การประสานงานเพื่อรัฐมนตรีเสนอกฎหมาย
ในขัน้ ตอนสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ

กลมุ่ งานประสานการเมือง
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
กรกฎาคม ๒๕๖๑

คำนำ
กลุ่มงานประสานการเมือง สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ได้จดั ทา
คู่ มื อการด าเนิ น งานเพื่ อ รัฐ มนตรีเสนอกฎหมายในขัน้ ตอนสภานิ ติ บ ั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ข้ึน
เพื่อ เป็ น แนวทางในการปฏิบ ัติงานของผู้ป ฏิบ ัติราชการทางด้า นการเมือ งให้ป ฏิบ ัติห น้ า ที่
ได้อ ย่างราบรื่น เพิ่มประสิท ธิภ าพในการประสานราชการทางการเมือ งกับหน่ วยงานต่ างๆ
เป็ นการสนับสนุนการดาเนินงานทางการเมืองของรัฐมนตรีในขัน้ ตอนนิตบิ ญ
ั ญัติ ซึง่ เป็ นภารกิจ
หลักของสานักงานรัฐมนตรี โดยเนื้อหาของคู่มอื จะให้ความสาคัญกับ กระบวนการปฏิบตั ิงาน
(Work Flow) ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน (Procedure) เอกสารอ้างอิง (Reference Document) และ
แบบฟอร์มทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน (Form)
คณะผู้จ ัด ท าหวัง ว่ า คู่มือ การด าเนิ น งานฯ ฉบับ นี้ จะท าให้ ผู้ป ฏิ บ ัติ ห น้ า ที่
ประสานงานทางการเมืองและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง ได้มโี อกาสเพิม่ พูนความรู้ สามารถใช้ประโยชน์และ
เผยแพร่ต่อไป

กลุ่มงานประสานการเมือง
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
กรกฎาคม ๒๕๖๑

สารบัญ
หน้ า
วัตถุประสงค์ของการจัดทาคูม่ อื (Objectives)
ขอบเขต (Scope)
คาจากัดความ (Definition)
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ (Responsibilities)
กระบวนการปฏิบตั งิ าน (Work Flow)
ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน (Procedure)
มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน (Work Standard)
ระบบติดตามประเมินผล (Evaluation)
เอกสารอ้างอิง (Reference Document)
แบบฟอร์มทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน (Form)

๑
๑
๒
๒
๓
๖
๑๕
๑๗
๒๑
๒๑

ภาคผนวก
 แบบฟอร์มทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน (Form)
- แบบฟอร์ม Check list ขัน้ ตอนการเสนอกฎหมาย
- แบบฟอร์มบันทึกสรุปเรือ่ ง
- แบบแจ้งรายชือ่ ผูม้ าชีแ้ จงในทีป่ ระชุม
- แบบฟอร์มคากล่าวเสนอร่างกฎหมาย
- แบบฟอร์มเสนอรายชือ่ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี
- แบบฟอร์มบัญชีรายชือ่ เจ้าหน้าทีใ่ ห้ขอ้ มูลเพิม่ เติม
- แบบฟอร์มสรุปประเด็นการพิจารณาร่างกฎหมาย
 ขัน้ ตอนของรัฐมนตรีในการเสนอร่างพระราชบัญญัตติ ่อทีป่ ระชุม
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ

คู่มือการดาเนินงานการประสานงานเพื่อรัฐมนตรี
เสนอกฎหมายในขัน้ ตอนสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
การเสนอและชีแ้ จงกฎหมายในขัน้ ตอนของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ เป็ นภารกิจ
หนึ่งของรัฐมนตรีทต่ี อ้ งดาเนินการในฐานะคณะรัฐมนตรี กอปรกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ (ข้อ ๑) ได้กาหนด ให้สานักงานรัฐมนตรี
มีภ ารกิจเกี่ยวกับราชการทางการเมือง เพื่อสนับสนุ นภารกิจของรัฐมนตรี ดังนัน้ กลุ่มงาน
ประสานการเมืองซึง่ รับผิดชอบภารกิจดังกล่าว จึงได้จดั ทาคู่มอื การดาเนินงานการประสานงาน
เพื่อรัฐมนตรีเสนอกฎหมายในขัน้ ตอนสภานิ ติบญ
ั ญัติแห่งชาติ เพื่อให้บุคลากรในกลุ่มงาน
ใช้เป็ นคูม่ อื ในการปฏิบตั งิ านให้เป็ นแนวทางเดียวกัน
๑. วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือ (Objectives)

)

๑.๑
ประสานการเมือง
๑.๒
๑.๓
๑.๔

เพื่อ เป็ น กรอบ และแนวทางในการปฏิบ ัติง านของบุ ค ลากรกลุ่ ม งาน
เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านของบุคลากรเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
เพือ่ เผยแพร่ และสือ่ สารวิธกี ารทางาน
เพือ่ ใช้เป็ นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบตั งิ าน

๒. ขอบเขต (Scope)

)

เมื่อ กฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ กฎหมายที่กระทรวงศึกษาธิการ
ได้รบั มอบหมาย ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้ว เจ้าหน้าทีก่ ลุ่มงานประสานการเมือง
จะประสานงานกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สานัก งาน
เลขาธิก ารวุ ฒ ิส ภา องค์ ก รหลัก และองค์ ก รในก ากับ หลัง จากนั น้ จัด ท าค ากล่ า วเสนอ
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ / พระราชก าหนด และรายชื่ อ คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามัญ พิ จ ารณา
ร่ า งพระราชบัญ ญัติ ในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี รวมทัง้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง น าเรียนรัฐมนตรี
เพื่อ ใช้ใ นการเสนอต่ อ ที่ป ระชุม สภานิ ติบ ัญญัติแ ห่งชาติ และสุด ท้า ยคือ จัด ท าสรุป ประเด็น
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัต/ิ พระราชกาหนด เสนอรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณา

