
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารสรุปผล 

การสัมมนาเพือ่ประเมินผล 
ระบบสารสนเทศการสัมมนาคณะรฐัมนตร ี

แบบอิเล็กทรอนิกส (Cabinet Network: CABNET) 
วันศุกรที่ 10 กันยายน 2553  

ณ โรงแรมแมน้ํา รามาดาพลาซา กรุงเทพมหานคร 



คํากลาวรายงาน 
 

โดย นางสาวสิบพัน  วนวสิุทธิ ์

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 
เรียน ทานรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (ทานสาทิตยวงศหนองเตย) 

 
 ดิฉันในนามของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและผูเขารวมสัมมนาทุกคนในที่นี้รูสึก 

เปนเกียรติอยางยิ่ง และขอขอบพระคุณทานรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่ไดกรุณามาเปนประธาน

เปดการสัมมนาเพื่อประเมินผลระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส (Cabinet 

Network) หรือเรียกสั้น ๆ วาระบบ CABNET ในวันนี้ 

 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดเร่ิมพัฒนาระบบ CABNET เพื่อใชสนับสนุนการปฏิบัติ

ภารกิจเกี่ยวกับการประสานงานและรับ-สงขอมูลการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี ซึ่งครอบคลุมต้ังแต 

การวางแผนการเสนอเรื่อง การสงเรื่องเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี การประสานขอความเห็นและใหความเห็น

ของสวนราชการ การจัดและแจงวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี การจัดสงเอกสารประกอบวาระการประชุม 

รวมถึงการแจงมติและสืบคนขอมูลมติคณะรัฐมนตรี โดยไดเร่ิมทดลองใชระบบในหนวยงานนํารอง  

12 หนวยงาน ต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2553 เปนตนมา รวมระยะเวลาทดลองใชระบบเปนเวลาประมาณ  

3 เดือน 

 ตลอดระยะเวลาของการทดลองใชระบบ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดติดตามการใช

งานและใหบริการตอบขอซักถามแกผูใชระบบของหนวยงานนํารอง รวมทั้งไดดําเนินกิจกรรม CABNET 

Visit โดยจัดทีมเจาหนาที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและเจาหนาที่บริษัทผูพัฒนาระบบไปพบปะ

เจาหนาที่หนวยงานนํารองที่ปฏิบัติหนาที่ในการนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเขาสูระบบ CABNET เพื่อเปด

โอกาสใหผูใชสามารถแจงปญหาหรือสอบถามขอสงสัยเกี่ยวกับการใชระบบ รวมทั้งติดตามความคืบหนา

การใชงาน นอกจากนี้ ยังไดพัฒนาชองทางการสื่อสารขอมูลความคืบหนาในการทดลองใชระบบ CABNET 

ผานเอกสารประชาสัมพันธ และเว็บไซต CABNET เพื่อใหทุกสวนราชการไดทราบเปนระยะอยางตอเนื่อง 

 การสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานนํารองทั้ง 12 แหงไดมีการประเมินผล

การใชระบบในเบื้องตน รวมทั้งเพื่อใหหนวยงานนํารองไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณในการใชระบบ

กับหนวยงานที่เหลือ ซึ่งจะไดเร่ิมใชระบบ CABNET ในระยะตอไป โดยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กําหนดที่จะพัฒนาใหระบบ CABNET สามารถใชงานไดเต็มรูปแบบและครอบคลุมทุกสวนราชการตั้งแต

วันที่ 1 ธันวาคม 2553 นี้เปนตนไป 
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 ผูเขารวมการสัมมนาในวันนี้ประกอบดวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา หรือ 

“ปคร.” ผูชวย ปคร. หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี และเจาหนาที่ผูใชระบบจากหนวยงานนํารอง 12 หนวยงาน 

ซึ่งไดแก กระทรวงการคลัง กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และยังมี ปคร. และผูชวย ปคร. 

จากหนวยงานที่เหลืออีก 23 หนวยงานดวย 

 บัดนี้ ผูเขารวมการสัมมนาพรอมแลว ดิฉันขอเรียนเชิญทานรัฐมนตรีประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรีไดกรุณากลาวเปดการสัมมนาดวยคะ 

 

    



3 

 

 

การมอบนโยบายและคํากลาวเปดการสัมมนา 
 

โดย นายสาทติย  วงศหนองเตย 

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรฐัมนตร ี

 

 ทานรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ทานผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา  

ผูชวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี ตลอดจนผูใชระบบทุกทาน  

 วันนี้ เปนโอกาสดีที่ทานทั้งหลายจะไดมาพูดคุยเพื่อประเมินผลระบบ  CABNET  

ซึ่งเปนระบบที่เปดใชกันมาระยะเวลาหนึ่งแลว ในฐานะที่ผมเปนรัฐมนตรีคนหนึ่งและยังไดรับมอบหมาย 

ใหกํากับดูแลสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรวมทั้งไดรวมประชุมคณะรัฐมนตรีมาเปนระยะเวลาปเศษ 

 ผมคิดวาการประชุมคณะรัฐมนตรีมีความสําคัญมาก ระบบ CABNET เปนระบบหนึ่งที่จะเขามาชวย

จัดการงานที่เกี่ยวของกับภารกิจของแตละกระทรวง กรม กับคณะรัฐมนตรีใหมีประสิทธิภาพ มีความเปน

ระบบ มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เทาที่ผมไดลองสืบคนดูขอมูลระบบ CABNET และ

สอบถามจากบางหนวยงานวาใชแลวดีหรือไม คําตอบที่ไดคอนขางที่จะนาดีใจ หนวยงานตอบวาดี  

ทําใหงานเปนระบบมีความรวดเร็วมากขึ้น แตแนนอนวาเปนธรรมดาของระบบที่เร่ิมใชไประยะตน ๆ  

ก็อาจจะมีปญหาอยูบาง เทาที่ทราบก็จะเปนปญหาเล็ก ๆ นอย ๆ ซึ่งวันนี้ก็คงจะตองฟงเรื่องของ 

