราะหเรื่องเสนอรัฐมนตรี 
               ที่อยู (สถานที่ทํางาน) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
 
 
  เบอรโทรศัพท (ที่ทํางาน)  02-280-9000 
  เบอรโทรสาร 
  เบอรมือถือ  
  E-mail:  
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