๒
๓. คาจากัดความ (Definition)
๓.๑ กฎหมาย หมายความว่า ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) และพระราชกาหนด
(พ.ร.ก.) ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือทีก่ ระทรวงศึกษาธิการได้รบั มอบหมาย ผ่านการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีแล้ว และอยูร่ ะหว่างขัน้ ตอนการพิจารณาของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
๓.๒ รัฐมนตรี หมายความว่า รัฐ มนตรีว ่า การกระทรวงศึก ษาธิก าร และ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๓.๓ คากล่าวเสนอร่างกฎหมาย หมายความว่า เอกสารที่เจ้าหน้ าที่กลุ่มงาน
ประสานการเมือ งจัด ท าขึ้น เพื่อ อ านวยความสะดวกให้ ร ัฐ มนตรีใ นการกล่ า ว เสนอร่ า ง
พระราชบัญญัต/ิ พระราชกาหนด ต่อทีป่ ระชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
๓.๔ สภา หมายความว่า สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ทาหน้าทีส่ ภาผูแ้ ทนราษฎร
และวุฒสิ ภา
๓.๕ สานักงานเลขาธิ การวุฒิสภา หมายความว่า หน่ วยงานทีป่ ฏิบตั ิหน้าที่
สานักงานเลขาธิการสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
๓.๖ สานักเลขาธิ การนายกรัฐมนตรี (สลน.) หมายความว่า หน่วยงานทีป่ ฏิบตั ิ
หน้าทีฝ่ ่ ายเลขานุการของคณะกรรมการประสานงานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ (วิป ปนช.)
๔. หน้ าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
การด าเนิ น งานในการประสานงานเพื่อ รัฐ มนตรีเ สนอกฎหมายในขัน้ ตอน
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ มีผปู้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้อง และมีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ดังนี้
๔.๑ หัวหน้ าสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิ การ มีหน้าทีก่ ากับ ติดตาม
การดาเนินงานของเจ้าหน้าที่
๔.๒ หัวหน้ ากลุ่มงานประสานการเมือง สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิ การ
มีหน้าทีค่ วบคุม ดูแลการดาเนินงาน และให้ขอ้ เสนอแนะในการปฏิบตั งิ านแก่เจ้าหน้าที่
๔.๓ เจ้าหน้ าที่ผรู้ บั ผิดชอบ มีหน้าที่ ดังนี้
๔.๓.๑ วิเคราะห์ กลันกรองวาระการประชุ
่
มสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
๔.๓.๒ จัดทาแฟ้ มคากล่าวเสนอร่างกฎหมาย
๔.๓.๓ ประสานและอานวยการให้รฐั มนตรีเสนอร่างกฎหมายต่อทีป่ ระชุม
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
๔.๓.๔ จัดทารายงานสรุปประเด็นการพิจารณาร่างกฎหมาย

๓
๕. กระบวนการปฏิ บตั ิ งาน (Work Flow)
กระบวนการย่อยที่ ๑ : การประสานงานสานักเลขาธิ การนายกรัฐมนตรี (สลน.)
รับเรือ่ งจาก
งานสารบรรณ

วิเคราะห์ กลันกรอง
่
จัดทาบันทึกสรุปเรือ่ ง
เรียนรัฐมนตรี

ประสานหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
และขอชื่อผูช้ แ้ี จง

รับเรือ่ งทีร่ ฐั มนตรีสงการ
ั่

รับชื่อผูช้ แ้ี จงจากหน่วยงานเจ้าของเรือ่ ง

ส่งเรือ่ งให้หน่วยงาน
เจ้าของเรือ่ ง

ส่งชื่อผูช้ แ้ี จงให้ สลน.

รับการประสานงานจาก สลน.
สาเนาเอกสาร
จัดเก็บ

ประสานงานกับรัฐมนตรี

แจ้งผลการประสานงาน
กับ สลน.

๔
กระบวนการย่อยที่ ๒ : การประสานงานสภานิ ติบญ
ั ญัติแห่งชาติ (สนช.)

รับวาระการประชุม
จากงานสารบรรณ

วิเคราะห์ กลันกรอง
่
วาระการประชุม
จัดทาบันทึกเรียนรัฐมนตรี
ทราบวาระการประชุม
และการประสานงานของ สร.
รับเรือ่ งจากรัฐมนตรี

ประสานหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ให้ส่งชื่อ กมธ. และชื่อผูช้ แ้ี จง
รับชื่อ กมธ. และชื่อผูช้ แ้ี จง
จากหน่วยงานเจ้าของเรือ่ ง
ส่งชื่อผูช้ แ้ี จงให้ สนช.

จัดเก็บเอกสาร
จัดทาแฟ้ มคากล่าวเสนอร่างกฎหมาย

ประสานหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เพื่อให้ขอ้ มูลเพิม่ เติม

ประสานงาน
ณ รัฐสภา

๕
กระบวนการย่อยที่ ๓ : การจัดทาสรุปประเด็นการพิ จารณาร่างกฎหมาย

ติดตาม รับฟั ง
การประชุมสภา

จัดทาสรุปประเด็น
การพิจารณาร่างกฎหมาย

จัดทาบันทึกเรียนรัฐมนตรี

รับเรือ่ งทีร่ ฐั มนตรีสงการ
ั่

ส่งเรือ่ งให้หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง (ถ้ามี)

จัดเก็บเอกสาร

๖
๖. ขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ งาน (Procedure)
กระบวนการย่อยที่ ๑ : การประสานงานสานักเลขาธิ การนายกรัฐมนตรี (สลน.)
ประกอบด้วยขัน้ ตอนต่างๆ รวม ๑๒ ขัน้ ตอน ซึง่ มีรายละเอียดการดาเนินงาน ได้แก่
๑) รับเรื่องจากงานสารบรรณ รับหนังสือของสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เรื่อ ง เชิญ ประชุ ม ชี้แ จงร่ า งกฎหมายกับ คณะกรรมการประสานสภานิ ติบ ัญ ญัติแ ห่ ง ชาติ
จากงานสารบรรณ
๒) วิ เคราะห์ กลันกรอง
่
ตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎหมายว่า หน่ วยงานใด
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็ นหน่วยงานเจ้าของเรือ่ ง และดาเนินการตามขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ตอน : สรุปเรื่องเรียนรัฐมนตรี
๑) จัดทาบันทึกสรุปเรื่องเรียนรัฐมนตรี ดาเนินการทาบันทึกสรุปเรือ่ งและ
เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรี เรียนผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชัน้
๒) รับเรื่ องที่ ร ฐั มนตรี ส งั ่ การ รับหนั งสือที่ร ัฐมนตรีส งั ่ การแล้ ว จากงาน
สารบรรณ และตรวจสอบความเรียบร้อย
๓) ส่ ง เรื่องให้ หน่ ว ยงานเจ้าของเรื่อง ด าเนิ น การส่ง เรื่อ งให้ห น่ ว ยงาน
เจ้าของเรือ่ งทันที เนื่องจากการประชุมมีกาหนดเวลา
๔) สาเนาเอกสารจัดเก็บ โดยการสแกนเอกสารเพื่อจัดเก็บเป็ นหลักฐาน
ไว้เป็ นไฟล์ pdf.
ขัน้ ตอน : ประสานหน่ วยงานเจ้าของเรื่อง / สลน.
๑) ประสานหน่ วยงานเจ้ า ของเรื่ อ งและขอชื่ อ ผู้ชี้ แ จง ประสานกับ
หน่ ว ยงานเจ้ า ของเรื่อ งเป็ นการภายใน เพื่อ แจ้ ง ก าหนดการประชุ ม ของคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ และขอชือ่ ผูท้ จ่ี ะไปชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุม
๒) รับ ชื่ อ ผู้ชี้ แ จงจากหน่ วยงานเจ้ า ของเรื่ อ ง รับ รายชื่อ ผู้ ช้ีแ จงจาก
หน่วยงานเจ้าของเรือ่ ง และตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อย
๓) ส่ ง ชื่ อผู้ชี้แจงให้ สลน. ส่ง แบบแจ้ง รายชื่อผู้ช้แี จงให้สานัก เลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีทราบทางโทรสาร และตรวจสอบการได้รบั เอกสารทางโทรศัพท์ หรือ Line
๔) รับการประสานจาก สลน. เจ้าหน้าทีส่ านักประสานการเมือง สานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี จะประสานเป็ นการภายใน เพื่อสอบถามวัน เวลา ทีร่ ฐั มนตรีจะสามารถไปเสนอ
ร่างกฎหมายต่อทีป่ ระชุมสภา
๕) ประสานงานกับรัฐมนตรี ประสานรัฐมนตรีทร่ี บั ผิดชอบเสนอร่างกฎหมาย
หรือคณะทางานเพื่อขอวัน เวลาที่รฐั มนตรีจะสามารถไปเสนอร่างกฎหมายได้ (วันที่มีก าร
ประชุมสภา คือ วันพฤหัสบดี หรือวันศุกร์)