การประเมินผลเรื่องของระบบกัน  

 ประเทศเราปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ 

ใชระบบรัฐสภา เรามีฝายบริหารคือนายกรัฐมนตรี การตัดสินใจเชิงนโยบายในเรื่องตาง ๆ จะเกี่ยวของกับ

ระบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีเปนสวนใหญ เร่ืองสําคัญที่สุดผมคิดวาเปนเรื่องของการตัดสินใจ 

เชิงนโยบายทั้งหลาย ซึ่งแมคณะรัฐมนตรีจะใชระยะเวลาไมมากในการตัดสินใจ แตก็เปนหวงเวลาที่ถือได

วาสําคัญเพราะจะสงผลถึงคนจํานวนมาก บางเรื่องบางนโยบายที่อาจจะทําใหชีวิตคนเหลานั้นเปลี่ยนไป

จะในทางที่ดีข้ึนหรือไดรับผลกระทบ เพราะฉะนั้น ขอมูลตาง ๆ ที่ประกอบการตัดสินใจ หรือประกอบ
เรื่องกอนที่จะใหคณะรัฐมนตรีตัดสินใจเปนเรื่องสําคัญมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหความเห็น 
ก็ดี การรวบรวมที่มาที่ไปของแตละเรื่องตาง ๆ ก็ดี ก็เปนเรื่องที่สงผลอยางยิ่งตอการตัดสินใจ
ของคณะรัฐมนตรีทั้งสิ้น ทานนายกรัฐมนตรีอานวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีละเอียดมาก  

ทานทําความเขาใจกับทุกเรื่อง เพราะฉะนั้นก็จะมีประเด็นในการที่จะซักถาม แตผมก็ไมแนใจมากนักวา 

ในสวนของคณะรัฐมนตรีทานอื่น ๆ จะไดอานกันครบถวนทุกหนาหรือไมเพราะแตละเรื่องก็มีเอกสาร

จํานวนคอนขางมาก ผมกลาวประเด็นนี้ข้ึนมาก็เพื่อที่จะชี้ใหเห็นวาเรื่องทั้งหลายกอนที่จะบรรจุเขาเปน

ระเบียบวาระการประชุมของคณะรัฐมนตรี นอกจากจะตองมีความครบถวนรอบดานของขอมูลแลวยังตอง

มีความรวดเร็วของเรื่องที่จะตองสงเขามาใหคณะรัฐมนตรีไดตัดสินใจอีกดวย  
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 หลายเรื่องที่ประชาชนเฝารอวาแตละนโยบายของรัฐบาลจะดําเนินการอยางไร  

อาจจะสงผลถึงชีวิตความเปนอยู คุณภาพชีวิต ขีดความสามารถในการแขงขัน รวมไปจนถึงศักยภาพของ

การพัฒนาประเทศดวย หลายเรื่องที่ชาวบานคอยติดตามวาเรื่องนั้นเรื่องนี้ทําไมยังไมเขาสูการพิจารณา

ของคณะรัฐมนตรี ติดขัดอะไรที่ตรงไหนอยางไร นี่ก็เปนประเด็นที่จะชี้ใหเห็นวาประสิทธิภาพการทํางาน

ของแตละกระทรวง  กรม ที่ เชื่อมกับคณะรัฐมนตรีมีความสําคัญอยางยิ่งในแงของความรวดเร็ว 

ความทันเวลา  

 ที่สําคัญที่สุดผมคิดวาคงเปนเรื่องของการอํานวยความยุติธรรมใหเกิดขึ้นกับพี่นอง

ประชาชน มติคณะรัฐมนตรีจํานวนมากเปนการคืนความเปนธรรมใหกับเขา การคืนความเปนธรรมชาก็คือ

ความอยุติธรรมนั่นเอง ผมคิดวาเปนประเด็นที่ใหญมากในการทํางานระหวางกระทรวง กรม กับ

คณะรัฐมนตรี  

 หลังจากที่คณะรัฐมนตรีไดตัดสินใจมีมติคณะรัฐมนตรีออกไปแลว เร่ืองนั้นจะปฏิบัติได

มากนอยเพียงใด ผมคิดวาขึ้นอยูกับตนเรื่องที่เสนอมาดวย ผมขอยกตัวอยางสักเรื่องหนึ่ง มติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2552 ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับที่ดินแหงหนึ่งที่จังหวัดนครสวรรค คณะรัฐมนตรีมีมติวา  

ใหเพิกถอนกฤษฎีกาหวงหามที่ดิน 1,215 แปลง ผานไป 1 ป มติคณะรัฐมนตรีนี้ยังไมไดรับการปฏิบัติ  

กรมที่เกี่ยวของกรมหนึ่งแจงใหอีกกรมหนึ่งออกเอกสารไดเลย แตกรมที่ตองออกเอกสารแจงกลับวาออกให

ไมไดจนกวาอีกกรมหนึ่งจะเพิกถอนที่ดินสวนนี้กอน ผานไป 1 ปหาขอสรุปไมได ชาวบานในที่ดิน  

1,215 แปลงไมไดคอยแค 1 ปนี้ แตเขาคอยมาแลวสองชั่วอายุคน ผมยกตัวอยางเรื่องนี้มาเพื่อชี้ใหเห็น  

2-3 ประเด็น คือประเด็นของการอํานวยความยุติธรรมซึ่งมีระยะเวลาเขามาเกี่ยวของ ประเด็นของ

ประสิทธิภาพการทํางานที่จะสะทอนออกมาโดยมติคณะรัฐมนตรีวาปฏิบัติไดหรือไม และสุดทาย 

คือประเด็นเรื่องของการทํางานวาจะเปนไปอยางเปนระบบและมีขอมูลครบถวนมากนอยเพียงใด  

 ฉะนั้น  ระบบ CABNET เทาที่ทราบวิธีการทํางานของระบบนี้ผมเห็นวานาจะเปน 

ระบบหนึ่งที่มาชวยเอื้ออํานวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เรามีหนวยงานนํารอง 12 หนวย 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรายงานวาภายในสิ้นปนี้ก็จะขยายไปถึงหนวยงานที่เหลือ ก็ขอคาดหวังวา
การประชุมของคณะรัฐมนตรีตอ ๆ ไปจะมีระบบนี้มาชวยเอื้ออํานวยทําใหเกิดประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น 