๗
๖) แจ้งผลการประสานงานกับ สลน. แจ้งวัน เวลา ที่ร ฐั มนตรีก าหนด
ให้สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทราบ เพื่อตรวจสอบความเป็ นไปได้ทจ่ี ะบรรจุ ร่างกฎหมาย
ในระเบียบวาระการประชุมสภา
กระบวนการย่อยที่ ๒ : การประสานงานสภานิ ติบญ
ั ญัติแห่งชาติ (สนช.)
ประกอบด้วยขัน้ ตอนต่างๆ รวม ๑๑ ขัน้ ตอน ซึง่ มีรายละเอียดการดาเนินงาน ได้แก่
๑) รับวาระการประชุมจากงานสารบรรณ รับระเบียบวาระการประชุมสภา
นิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติจากงานสารบรรณ
๒) วิ เคราะห์ กลันกรอง
่
วาระการประชุม โดยการกลันกรองว่
่
ามีร่างกฎหมาย
ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารอยู่ ใ นระเบี ย บวาระการประชุ ม หรื อ ไม่ และวิ เ คราะห์ ว่ า เป็ น
ความรับผิดชอบ หรือเกี่ยวข้องกับหน่ วยงานใดในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และดาเนินการ
ตามขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ตอน : สรุปวาระประชุมสภาเรียนรัฐมนตรี
๑) จัด ท าบัน ทึ ก เรี ย นรัฐ มนตรี ท ราบสรุ ป วาระการประชุ ม และ
การประสานงานของสานักงานรัฐมนตรี จัดทาบันทึกข้อความสรุปเสนอวาระการประชุมสภา
พร้อ มระเบีย บวาระการประชุม รวมทัง้ ให้ข้อ มูล อื่น ๆ ในส่ว นที่เ กี่ย วข้อ งเพื่อ ประกอบการ
พิจารณาของรัฐมนตรี
๒) รับเรื่องจากรัฐมนตรี รับหนังสือทีร่ ฐั มนตรีทราบแล้ว จากงานสารบรรณ
และตรวจสอบความเรียบร้อย
๓) จัดเก็บเอกสาร โดยการสแกนเอกสารเป็ นไฟล์ pdf.
ขัน้ ตอน : ประสานหน่ วยงานเจ้าของเรื่อง / สนช.
๑) ประสานหน่ วยงานเจ้าของเรื่องให้ส่งชื่อ กมธ. และชื่ อผู้ชี้แจง ประสาน
กับหน่วยงานเจ้าของเรื่องเป็ นการภายใน เพื่อขอชื่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี และชือ่ ผูท้ จ่ี ะไปชีแ้ จงร่างกฎหมายต่อทีป่ ระชุมสภา
๒) รับชื่อ กมธ. และชื่อผูช้ ี้แจงจากหน่ วยงานเจ้าของเรื่อง
- รับรายชื่อกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติในสัดส่วน
ของคณะรัฐมนตรีจากหน่วยงานเจ้าของเรื่อง เพื่อจัดทาเป็ นเอกสารประกอบแฟ้ มคากล่าวเสนอ
ร่างกฎหมาย
- รับ รายชื่อ ผู้ช้ีแ จงจากหน่ ว ยงานเจ้า ของเรื่อ ง แล้ว ตรวจสอบความ
ถูกต้อง เรียบร้อย
๓) ส่งชื่อผู้ชี้แจงให้ สนช. จัดทาหนังสือกราบเรียนประธานสภา เพื่อขออนุญาต
ให้ผู้แทนหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงร่างกฎหมายต่อที่ประชุมสภา เพื่อให้การตอบ
ข้อซักถามสมบูรณ์ และครอบคลุมทุกประเด็น

๘
๔) จัดทาแฟ้ มคากล่าวเสนอร่างกฎหมาย ซึง่ ประกอบด้วย
- ขัน้ ตอนการเสนอร่างกฎหมายต่อทีป่ ระชุมสภา
- คากล่าวเสนอร่างกฎหมาย
- ค ากล่ าวเสนอชื่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติ
ในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี
- ร่างกฎหมาย
- บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญของร่างกฎหมาย
- มติคณะกรรมการประสานงานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
- สรุ ปผลการประชุ มคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิ ติบ ัญญัติ
แห่งชาติ
๕) ประสานหน่ วยงานเจ้ า ของเรื่ อ งเพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ประสาน
หน่ ว ยงานเจ้า ของเรื่อ ง ให้เ จ้า หน้ า ที่ท่ีร ับ ผิด ชอบหรือ ที่เ กี่ย วข้อ งมาบรรยายสรุ ป เนื้ อ หา
สาระสาคัญของกฎหมาย หรือข้อมูลอื่นๆ ทีจ่ าเป็ น
๖) ประสานงาน ณ รัฐสภา เจ้าหน้าทีก่ ลุ่มงานประสานการเมืองปฏิบตั งิ าน
ณ รัฐสภา ในวันประชุม สภา เพื่ออานวยความสะดวกให้รฐั มนตรีในการเสนอกฎหมายต่อที่
ประชุม สภา โดยประสานงานกับสานักเลขาธิก ารนายกรัฐมนตรี และสานักงานเลขาธิก าร
วุฒสิ ภาอย่างใกล้ชดิ
 ก่อนการประชุม
- เจ้า หน้ า ที่ก ลุ่ ม งานประสานการเมือ ง เรีย นเชิญ รัฐ มนตรีนัง่ พัก รอ
ณ ห้องรับรองคณะรัฐมนตรี ชัน้ ๒ อาคารรัฐสภา ๑
- เชิญ ผู้ช้ีแ จงและเจ้ า หน้ า ที่ท่ีเ กี่ย วข้อ งร่ ว มหารือ พร้อ มให้ข้อ มูล
เพิม่ เติมต่อรัฐมนตรี ณ ห้องรับรองคณะรัฐมนตรี ชัน้ ๒ อาคารรัฐสภา ๑
- ประสานสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา แจ้งความพร้อมของรัฐมนตรี
และผูช้ แ้ี จง รวมทัง้ ขอทราบรายชือ่ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
- เมือ่ ใกล้ถงึ ระเบียบวาระ เจ้าหน้าทีก่ ลุ่มงานประสานการเมือง เรียนเชิญ
รัฐมนตรีทด่ี ้านหลังบัลลังก์ของประธานสภาในบริเวณห้องประชุมสภา เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเสนอกฎหมาย
- เมื่อถึงระเบียบวาระ ประธานสภาจะแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีรฐั มนตรี
เข้าร่วมประชุมเพือ่ เสนอกฎหมาย และเชิญรัฐมนตรีนงประจ
ั่
าที่
- รัฐ มนตรีเ ข้า ห้ อ งประชุ ม ประตู ท างด้ า นขวา และนั ง่ บริเ วณป้ า ย
“คณะรัฐมนตรี”