 ต้ังแตหลังเกิดเหตุการณวิกฤติเปนตนมา ผมคิดวาหลายเรื่องหลังจากนี้ตอไปก็คงจะเปน

เร่ืองที่เกี่ยวของกับเร่ืองของการแกไขปญหาความเหลื่อมลํ้าและการอํานวยความยุติธรรมมากยิ่งขึ้น  

ขณะนี้คณะกรรมการชุดตาง ๆ ไมวาจะเปนชุดทานอานันทปนยารชุน ชุดทานประเวศวะสี ก็จะเริ่มที่ 

จะทยอยกันสงเรื่องหรือประเด็นที่รับฟงมาจากพี่นองประชาชนมาสูรัฐบาลมากยิ่งขึ้น เฉพาะเรื่องที่ผมรับ

อยูไมวาจะเปนเรื่องของปญหาที่ดินทํากิน ปญหาความขัดแยงกับชาวบานในที่ตาง ๆ ทั่วประเทศก็มีมาก 

ทานอานันทฯ เคยบอกวา เร่ืองที่ใหญสุดที่เปนความขัดแยงมากที่สุดในประเทศนี้คือเร่ืองที่ดินทํากิน  
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จะเปนเรื่องประเภทแรก ๆ ที่จะสงมาให ผมเลาเรื่องนี้ใหฟงเพื่อที่จะบอกวาภารกิจจากนี้ไปเร่ืองที่

คณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลตัดสินใจในเชิงนโยบายจะกลับไปสูแตละกระทรวง กรม มากขึ้น จะเปนลักษณะ

ของการตัดสินใจวาเรื่องนั้นเรื่องนี้ รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจะคลี่คลายแกไขปญหาอะไร  

อยางไร เพราะฉะนั้นประสิทธิภาพในการที่จะประสานกันระหวางกระทรวง กรม กับคณะรัฐมนตรีคงจะ 

เปนเรื่องใหญและเปนเรื่องสําคัญที่ตองมีประสิทธิภาพมีความรวดเร็ว มีระบบ มีความเปนมืออาชีพใน 

การที่จะทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 ผมคิดวาสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเปนหนวยงานที่สําคัญ วันนี้มีผูแทนกระทรวง 

กรม อยูครบถวนซึ่งทานมีอะไรที่จะใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดปรับปรุงการทํางานใหดีข้ึน  

ก็เปนโอกาสดีที่วันนี้อยูกันพรอมหนาพรอมตาก็จะไดถือเปนโอกาสที่จะไดสะทอนใหฟงซึ่งกันและกัน  

ในสวนเจาหนาที่ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีผมคิดวาเราก็มีหนาที่ที่สําคัญเพราะเราเปนเสมือน 

คอขวดของกระบวนการกอนเรื่องตาง ๆ จะเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเราจะทําใหการอํานวย

ความยุติธรรมกับประชาชนเกิดขึ้นไดหรือไม เปนเรื่องที่เราตองคิด เพราะนี่คือภารกิจรวมกันที่สําคัญยิ่ง  

 ภาพสถานการณโดยรวมของประเทศไทยขณะนี้ก็มีทั้งบวกทั้งลบ เพราะฉะนั้นผมคิดวา

การทํางานกับคณะรัฐมนตรีก็จะเปนทางหนึ่งที่ชวยคลี่คลายได 2 ประเด็นที่สําคัญที่จะพูดถึงในตอนทายนี้

ก็คือเร่ืองของการจัดลําดับศักยภาพในการแขงขันของประเทศซึ่งนี่ก็เปนประเด็นที่นาสนใจวาเราเองก็จะอยู

ในลําดับประเทศที่มีศักยภาพการแขงขันที่ยังจะตองปรับปรุงอะไรอยูมาก แตเร่ืองที่ผมคิดวานาสนใจมาก

เปนบทความของอาจารยเกษียรเตชะพีระ ที่พูดถึงการจัดลําดับรัฐลมเหลวในโลก ซึ่งไทยอยูระดับพึงระวัง 

(Warning) กอนที่จะเปนรัฐลมเหลว นี่เปนอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะยกมาเลาใหฟงเพราะในจํานวนประชาชน

คนไทย 60 กวาลานคนมีคนไทยจํานวนมากรอการทํางานของพวกเราในการที่จะทําเรื่องที่สงผลกระทบไป

ถึงพวกเขา ผมถือวาบุคลากรตรงนี้ก็เปนสวนที่สําคัญที่สุด สวนหนึ่งจะชวยกันทําใหประเทศกาวเดินไป

ขางหนาในทิศทางที่ดีที่สุด  

 ผมขอขอบคุณสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ ไดมีการดําเนินการในโครงการนี้  

และขอบคุณผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ผูชวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา  

รวมถึงหัวหนาสํานักงานรัฐมนตรีที่มารวมประชุมวันนี้ ขอใหการประชุมสัมมนาดําเนินไปดวยดีเพื่อนําไปสู

การไดขอสรุปในการที่จะพัฒนาระบบ  CABNET ใหสามารถสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจของ

คณะรัฐมนตรีใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขอบคุณครับ 
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การดําเนินการพัฒนาระบบ CABNET 
 

โดย นางสมสมร  มงัคลพนัธุ 

ผูอํานวยการสํานักบริหารงานสารสนเทศ 
 
1. สรุปความกาวหนาของการดําเนินโครงการ 
 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ไดพัฒนาระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรี 

แบบอิเล็กทรอนิกส (Cabinet Network: CABNET) 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ 

การประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะทําใหสวนราชการ 

นําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีไดรวดเร็ว มีรูปแบบการ

จัดทําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีมาตรฐาน ทําให

คณะรัฐมนตรีไดรับระเบียบวาระการประชุมรวดเร็วขึ้น 

และสวนราชการสามารถวางแผนการเสนอเรื่องและ

ตรวจสอบสถานะของเรื่องได โดยมีผลการ

ดําเนินการดังนี้ 
กิจกรรมหลัก 

(เริ่มกรกฎาคม 2552) 
ภาพรวมผลการดําเนนิการ 

1) พัฒนาระบบสารสนเทศ 

CABNET 
• ดําเนินการพัฒนาและติดตั้งระบบสารสนเทศ CABNET รวม 20 ระบบแก 

สวนราชการ และ สลค. 

2) ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร /

เชื่อมเครือขาย 
• หนวยงานนํารอง: ติดตั้งระบบและอุปกรณ รวมทั้งลงทะเบียนและแนะนํา 

การใชงานแลว 

• หนวยงานอื่น: ติดตั้งระบบและอุปกรณแลว โดยจะลงทะเบียนและแนะนํา 

การใชงานประมาณเดือนตุลาคม 2553 

3) จัดทํา Template • จัดทําราง Template และจัดสัมมนาแกเจาหนาที่ระดับกรมของหนวยงานนํารอง

เพื่อปรับปรุงแกไข Template 

4) เตรียมความพรอมบุคลากร • สัมมนาเตรียมความพรอมแกสวนราชการ และ สลค. (กันยายน 2552) 

• ฝกอบรมการใชงานระบบแกหนวยงานนํารอง และ สลค. รวมทั้งแนะนําระบบ/

รับฟงความคิดเห็นหนวยงานอื่น ๆ (มกราคม-กันยายน 2553) 

5) นําระบบมาใช (1 มิถุนายน 

2553) 
• ทดลองปฏิบัติงานดวยระบบ CABNET คูขนานกับระบบเดิมในหนวยงานนํารอง 

และ สลค. 

• ดําเนินกิจกรรม CABNET Visit เพื่อติดตามความคืบหนาและรับฟงปญหา

อุปสรรคจากการใชระบบ 
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 1.1 การพัฒนาระบบ CABNET 
 สลค. ไดเร่ิมพัฒนาและติดตั้งระบบงานยอยภายใตระบบ CABNET ต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2552 

รวม 20 ระบบเพื่อใหสวนราชการ และ สลค. ใชงาน ประกอบดวย 

1) ระบบวางแผนเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี  

2) ระบบเสนอเรื่อง  

3) ระบบรับ-สงเรื่อง 

4) ระบบตรวจสอบขอมูล 

5) ระบบขอความเห็น 

6) ระบบตอบความเห็น  

7) ระบบรวมเรื่องและแยกเรื่อง 
8) ระบบสงทบทวนเรื่อง คืนเรื่อง ถอนเรื่อง  

9) ระบบบันทึกเสนอนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี 
10) ระบบคําสั่งการของนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี 
11) ระบบเชิญประชุม 

12) ระบบจัดการวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
13) ระบบโอนถายขอมูลวาระการประชุมเขาระบบ CD 

14) ระบบนําเสนอวาระการประชุมในหองประชุมคณะรัฐมนตรี 
15) ระบบตรวจสอบเรื่องผานการประชุมคณะรัฐมนตรีและมติประธานแจง 
16) ระบบมติการประชุมคณะรัฐมนตรี (ยกราง ปรับปรุง แจง) 
17) ระบบสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ยกราง ปรับปรุง แจง) 
18) ระบบประสานการดําเนินงานภายหลังมีมติคณะรัฐมนตรี  

19) ระบบติดตามผลการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี  

20) ระบบงานเพื่อการเชื่อมตอกับระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสของหนวยงานภาครัฐ โดยใชมาตรฐานขอมูลสารบรรณอิเล็กทรอนิกสที่พัฒนาขึ้นตาม

แนวทาง TH e-GIF 

หมายเหตุ  เปนระบบที่ สลค. พัฒนาใหสวนราชการและ สลค. ใชงาน 
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 1.2 การติดต้ังระบบคอมพิวเตอร/เชื่อมเครือขาย 
 สลค. ไดติดตั้งระบบคอมพิวเตอรและเชื่อมตอเครือขายระบบ CABNET แกกระทรวงและ

หนวยงานตาง ๆ รวม 20 กระทรวง และ 15 หนวยงาน ประกอบดวย 
 หนวยงานนํารอง หนวยงานอื่น 

กระทรวง 

1) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

3) กระทรวงการคลัง  

4) กระทรวงการตางประเทศ  

5) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร  

6) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

7) กระทรวงพาณิชย  

8) กระทรวงมหาดไทย  

9) กระทรวงสาธารณสุข  

10) กระทรวงกลาโหม 

11) กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

12) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
13) กระทรวงคมนาคม 

14) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

15) กระทรวงพลังงาน 

16) กระทรวงยุติธรรม 

17) กระทรวงแรงงาน 

18) กระทรวงวัฒนธรรม 

19) กระทรวงศึกษาธิการ 
20) กระทรวงอุตสาหกรรม 

หนวยงาน 

1) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

2) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

3) สํานักงบประมาณ  

4) สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

5) สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

6) คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร 

7) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

8) สํานักขาวกรองแหงชาติ 

9) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

10) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
11) สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชราติ 
12) สํานักราชเลขาธิการ 
13) สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

14) สํานักงานอัยการสูงสุด 

15) สํานักงานศาลยุติธรรม 

 
 1.3 การจัดทําแบบหนังสือมาตรฐาน หรือ Template 
 สลค. ไดจัดทําแบบหนังสือมาตรฐาน หรือ Template เพื่อใชในระบบ CABNET ทั้งประเภทเรื่องทั่วไป 

ประเภทกฎหมาย การแตงตั้ง ความสัมพันธระหวางประเทศ และการดําเนินการภายหลังมีมติ โดยมีการ

พัฒนาและปรับปรุงใหมีความเหมาะสมและเผยแพร  Template ผานระบบเว็บไซตของ  สลค . 

(www.cabinet.thaigov.go.th) เ ว็บ ไซต  CABNET (www.cabnet.soc.go.th)เ ว็บ ไซต ผู ประสานงาน

คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (www.cplo.soc.go.th) และเว็บไซต สลค. สัญจร (www.mobilesoc.soc.go.th) 
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 1.4 การเตรียมความพรอมบุคลากรเพื่อรองรับการใชระบบ CABNET 
 สลค. ไดจัดสัมมนาเตรียมความพรอมแกสวนราชการ และ สลค. เพื่อรองรับการใชระบบ 

CABNET โดยไดจัดสัมมนา CABNET Kick-off Trainingแกผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 

(ปคร.) ของสวนราชการ และบุคลากร สลค. เมื่อเดือนกันยายน 2552นอกจากนี้ ต้ังแตเดือนมกราคม-

กันยายน 2553 สลค. ไดจัดฝกอบรมการใชงานระบบแกหนวยงานนํารอง และจัดประชุมชี้แจงสรางความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับ Template แกสวนราชการระดับกรมของหนวยงานนํารอง รวมทั้งแนะนําระบบ/รับฟง

ความคิดเห็นหนวยงานอื่น ๆ 

 
2. ผลการดําเนินการในปจจุบัน 
 สลค. ไดทดลองปฏิบัติงานดวยระบบ CABNET คูขนานกับระบบเดิมในหนวยงานนํารอง และ 

สลค. ต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2553 ที่ผานมา และไดดําเนินกิจกรรม CABNET Visit โดยจัดทีมเจาหนาที่ไป

พบปะกับผูใชในหนวยงานนํารองเพื่อติดตามความคืบหนาและรับฟงปญหาอุปสรรคจากการใชระบบแลว 

10 หนวยงาน ไดแก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงพาณิชย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

กระทรวงการตางประเทศ และกระทรวงมหาดไทย โดยยังเหลืออีก 2 หนวยงาน คือ สํานักงบประมาณ และ

กระทรวงการคลัง ซึ่งอยูระหวางการนัดหมาย 

 จากการติดตามผลของการใชงานระบบ CABNET ในหนวยงานนํารองพบวา  

 1) ทุกหนวยงานไดเรียนรูทําความเขาใจกับระบบ และสวนใหญไดทดลองใชระบบโดยมีการ

จัดทําหนังสือเสนอเรื่องผานระบบ CABNET 

 2) หลายหนวยงานมีประเด็นปญหาเกี่ยวกับ Template เชน ความไมยืดหยุนในการใชงาน และ

ปญหาปลีกยอย 

 3) บางหนวยงานเสนอแนะเกี่ยวกับรายละเอียดปลีกยอยหนาจอการทํางาน 

 4) มีหนวยงานประสงคใหเชื่อมโยงระบบ Intranet ของกระทรวง 
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3. สรุปปญหาและแนวทางแกไข 
 

ประเด็นปญหา  แนวทางแกไขของ สลค. 
3.1 Template 

1) ผูจัดทําเรื่องของสวนราชการ

ระดับกรมไมใช Template  

2) ผูจัดทําเรื่องของสวนราชการไม

สงไฟลขอมูลให ปคร.  

• ประชาสัมพันธการใช Template โดยจัดทําเรื่องทางหนังสือเวียน 

กิจกรรม สลค. สัญจร และเว็บไซต สลค.  

• จัดชี้แจงและฝกอบรมการใช Template แกเจาหนาที่จัดทําเรื่อง  

(ระดับกรม) ภายในตุลาคม 2553 

• ขอความรวมมือ ปคร. ประชาสัมพันธและผลักดันการใช Template  

3.2 การใชงานระบบ 
1) ยังไมไดใชระบบเทาที่ควร 

2) ใชระบบ CABNET ตามหลัง

ระบบเอกสาร  

• จัดทีม สลค. พบปะทีม ปคร. และผูใชเพื่อกระตุนและรับทราบปญหา 

• เรงแกปญหาและแจงผลใหผูใชทราบทาง e-mail และระบบ CABNET 

• เพิ่มการประชาสัมพันธผานชองทางตาง ๆ 

• มีหนังสือขอความรวมมือหัวหนาสวนราชการกําหนดเปนนโยบายเพื่อ

ผลักดันการใชระบบ  

3.3 ปญหาทางเทคนิค 
1) ระบบงาน 

2) อุปกรณ  

• จัดเจาหนาที่ Help Desk ใหแนะนํา ซึ่งสวนราชการสามารถติดตอไดที่

โทร. 0-2280-9000 ตอ 571-573 

• จัดทําวีดิทัศนหรือขอมูลเทคนิคการใชระบบและอุปกรณเผยแพรทาง

เว็บไซต 

• จัดทําเอกสารแนวทางการตรวจสอบและแกไขปญหา  
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4. แนวทางในอนาคตของระบบ CABNET 
 สลค. จะทดลองนําระบบ CABNET มาใชใหครบทุกหนวยงานภายในเดือนธันวาคม 2553 โดย

กําหนดแผนการดําเนินการในอนาคต ดังนี้ 

• ตุลาคม 2553 ชี้แจงและแนะนําการใช Template 

• ตุลาคม-พฤศจิกายน 2553 Onsite training 11 กระทรวง 12 หนวยงานที่เหลือ 

• ธันวาคม 2553 เร่ิมทดลองปฏิบัติงานคูขนาน 

• เมษายน 2554 ประเมินผลการดําเนินงาน 
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ปญหาที่เกิดจากการใชงานระบบ CABNET และการปรับปรุงแกไข 
 

โดย นายวิเชยีร  เหลารุงเรืองชัย 

บริษัท CDG System จํากดั ผูพัฒนาระบบ CABNET 

 

 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) และบริษัทผูพัฒนาระบบไดรับแจงปญหาที่เกิดจากการใช

งานระบบ CABNET และไดดําเนินการปรับปรุงแกไข ดังนี้ 
สวนที่ไดรับแจงปญหาการใชงาน การปรับปรุงแกไข 