๙
- เมือ่ ประธานสภาอนุญาตให้ผชู้ แ้ี จงเข้าร่วมประชุมได้ เจ้าหน้าทีก่ ลุ่มงาน
ประสานการเมืองนาผูแ้ ทนหน่วยงานทีเ่ ข้าร่วมชีแ้ จงกับรัฐมนตรีเข้าห้องประชุมประตูทางด้านซ้าย
และนังบริ
่ เวณป้ าย “ผูช้ แ้ี จง”
 ระหว่างการประชุม
- ประสานกับสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา เพื่อนัดหมายการประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ นัดแรก
- แจ้งวัน เวลา และสถานที่ของการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจ ารณาร่ างพระราชบัญญัติ นัดแรก ให้กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติ
ในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีทราบ
กระบวนการย่อยที่ ๓ : การจัดทาสรุปประเด็นการพิ จารณาร่างกฎหมาย
ประกอบด้วยขัน้ ตอนต่างๆ รวม ๖ ขัน้ ตอน ซึง่ มีรายละเอียดการดาเนินงาน ดังนี้
๑) ติ ดตาม รับฟังการประชุมสภา ติดตาม รับฟั งการประชุมสภา เพือ่ จดบันทึก
การประชุม และบันทึกเสียงการประชุมตัง้ แต่เริม่ การพิจารณาร่างกฎหมายจนเสร็จสิน้ การลงมติ
โดยรับฟั งการถ่ายทอดประชุมสภาได้ผา่ น ๓ ช่องทาง ได้แก่
- www.radioparliament.net
- สถานีวทิ ยุโทรทัศน์รฐั สภา ดิจทิ ลั ช่อง ๑๐
- สถานีวทิ ยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.50 MHz.
๒) จัดทาสรุป ประเด็นการพิ จารณาร่า งกฎหมาย ด าเนิ น การประมวลผล
และจัดทาสรุปประเด็นการพิจารณาร่างกฎหมาย โดยแบ่งเป็ นประเด็นการอภิปรายของสมาชิก
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ (รายละเอียดตามภาคผนวก)
๓) จัดทาบันทึ กเรี ยนรัฐมนตรี จัด ท าบัน ข้อ ความเรีย นรัฐ มนตรี เพื่อ เป็ น
หนังสือนาส่งสรุปประเด็นการพิจารณาร่างกฎหมาย
๔) รับเรื่องที่รฐั มนตรีสงการ
ั่
รับหนังสือทีร่ ฐั มนตรีสงการแล้
ั่
ว จากงานสารบรรณ
และตรวจสอบความเรียบร้อย
๕) ส่งเรื่องให้หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ส่งเรื่องให้หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
ดาเนินการต่อไป โดยส่งผ่านงานสารบรรณ
๖) จัดเก็บเอกสาร โดยการสแกนเอกสารทีร่ ฐั มนตรีสงการแล้
ั่
ว เป็ นไฟล์ pdf.

๑๐
ระเบียบปฏิ บตั ิ ที่ใช้ประกอบการดาเนิ นงาน
การเสนอ/ชีแ้ จงกฎหมายในขัน้ ตอนของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติตอ้ งดาเนินการ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อบังคับการประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๑๓๓ ร่างพระราชบัญญัตใิ ห้เสนอต่อสภาผูแ้ ทนราษฎรก่อน และจะเสนอ
ได้กแ็ ต่โดย
(๑) คณะรัฐมนตรี
(๒) สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจานวนไม่น้อยกว่ายีส่ บิ คน
(๓) ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนเข้าชื่อเสนอกฎหมายตาม
หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด ๕ หน้าทีข่ องรัฐ ทัง้ นี้ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเข้าชือ่ เสนอกฎหมาย
มาตรา ๑๓๖ เมื่อสภาผู้แทนราษฎรได้พจิ ารณาร่างพระราชบัญญัติและลงมติ
เห็นชอบแล้ว ให้สภาผูแ้ ทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัตนิ นั ้ ต่อวุฒสิ ภา วุฒสิ ภาต้องพิจารณา
ร่ า งพระราชบัญ ญัติท่ีเ สนอมานั น้ ให้เ สร็จ ภายในหกสิบ วัน แต่ ถ้ า ร่ า งพระราชบัญ ญัตินัน้
เป็ นร่างพระราชบัญญัตเิ กี่ยวด้วยการเงินต้องพิจารณาให้เสร็จภายในสามสิบวัน ทัง้ นี้ เว้นแต่
วุฒสิ ภาจะได้ลงมติใ ห้ขยายเวลาออกไปเป็ นกรณีพเิ ศษซึ่งต้องไม่เกินสามสิบวัน กาหนดวัน
ดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุม และให้เริม่ นับแต่วนั ทีร่ า่ งพระราชบัญญัตนิ นั ้ มาถึงวุฒสิ ภา
ระยะเวลาในวรรคหนึ่ ง ไม่ให้นับรวมระยะเวลาที่อยู่ในระหว่ างการพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๑๓๙
ถ้ า วุ ฒ ิส ภาพิจ ารณาร่ า งพระราชบัญ ญัติไ ม่ เ สร็จ ภายในก าหนดเวลาตาม
วรรคหนึ่ง ให้ถอื ว่าวุฒสิ ภาได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตนิ นั ้
ในกรณีท่สี ภาผู้แทนราษฎรเสนอร่า งพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ไปยัง
วุฒสิ ภา ให้ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรแจ้งให้วุฒสิ ภาทราบและให้ถอื เป็ นเด็ดขาด หากมิได้แจ้ง
ให้ถอื ว่าร่างพระราชบัญญัตนิ นั ้ ไม่เป็ นร่างพระราชบัญญัตเิ กีย่ วด้วยการเงิน
มาตรา ๑๗๒ ในกรณีเพื่อประโยชน์ในอันทีจ่ ะรักษาความปลอดภัย ของประเทศ
ความปลอดภัย สาธารณะ ความมันคงในทางเศรษฐกิ
่
จ ของประเทศ หรือ ป้ อ งปั ด ภัย พิบ ัติ
สาธารณะ พระมหากษัตริยจ์ ะทรงตราพระราชกาหนดให้ใช้บงั คับดังเช่นพระราชบัญญัตกิ ไ็ ด้
การตราพระราชกาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้กระทาได้ฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่า
เป็ นกรณีฉุกเฉินทีม่ คี วามจาเป็ นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลีย่ งได้
ในการประชุ มรัฐ สภาคราวต่ อ ไป ให้คณะรัฐมนตรีเ สนอพระราชก าหนดนั น้
ต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไม่ชกั ช้า ถ้าอยู่นอกสมัยประชุมและการรอการเปิ ดสมัยประชุม
สามัญจะเป็ นการชักช้า คณะรัฐมนตรีต้องดาเนินการให้มกี ารเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ

๑๑
เพื่อ พิจ ารณาอนุ ม ัติห รือ ไม่ อ นุ ม ัติพ ระราชก าหนดโดยเร็ว ถ้ า สภาผู้แ ทนราษฎรไม่ อ นุ ม ตั ิ
หรือ สภาผู้แ ทนราษฎรอนุ ม ัติแ ต่ วุฒ ิส ภาไม่ อ นุ ม ัติแ ละสภาผู้แ ทนราษฎรยืน ยัน การอนุ ม ตั ิ
ด้วยคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่ของสภาผูแ้ ทนราษฎร
ให้ พ ระราชก าหนดนั ้น ตกไป แต่ ท ัง้ นี้ ไ ม่ ก ระทบต่ อ กิ จ การที่ ไ ด้ เ ป็ นไปในระหว่ า งที่ใ ช้
พระราชกาหนดนัน้
หากพระราชก าหนดตามวรรคหนึ่ ง มีผ ลเป็ น การแก้ไ ขเพิ่ม เติม หรือ ยกเลิก
บทบัญ ญัติแ ห่ง กฎหมายใดและพระราชก าหนดนัน้ ต้อ งตกไปตามวรรคสามให้บ ทบัญ ญัติ
แห่ ง กฎหมายที่มีอ ยู่ ก่ อ นการแก้ ไ ขเพิ่ม เติ ม หรือ ยกเลิก มีผ ลใช้บ ัง คับ ต่ อ ไปนั บ แต่ ว ัน ที่
การไม่อนุมตั พิ ระราชกาหนดนัน้ มีผล
ถ้า สภาผู้แ ทนราษฎรและวุฒ ิส ภาอนุ ม ตั ิพ ระราชก าหนดนัน้ หรือ ถ้า วุฒสิ ภา
ไม่อนุ มตั แิ ละสภาผูแ้ ทนราษฎรยืนยัน การอนุ มตั ดิ ้วยคะแนนเสียงมากกว่า กึ่งหนึ่งของจานวน
สมาชิก ทัง้ หมดเท่ า ที่ มีอ ยู่ ข องสภาผู้ แ ทนราษฎร ให้ พ ระราชก าหนดนั ้น มีผ ลใช้ บ ัง คับ
เป็ นพระราชบัญญัตติ ่อไป
การอนุมตั หิ รือไม่อนุมตั พิ ระราชกาหนด ให้นายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ในกรณีไม่อนุมตั ิ ให้มผี ลตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การพิจ ารณาพระราชก าหนดของสภาผู้แ ทนราษฎรและของวุ ฒ ิส ภา และ
การยืนยันการอนุมตั พิ ระราชกาหนด จะต้องกระทาในโอกาสแรกทีม่ กี ารประชุมสภานัน้ ๆ
มาตรา ๑๗๓ ก่อนทีส่ ภาผูแ้ ทนราษฎรหรือวุฒสิ ภาจะได้อนุมตั พิ ระราชกาหนดใด
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภาจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิก
ทัง้ หมดเท่ า ที่มีอ ยู่ข องแต่ ล ะสภา มี ส ิท ธิเ ข้า ชื่อ เสนอความเห็น ต่ อ ประธานแห่ ง สภาที่ต น
เป็ น สมาชิก ว่า พระราชก าหนดนัน้ ไม่เ ป็ น ไปตามมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ ง และให้ป ระธาน
แห่งสภานัน้ ส่งความเห็น ไปยังศาลรัฐธรรมนู ญ ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้รบั ความเห็น
เพื่อวินิจฉัย และให้รอการพิจารณาพระราชกาหนดนัน้ ไว้ก่อนจนกว่าจะได้รบั แจ้งคาวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ
ให้ศ าลรัฐ ธรรมนู ญ มีค าวินิ จ ฉัย ภายในหกสิบ วัน นับ แต่ ว นั ที่ไ ด้ร บั เรื่อ ง และ
ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งคาวินิจฉัยนัน้ ไปยังประธานแห่งสภาทีส่ ง่ ความเห็นนัน้ มา
ในกรณีท่ศี าลรัฐธรรมนู ญวินิจฉัยว่าพระราชกาหนดใดไม่เป็ นไปตามมาตรา
๑๗๒ วรรคหนึ่ง ให้พระราชกาหนดนัน้ ไม่มผี ลใช้บงั คับมาแต่ตน้
คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าพระราชกาหนดใดไม่เป็ นไปตามมาตรา ๑๗๒
วรรคหนึ่ง ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทัง้ หมด
เท่าทีม่ อี ยู่

๑๒
มาตรา ๑๗๔ ในกรณี ท่ีมีค วามจ าเป็ น ต้อ งมีก ฎหมายเกี่ย วด้ว ยภาษีอ ากร
หรือ เงิน ตราซึ่ง จะต้อ งได้ร บั การพิจารณาโดยด่ว นและลับ เพื่อ รักษาประโยชน์ ข องแผ่นดิน
พระมหากษัตริยจ์ ะทรงตราพระราชกาหนดให้ใช้บงั คับดังเช่นพระราชบัญญัตกิ ไ็ ด้
ให้นาความในมาตรา ๑๗๒ วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า วรรคหก และวรรคเจ็ด
มาใช้บงั คับแก่ พระราชกาหนดที่ได้ตราขึ้นตามวรรคหนึ่งโดยอนุ โลม แต่ถ้าเป็ นการตราขึ้น
ในระหว่างสมัยประชุม จะต้องนาเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรภายในสามวันนับแต่วนั ถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 ข้อบังคับการประชุมสภานิ ติบญ
ั ญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
วิ ธีการประชุม
ข้อ ๒๖ ถ้า รัฐ มนตรีข อแถลงหรือ ชี้แ จงเรื่อ งใดต่ อ ที่ป ระชุม สภา ให้ป ระธาน
พิจารณาอนุญาต
สมาชิกอาจซักถามเพื่อความกระจ่างแจ้งในเรื่องทีแ่ ถลงหรือชีแ้ จงนัน้ หรืออาจตัง้
ข้อสังเกตก็ได้
การเสนอและการพิ จารณาร่างพระราชบัญญัติ
ข้อ ๑๐๗ ร่า งพระราชบัญ ญัติท่ีเ สนอต่ อ สภาต้อ งแบ่ ง เป็ น มาตรา และต้อ งมี
บันทึกประกอบ ดังต่อไปนี้
(๑) หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ
(๒) เหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
(๓) บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
ในกรณี ท่ีมีก ารรับ ฟั ง ความคิด เห็น และวิเ คราะห์ ผ ลกระทบที่อ าจเกิ ด ขึ้น
จากร่างพระราชบัญญัติให้เสนอมาพร้อมกับบันทึกประกอบตามวรรคหนึ่ง และถ้าต้องจัดทา
กฎหมายลาดับรองตามร่างพระราชบัญญัตใิ ห้เสนอแผนการจัดทากฎหมายลาดับรองที่แสดง
กรอบเวลาและสาระสาคัญมาพร้อมกันด้วย
หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตนิ ัน้ ให้แสดงไว้โดยสังเขปเพื่อให้ทป่ี ระชุมสภา
เข้า ใจถึ ง ความจ าเป็ นหรือ เจตนารมณ์ ข องร่ า งพระราชบั ญ ญัตินั น้ ๆ ว่ า มีค วามมุ่ ง หมาย
เพือ่ การใด
ในกรณีทเ่ี ป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมหรือยกเลิกกฎหมายเดิม ให้ระบุเฉพาะมาตรา
ทีเ่ ป็ นหลักทีต่ อ้ งการจะแก้ไขเพิม่ เติมหรือยกเลิกไว้ในหลักการ หรือจะระบุไว้ในเหตุผลด้วยก็ไ ด้
แต่มใิ ห้ถอื ว่ามาตราทีไ่ ด้ระบุไว้ดงั กล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของหลักการ
ในกรณี ท่ีเ ป็ นการเสนอร่ า งพระราชบัญ ญัติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ ต้องแสดงแหล่งที่มาและประมาณการรายได้ ผลสัมฤทธิห์ รือประโยชน์ ท่คี าดว่า
จะได้รบั จากการจ่ายเงิน และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่างๆ

๑๓
เพื่อประโยชน์ในการค้นหาเจตนารมณ์ของกฎหมาย ประธานสภาอาจกาหนด
ระเบียบในเรือ่ งต่อไปนี้
(๑) การสรุ ป สาระส าคัญ ของร่ า งพระราชบัญ ญัติ แ ละเหตุ ผ ลในการก าหนด
สาระสาคัญนัน้ แต่ละเรือ่ ง
(๒) การจัดทาตารางการแก้ไขเพิม่ เติมและเหตุผลที่ใช้พจิ ารณาแก้ไขในวาระ
ต่างๆ
ข้อ ๑๑๑ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ให้กระทาเป็ นสามวาระตามลาดับ
ข้อ ๑๑๒ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัตใิ นวาระทีห่ นึ่ง ให้พจิ ารณาและลงมติ
ว่าจะรับหลักการหรือไม่รบั หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตนิ นั ้
เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ก ารพิ จ ารณาร่ า งพระราชบัญ ญั ติ ต ามข้ อ นี้ สภาจะให้
คณะกรรมาธิการพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ ทัง้ นี้ ต้องพิจารณาให้เสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วนั ทีร่ า่ งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวนัน้ มาถึงคณะกรรมาธิการ
ในกรณีทส่ี ภามีมติให้พจิ ารณาร่างพระราชบัญญัตทิ ่มี หี ลักการทานองเดียวกัน
หลายฉบับ รวมกัน สภาจะลงมติ ร ับ หลัก การหรือ ไม่ ร ับ หลัก การแห่ ง ร่ า งพระราชบัญ ญัติ
แต่ละฉบับหรือทัง้ หมดรวมกันก็ได้ และเมื่อสภาได้มมี ติรบั หลักการแล้ว ให้สภาลงมติว่าจะใช้
ร่างพระราชบัญญัตฉิ บับใดเป็ นหลักในการพิจารณาในวาระทีส่ อง
ข้อ ๑๑๔ ในกรณีทส่ี ภามีมติในวาระทีห่ นึ่ง รับหลักการแห่ง ร่างพระราชบัญญัติ
ไว้พจิ ารณาให้สภาพิจารณาในลาดับต่อไปเป็ นวาระทีส่ อง
ข้อ ๑๒๒ ในการพิจ ารณาร่ า งพระราชบัญ ญัติท่ีค ณะกรรมาธิก ารพิจ ารณา
เสร็จแล้ว ให้สภาพิจารณาเริม่ ต้นด้วยชื่อร่าง คาปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลาดับมาตรา
และให้สมาชิกอภิปรายได้เฉพาะถ้อยคา หรือข้อความทีค่ ณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนกรณีท่มี กี ารสงวนคาแปรญัตติหรือ การสงวนความเห็นให้อภิปรายได้เฉพาะผู้แปรญัตติ
ทีไ่ ด้สงวนคาแปรญัตติหรือกรรมาธิการทีไ่ ด้สงวนความเห็นไว้เท่านัน้ ทัง้ นี้ เว้นแต่ทป่ี ระชุมสภา
จะได้ลงมติเป็ นอย่างอื่น
การพิจารณาเรียงตามลาดับ มาตราตามวรรคหนึ่ง ให้สภาพิจารณาและลงมติ
เรียงตามลาดับมาตราทีละมาตราจนจบร่าง เว้นแต่ประธานเห็นสมควรหรือ สมาชิกร้อ งขอ
จะพิจ ารณาเรีย งตามล าดับ มาตราจนจบร่ า งไปก่ อ น แล้ว จึง ย้ อ นกลับ ไปลงมติทีล ะมาตรา
ในภายหลังก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ประธานอาจกาหนดให้ลงมติในมาตราใดหรือในประเด็นใด
ก่อนก็ได้
การพิ จ ารณาร่ า งพระราชบัญ ญั ติ ท่ี เ ป็ นการแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายเดิ ม
ให้พิจารณาเรียงตามล าดับ มาตราที่ได้แก้ ไขเพิ่มเติมในกฎหมายเดิมด้ว ย และให้นาความ
ในวรรคหนึ่ง และวรรคสองมาใช้บงั คับโดยอนุโลม