1. ดานการใชงานระบบ CABNET   

 1.1 Template 1) ปรับปรุง Template ตางๆ ใหมีขอความและรูปแบบที่เหมาะสมมากขึ้น 

2) ปรับปรุงใหสามารถกําหนดระยะหางของบรรทัดและตัวอักษรในบางสวนได 

เพื่อใหผูใชสามารถจัดเอกสารใหพอดีเขากับหนากระดาษได 

3) ปรับปรุงใหสามารถลบภาพครุฑออกจากเอกสาร เพื่อใชพิมพเก็บเปน

สําเนาได 

4) ปรับปรุงใหสามารถจัดการกับเนื้อหาในสวน “อางถึง” และ “ส่ิงที่สงมาดวย” 

ไดคลองตัวมากขึ้น 

5) จัดทํา Template สําหรับใชงานรวมกับ MS Word XP/2000 หรือ Open 

Office (รวมไปถึงการทดสอบการใชงานรวมกับ MS Office 2010) 

 1.2 การเขาใชงานระบบ/ 

การ login  

ไดแกไขกําหนดสิทธิการเขาถึงขอมูลบางสวน 

 1.3 การเสนอเรื่อง/สงเอกสาร

เพิ่มเติม 

1) ตรวจสอบการเสนอเรื่องซ้ํา โดยกรณีที่สวนราชการใช Template อยาง

ถูกตอง ระบบจะสามารถตรวจสอบการเสนอเรื่องซ้ํา และจะแสดงขอความ

แจงเตือนใหผูใชทราบ 

2) ปรับปรุงระบบใหสวนราชการสามารถสงเอกสารเพิ่มเติมภายหลังจากที่สง

เรื่องมายัง สลค. แลว 

 1.4 การแสดงวาระการประชุม ปรับปรุงระบบใหแสดงวาระการประชุมเฉพาะ ปคร. และผูชวย ปคร. หรือผูที่

ไดรับมอบหมายเทานั้น กรณีเปนผูที่ไมไดรับมอบหมายใหอานวาระการประชุม 

ระบบจะไมแสดงวาระการประชุม 

2. ดานการปฏิบัติงานของ
หนวยงานตาง ๆ 

 

 การบังคับใช และการปรับเปล่ียน

กระบวนการทํางานเดิมใหสอดรับ

กับระบบ 

กรณีที่มีการปรับปรุงแกไขกระบวนการทํางานของระบบ บริษัทผูพัฒนาระบบ

จะฝกอบรมแกเจาหนาที่ Help Desk ทุกครั้ง เพื่อใหเจาหนาที่สามารถให

คําแนะนําไดอยางถูกตอง 
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ภาพแสดงการแจงเตือนกรณีการเสนอเรื่องซ้ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงหนาจอ 

การสงเอกสารเพิ่มเติม 
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สรุปสาระสําคัญของการเสวนาประสบการณในการใชระบบ CABNET  
 

  ในการสัมมนาเพื่อประเมินผลระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบ

อิเล็กทรอนิกส (Cabinet Network: CABNET) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2553 ณ โรงแรมแมน้ํา รามาดา 

พลาซา กรุงเทพมหานคร สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ไดจัดการเสวนาประสบการณในการใช

ระบบ CABNET โดยเชิญผูแทนจากหนวยงานนํารองผูใชงานระบบ CABNET เปนผูนําการเสวนาดังนี้ 

นางสาวกัญญารักษ ศรีทองรุง ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(สศช.) นางสาวสุณีย เลิศเพียรธรรม ผูแทนกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.) และนางประภา สุด

ราม ผูแทนกระทรวงสาธารสุข (สธ.) โดยมีนางสาวออนฟา เวชชาชีวะ ผูเชี่ยวชาญดานระบบสารสนเทศ 

สํานักบริหารงานสารสนเทศ เปนผูดําเนินการเสวนา สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

1. ภาพรวมความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อใชระบบ CABNET 
ผูบริหารของ สศช. ไดใหความสําคัญกับการใชงานระบบ CABNET มาก โดยไดเรงรัด 

ติดตามใหผูที่เกี่ยวของจัดทําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีและตอบความเห็นผานระบบ CABNET ซึ่งในชวง

กอนเริ่มดําเนินการ สศช. ไดจัดการประชุมชี้แจงการใชระบบ CABNET และการใช template เพื่อใหผูที่

เกี่ยวของไดรับทราบและมีความเขาใจที่ตรงกัน พรอมทั้งมีหนังสือเวียนแจงวิธีการใชงาน template ใหทุก

หนวยงานทราบดวย ในขณะที่ สธ. ไดมีการปรับปรุงกระบวนงานบางสวนใหสอดคลองกับระบบ CABNET 

และมีความเห็นวาหากมีการใชระบบ CABNET อยางเต็มรูปแบบก็จะเกิดประโยชนอยางยิ่ง การเตรียมการ

เร่ิมจากการเตรียมความพรอมของบุคลากรและสถานที่ ซึ่งผูบริหาร สธ. ไดส่ังการใหจัดสถานที่ทํางานเพื่อ

รองรับระบบ CABNET และยังจัดใหมีการชี้แจง เกี่ยวกับระบบ CABNET และ template เพื่อใหความรูแก

ทีมผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) และสามารถถายทอดและทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงใหกับ

เจาหนาที่ระดับกรมได 

2. การเตรียมความพรอมสําหรับหนวยงานที่ยังไมไดใชระบบ CABNET 

ผูนําการเสวนาทุกทานมีความเห็นสอดคลองกันวา หนวยงานตองเตรียมความพรอม

ทั้งดานสถานที่และบุคลากร โดยบุคลากรที่เปนผูใชระบบ CABNET จะตองมีความรูเกี่ยวกับการใชงาน

คอมพิวเตอรและระบบ CABNET รวมทั้งตองมีความรูเกี่ยวกับกระบวนการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี โดย

จะตองมีการประชุมชี้แจงเพื่อสรางความรูและความเขาใจภายในองคกร และทีม ปคร. จะตองเปดใจรับ

ระบบ CABNET และเตรียมความพรอมของทีมใหมีความรูและความเขาใจในระบบ CABNET และ

กระบวนการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี เพื่อทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงใหกับบุคลากรภายในหนวยงาน โดยอาจ

ขอความรวมมือจาก สลค. ในการสงวิทยากรไปบรรยายเกี่ยวกับการใชงานระบบ CABNET และ

กระบวนการเสนอเรื่อง 
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นอกจากนี้ หนวยงานจะตองกําหนดกระบวนการและขั้นตอนการทํางานภายในให

ชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงไฟลขอมูลใหกับทีม ปคร. เพื่อสงเขาระบบ CABNET ซึ่งแตละหนวย

จะตองกําหนดวิธีปฏิบัติที่ เหมาะสมและสอดคลองกับการทํางานของหนวยงาน  ตัวอยางเชน  

สธ. กําหนดใหหนวยงานระดับกรมสงไฟลลาสุดที่รัฐมนตรีลงนามแลวใหทีม ปคร. ในขณะที่ วท. กําหนดให

หนวยงานระดับกรมสงไฟลขอมูลใหทีม ปคร. ต้ังแตตน และทีม ปคร. จะเปนผูปรับแกไขขอมูล (ถามี) แลว

จึงสงไฟลลาสุดกลับไปที่หนวยงานระดับกรม สวน สศช. หนวยงานภายในจะสงไฟลขอมูลใหทีม ปคร. เมื่อ

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติลงนามเรียบรอยแลว  
3. ประเด็นปญหาจากการใชงานระบบ CABNET และขอเสนอแนะ 

ประเด็นปญหา ขอชี้แจง/ขอเสนอแนะ 

3.1 การใชงาน template  

 3.1.1 เจาหนาที่ระดับกรมยังไมเขาใจ

วิธีการใชและประโยชนของ template 

สศช. วท. และ สธ. ไดมีการประชุมชี้แจงและแจงเวียนวิธีการใชงาน 

template ใหผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ นอกจากนี้ยังพบวาหนวยงาน

ภายในกระทรวงบางหนวยงานไมไดใช Microsoft Word ในการพิมพ

เอกสารจึงไมสามารถใชไฟล template ที่ สลค. เตรียมไวได โดย 

สลค. ไดชี้แจงวาไดจัดเตรียม template สําหรับ Open Office ไวแลว 

หนวยงานตาง ๆ สามารถขอรับไฟลที่ สลค. ได นอกจากนี้ สลค.  

มีความยิ นดี ที่ จ ะส ง วิ ทยากร ไปชี้ แ จ ง ในประ เด็ นดั ง กล า ว 

หากหนวยงานรองขอ 

 3.1.2 ส ล ค .  ยั ง มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง 

template อยูเปนระยะทําใหเกิดความสับสนวา 

template ที่สวนราชการจะ download มาใชนั้น

ถูกตองหรือไม 

สลค. ไดชี้แจงใหทราบวา ในระยะนี้หากหนวยงานจะใช template 

ขอใหตรวจสอบความเปนปจจุบันของ template ไดจากเว็บไซต 

CABNET และ สลค. จะเรงรัดปรับปรุง template ใหสมบูรณโดยเร็ว 

 3.1.3 สลค. ควรปรับปรุง template 

การจัดทําเรื่องประเภทแตงตั้ง เนื่องจากปจจุบัน

แบบแสดงคุณสมบัติจะอยูในไฟลเดียวกันกับ

หนังสือนําสง ทําใหไมสะดวกหากตองเสนอการ

แตงตั้งขาราชการหลายตําแหนง 

สลค. ขอรับไปพิจารณาดําเนินการ 

3.2 ปญหาเกี่ยวกับการใชงานระบบ CABNET  

 3.2.1 ระบบ CABNET ไมคอยมีการ

เคลื่อนไหว 

สลค .  ชี้ แจงว า  เนื่ องจากขณะนี้  CABNET ยั งอยู ในระหวาง 

การทดลองใชระบบ ทําใหยังมีผูเขาใชงานไมมาก จึงขอเชิญชวน 

ใหหนวยงานนํารองทุกหนวยงานทดลองใชระบบคูขนานกับ 

การทํางานตามปกติ 

 3.2.2 เสียงเตือนเมื่อมีเรื่องเขาเบา

เกินไป 

สลค. จะประสานกับบริษัทผูพัฒนาระบบใหปรับเสียงเตือนใหดังขึ้น

และมีความหลากหลายมากขึ้น 
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ประเด็นปญหา ขอชี้แจง/ขอเสนอแนะ 

 3.2.3 หนวยงานระดับกรมสามารถ

เปดดูวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีผานระบบ 

CABNET ได เชนเดียวกับ ปคร. และผูชวย ปคร. 

เ พื่ อ โ น มน า ว ให หน ว ย ง าน ร ะดั บก รม ให

ความสําคัญกับระบบ CABNETมากขึ้น 

 

 

สลค. ชี้แจงวา ระบบ CABNET จะมีหนาจอที่จะแจงให ปคร. และ

ผูชวย ปคร.ทราบรายชื่อเรื่องที่ไดรับอนุมัติใหจัดเขาวาระแลวทั้งหมด 

เพื่อใหหนวยงานสามารถเตรียมขอมูลเปนการลวงหนาได และ

เนื่องจากระบบ CABNET เปนระบบปดซึ่งตองมีการรักษาความ

ปลอดภัยของขอมูลจึงไมสามารถเปดใหระดับกรม และขอชี้แจง

เพิ่มเติมวา บางเรื่องที่ได รับการอนุมัติจากนายกรัฐมนตรีแลว  

แตยั ง ไม สามารถจัด เข าวาระการประชุมคณะรั ฐมนตรี ได  

เพราะตองรอเอกสารเพิ่มเติม  หรือความเห็นของหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของใหครบถวนกอน 