๑๔
ข้อ ๑๒๓ เมื่อได้พจิ ารณาตามข้อ ๑๒๒ จนจบร่างแล้ว ให้สภาพิจารณาทัง้ ร่าง
เป็ น การสรุป อีก ครัง้ หนึ่ ง และในการพิจ ารณาครัง้ นี้ ส มาชิก อาจขอแก้ไขเพิ่ม เติม ถ้อยคาได้
แต่จะขอแก้ไขเพิม่ เติมเนื้อความใดมิได้นอกจากเนื้อความทีเ่ ห็นว่ายังขัดแย้งกันอยู่
ในการพิจารณาทัง้ ร่างเป็ นการสรุปอีกครัง้ หนึ่งตามวรรคหนึ่งนัน้ หากปรากฏว่า
เนื้อความในร่างนัน้ มีความผิดพลาด หรือมีความจาเป็ นอันสมควรอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งแก้ไขเพิม่ เติม
เนื้ อ ความในร่ า งนั น้ ให้ ป ระธานหารือ ที่ป ระชุ ม สภาว่ า สมควรพิจ ารณาทบทวนหรือ ไม่
หากที่ป ระชุ ม สภาลงมติเ ห็น ชอบด้ว ยคะแนนเสีย งไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ง หนึ่ ง ของจ านวนสมาชิก
ทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยู่ ก็ให้ทบทวนเพือ่ แก้ไขเพิม่ เติมเนื้อความในร่างนัน้ ได้
ข้อ ๑๒๔ เมื่อได้พจิ ารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่สองเสร็จแล้ว ให้สภา
พิจารณาต่อไปในวาระทีส่ าม
ข้อ ๑๒๕ การพิจ ารณาร่ า งพระราชบัญ ญัติใ นวาระที่ส าม ให้ท่ีป ระชุ ม สภา
ลงมติวา่ สมควรประกาศใช้เป็ นกฎหมายหรือไม่
การพิจารณาในวาระนี้ไม่มกี ารอภิปราย
ข้ อ ๑๒๖ ในกรณี ท่ี ส ภาลงมติ ใ นวาระที่ ห นึ่ ง ไม่ ร ั บ หลั ก การแห่ ง ร่ า ง
พระราชบัญญัติ หรือลงมติในวาระทีส่ ามไม่สมควรประกาศร่างพระราชบัญญัติ ใช้เป็ นกฎหมาย
ร่างพระราชบัญญัตนิ นั ้ เป็ นอันตกไป
ข้อ ๑๒๗ ร่างพระราชบัญญัติซ่ึงสภาลงมติในวาระที่สาม สมควรประกาศใช้
เป็ นกฎหมายให้เลขาธิการส่งร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อดาเนินการ
ต่อไปตามรัฐธรรมนูญ

๑๕
๗. มาตรฐานการปฏิ บตั ิ งาน (Work Standard)
กระบวนการประสานงานการเสนอกฎหมายในขัน้ ตอนสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
มีมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน ดังนี้
กระบวนการย่อยที่ ๑ : การประสานงานสานักเลขาธิ การนายกรัฐมนตรี (สลน.)
๑) จัด ท าบัน ทึ ก สรุป เรื่ อ งเรี ย นรัฐ มนตรี มีม าตรฐานการปฏิบ ัติง าน คือ
การจัดทาบันทึกเรียนรัฐมนตรีเพือ่ สังการ
่ ดาเนินการได้ภายใน ๒ วันทาการ หลังจากรับหนังสือ
จากงานสารบรรณ
๒) ส่งเรื่องให้หน่ วยงานเจ้าของเรื่อง มีมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน คือ ดาเนินการ
ภายใน ๓๐ นาที นับจากเวลาได้รบั เรือ่ งทีร่ ฐั มนตรีสงการแล้
ั่
ว
๓) ประสานหน่ ว ยงานเจ้ า ของเรื่ อ ง และขอชื่ อ ผู้ชี้ แ จง มีม าตรฐานการ
ปฏิบตั ิงาน คือ ดาเนินการแจ้งหน่ วยงานเจ้าของเรื่องภายใน ๑ ชัวโมง
่
นับจากเวลาที่ได้รบั
หนังสือจากงานสารบรรณ
๔) ส่งชื่ อผู้ชี้แจงให้ สลน. มีมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน คือ ส่งแบบแจ้งรายชื่อ
ผูม้ าชีแ้ จงในทีป่ ระชุมให้สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ทนั ก่อนการประชุม
๕) ประสานงานกับ รัฐ มนตรี มีม าตรฐานการปฏิบ ัติง าน คือ ด าเนิ น การ
ประสานงานกับรัฐมนตรีหรือคณะทางาน ภายใน ๓๐ นาที นับจากเวลาทีไ่ ด้รบั แจ้งจากสานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๖) แจ้งผลการประสานงานกับ สลน. มีมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน คือ การแจ้งวัน
เวลาเสนอกฎหมายกับสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ต้องดาเนินการภายใน ๓๐ นาที นับจาก
เวลาทีไ่ ด้รบั การยืนยันจากรัฐมนตรี
กระบวนการย่อยที่ ๒ : การประสานงานสภานิ ติบญ
ั ญัติแห่งชาติ (สนช.)
๑) จั ด ท าบั น ทึ ก เรี ย นรั ฐ มนตรี เ พื่ อ ทราบ วาระการประชุ ม และ
การประสานงานของ สร. มีม าตรฐานการปฏิบ ัติงาน คือ การจัด ท าบัน ทึก ข้อ ความเรียน
รัฐมนตรีดาเนินการได้ภายใน ๒ วันทาการ หลังจากรับระเบียบวาระการประชุมสภาจากงาน
สารบรรณ
๒) ประสานหน่ วยงานเจ้าของเรื่องให้ส่งชื่อ กมธ. และชื่อผูช้ ี้แจง มีมาตรฐาน
การปฏิบตั งิ าน คือ การประสานหน่ วยงานเจ้าของเรื่องให้ส่งชื่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี และชื่อผู้ช้แี จงร่างกฎหมายในที่ประชุมสภา
ดาเนินการได้ภายใน ๑ วันทาการ หลังจากรับระเบียบวาระการประชุมสภาจากงานสารบรรณ