 3.2.4 หากระบบ CABNET ขัดของ

และไมสามารถใชงานไดหนวยงานจะทําอยางไร 

ระบบ CABNET จะมีการสํารองขอมูลแบบคูขนาน ซึ่งหากระบบ

หลักมีปญหาระบบสํารองจะทํางานแทนกันโดยอัตโนมัติ แตหากเกิด

ความเสียหายที่สายเคเบิลหนวยงานตาง ๆ สามารถใชเครื่องของ

หนวยงานใกลเคียงได 

 3.2.5 กรณีเปดหนาจอระบบ CABNET 

ทิ้งไวระยะหนึ่งแลวระบบใหรหัสผานอีกครั้ง  

และเมื่อใสรหัสผานแลวจะขึ้นเปนอักษร  x  

โดยมีจํานวนไมตรงกับจํานวนตัวอักษรของ

รหัสผาน 

ระบบ CABNET จะมีการปองกันความปลอดภัยของขอมูล โดยใหมี

การออกจากระบบโดยอัตโนมัติ (Auto Lockout) เมื่อไมมีการใชงาน

ระยะหนึ่ง เมื่อจะเริ่มใชงานอีกครั้งจึงจําเปนตองใสรหัสผานอีกครั้ง

โดยเครื่องหมาย x จะขึ้นไมตรงกับจํานวนตัวอักษรของรหัสผานเพื่อ

ปองกันการแอบดูรหัส 

 3.2.6 เมื่อเปดเครื่องแลวตองรอเปน

ระยะเวลานานกวาจะเริ่มใชงานระบบ CABNET 

ได  

เมื่อเปดเครื่องแลวเครื่องจะขึ้นหนาจอ CISCO เพื่อตรวจสอบความ

ปลอดภัยของระบบ  โดยจะใชเวลาประมาณ  3-5 นาที ซึ่งเปน

กระบวนการทํางานตามปกติ อยางไรก็ตามบริษัทผูพัฒนาระบบจะ

ตรวจสอบและแกไขใหสามารถใชงานไดเร็วขึ้น  

 3.2.7 หนาจอของ สศช. เมื่อมีการ

แกไขขนาดของ  font แลวปรากฏวาชื่อของ

หนวยงานบรรทัดลางหายไป 

สลค. ขอรับไปปรับปรุงแกไข 

3.3 ปญหาเกี่ยวกับขั้นตอนการทํางาน  

 3.3.1 หนวยงานระดับกรมมีความ

กังวลวา หากสงไฟล template มายัง ปคร. แลว

อาจมีการแกไขขอมูลในเอกสารโดยที่กรมไมได

รับทราบ 

ผูแทน  สธ .  มีความเห็นวา  ปคร .  ไมสามารถแกไขเรื่องเสนอ

คณะรัฐมนตรีเองได หากจําเปนตองแกไขตองสงเรื่องกลับไปยังกรม

เจาของเรื่องดําเนินการแกไขและสงกลับมายัง ปคร.อีกครั้งหนึ่ง ซึ่ง

สอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติงานของ สศช. ในขณะที่ผูแทน วท. 

ชี้แจงวา ปคร. ของ วท. อาจแกไขเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีของกรมได 

แตตองมีการประสานงานเพื่อแจงใหกรมใหความเห็นชอบ 

 3.3.2 เมื่อรัฐมนตรีลงนามในเรื่อง

เสนอคณะรัฐมนตรีแลวสามารถสงไฟลมายัง 

สลค. ไดเลยใชหรือไม 

เมื่อรัฐมนตรีลงนามในเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีแลวหนวยงาน

สามารถสงไฟล template เขาระบบ CABNET เพื่อสงมายัง สลค. ได

ทันที โดยไมตองมีการสแกนลายมือช่ือของรัฐมนตรีมาดวย 



17 

 

 

คํากลาวสรุปการสัมมนา 

 

โดย นางสาวสิบพัน  วนวสิุทธิ ์

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 

 จากที่คณะผูเสวนากลาวไปทั้งหมดนั้นนาจะเปนบทสรุปไดในระดับหนึ่งแลวและมีความชัดเจนดี 

แตที่อยากจะขอย้ําคือ ในวันนี้มีความรูสึกสบายใจที่ไมไดยินคําวาสะดวกสบาย แตไดยินเฉพาะคําวา

สะดวกกับรวดเร็ว เพราะถาเมื่อไรเราติดคําวาสบายระบบนี้จะมีปญหา เพราะบางครั้งการเริ่มตนทําสิ่งใหม ๆ 

จะไมคอยสบายเทาใดนัก แตมักจะติดขัดในหลาย ๆ ส่ิง และสําหรับวิธีการทํางานของระบบราชการนั้น ถา

เนนเรื่องความสบายมากเกินไป บางครั้งจะทําใหละทิ้งขั้นตอนที่จําเปน ทั้งนี้ ส่ิงที่จะตองไมลืมคือ ราชการ

มีระเบียบแบบแผน มีกฎเกณฑ และมีส่ิงตาง ๆ กํากับอยูเปนจํานวนมาก ดังนั้น ไมวาจะสะดวกอยางไร แต

จะทิ้งสิ่งซึ่งเปนกฎเกณฑทั้งหมดนั้นเปนไปไมได จะตองคงไวเชนเดิมเดิม นอกจากนี้ หากทานมีแผนพับ 

CABNET จะสังเกตเห็นวามีหัวขอ “CABNET มีประโยชนอยางไร” ซึ่งตองใหบรรลุประโยชนทั้ง 5 ขอ 

ดังกลาวจึงจะถือวาระบบนี้มีความสมบูรณ สุดทายนี้ อยากจะขอความรวมมือทุกทานชวยกันผลักดันระบบ

นี้ตอไป ขอใหถือวาระบบนี้เปนของเราทุกคน แทจริงแลวสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะตองรับผิดชอบ

กับปญหาทุกอยางที่เกิดขึ้น ขอขัดของทุกอยางจะตองแกไขใหได ส่ิงเหลานี้ลวนเปนหนาที่ที่จะตองทําอยูแลว 

แตทั้งนี้ทั้งนั้น ระบบนี้จะมีปญหามากนอยเพียงใด จะแกไขไดดีเพียงใด ตองอาศัยความรวมมือจากผูใชทุก

ทาน ดังนั้น ขอใหชวยกันใชระบบ CABNET มาก ๆ ขอบคุณคะ 

 

     
 

 

 