๑๖
๓) ส่ ง ชื่ อผู้ชี้แจงให้ สนช. มีม าตรฐานการปฏิบ ัติง าน คือ การส่ง ชื่อ ผู้แ ทน
หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงร่างกฎหมายในทีป่ ระชุมสภา ดาเนินการได้ภายใน ๑ วัน
ก่อนการประชุม
๔) จัดท าแฟ้ มค ากล่ าวเสนอร่ างกฎหมาย มีม าตรฐานการปฏิ บ ัติ ง าน คือ
การจัดท าแฟ้ มค ากล่ าวเสนอร่างกฎหมาย ต้อ งจัด พิม พ์ใ ห้อ่ า นง่า ย ชัด เจน ขนาดตัว อัก ษร
ไม่ต่ากว่า ๒๒ พอยต์ มีเอกสารครบถ้วน และมีดชั นีเรือ่ ง
๕) ประสานหน่ วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อให้ ข้อมูลเพิ่ มเติ ม มีมาตรฐานการ
ปฏิบตั งิ าน คือ มีการประสานหน่วยงานเจ้าของเรือ่ งไปให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมได้ครบทุกครัง้
๖) ประสานงาน ณ รัฐสภา มีมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน คือ เจ้าหน้าทีก่ ลุ่มงาน
ประสานการเมืองไปเตรียมความพร้อม ณ รัฐสภา และติดตามสถานการณ์ตลอดการประชุม
กระบวนการย่อยที่ ๓ : การจัดทาสรุปประเด็นการพิ จารณาร่างกฎหมาย
๑) ติ ดตาม รับฟั งการประชุมสภา มีม าตรฐานการปฏิบ ัติง าน คือ ติดตาม
รับฟั งการประชุม และจดบันทึกการประชุมพร้อมทัง้ บันทึกเสียง ดาเนินการได้ครบทุกครัง้ ทีม่ ี
การพิจารณาร่างกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับกระทรวงศึกษาธิการ
๒) จัดทาสรุปประเด็นการพิ จารณาร่างกฎหมาย มีมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
คือ การจัด ท าสรุป ประเด็น การพิจ ารณาร่ า งกฎหมาย ด าเนิ น การได้ภ ายใน ๕ วัน ท าการ
หลังจากสภามีมติรบั หลักการ
๓) จัดทาบันทึกเรียนรัฐมนตรี มีมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน คือ การจัดทาบันทึก
ข้อความเรียนรัฐมนตรีเพือ่ นาส่งสรุปประเด็นการพิจารณาร่างกฎหมาย ดาเนินการได้ถูกต้อง
๔) ส่ งเรื่องให้ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง (ถ้ามี) มีมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน คือ
การจัดส่งสรุปประเด็นการพิจารณาร่างกฎหมายที่รฐั มนตรีสงการแล้
ั่
ว ดาเนินการได้ภายใน
๑ วันทาการ หลังจากได้รบั หนังสือจากงานสารบรรณ

๑๗
๘. ระบบติ ดตามประเมินผล (Evaluation)
เพื่อให้การดาเนินงานในการประสานงานเพื่อรัฐมนตรีเสนอกฎหมายในขัน้ ตอน
สภานิ ติบ ัญ ญัติแ ห่ ง ชาติ เ กิด ประสิท ธิภ าพ และผลสัม ฤทธิท์ งั ้ ในเชิง ปริม าณและคุ ณ ภาพ
สามารถตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผรู้ บั บริการได้ ทัง้ นี้ จะใช้ การ
ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ท่รี บั ผิดชอบงานเปรียบเทียบกับตัวชี้วดั สาคัญ และ
ค่าเป้ าหมายทีก่ าหนดเป็ นมาตรฐานของงาน โดยประเมินผลการปฏิบตั งิ านเทียบกับมาตรฐาน
ทีก่ าหนด
ทัง้ นี้ กาหนดระบบการประเมินผลตัวชีว้ ดั ของกระบวนการ ดังนี้
ตัวชีว้ ดั ภายใน
ค่าเป้ าหมาย แนวทางการประเมิน
ความถีใ่ นการ
กระบวนการ
(มาตรฐาน)
ประเมิน
กระบวนการย่อยที่ ๑ : การประสานงานสานักเลขาธิ การนายกรัฐมนตรี (สลน.)
๑.๑ มีการจัดทา
บันทึกสรุปเรือ่ ง
เรียนรัฐมนตรีได้
ภายใน ๒ วันทาการ
ทุกครัง้
๑.๒ ร้อยละของ
จานวนครัง้ ทีส่ ่งเรือ่ ง
ให้หน่วยงานเจ้าของ
เรือ่ งได้ภายในเวลา
ทีก่ าหนด

ทุกครัง้

พิจารณาจากวันรับ
หนังสือจากงานสารบรรณ

รายปี

ร้อยละ
๑๐๐

รายปี

๑.๓ ร้อยละของ
จานวนครัง้ ทีป่ ระสาน
หน่วยงานเจ้าของเรือ่ ง
ดาเนินการได้ภายใน
เวลาทีก่ าหนด

ร้อยละ
๑๐๐

พิจารณาจากการ
ดาเนินงานของ
ผูร้ บั ผิดชอบว่ามีการ
ส่งเรือ่ งได้ภายในเวลา
ทีก่ าหนดกีค่ รัง้ คิดเทียบ
เป็ นร้อยละจากเรือ่ ง
ทัง้ หมด
พิจารณาจากการ
ดาเนินงานของ
ผูร้ บั ผิดชอบว่าส่งเรือ่ งให้
หน่วยงานเจ้าของเรือ่ ง
ภายในเวลาทีก่ าหนด
กีค่ รัง้ คิดเทียบเป็ น
ร้อยละจากเรือ่ งทัง้ หมด

รายปี

วิธกี ารประเมิน

ตรวจสอบจากวันที่
ทาบันทึกเรียน
รัฐมนตรี เทียบกับ
ระยะเวลาทีก่ าหนด
ทุกครัง้
ตรวจสอบจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์
ว่าหน่วยงานเจ้าของ
เรือ่ งไม่มขี อ้ คิดเห็น
ในเชิงลบและ
สามารถดาเนินการ
ต่อไปได้ทนั เวลา
ตรวจสอบจาก
ทะเบียนควบคุม
การใช้เครือ่ งโทรสาร
ของกลุ่มงาน
ประสานการเมือง

๑๘
ตัวชีว้ ดั ภายใน
ค่าเป้ าหมาย
กระบวนการ
(มาตรฐาน)
๑.๔ ร้อยละของ
ร้อยละ
จานวนครัง้ ทีส่ ่งชื่อ
๙๕
ผูช้ แ้ี จงให้สานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ได้ภายในเวลา
ทีก่ าหนด

แนวทางการประเมิน

ความถีใ่ นการ
วิธกี ารประเมิน
ประเมิน
รายปี
ตรวจสอบจาก
ทะเบียนควบคุม
การใช้เครือ่ งโทรสาร
ของกลุ่มงาน
ประสานการเมือง

พิจารณาจากการ
ดาเนินงานของ
ผูร้ บั ผิดชอบว่าส่งชื่อได้
ภายในเวลาทีก่ าหนด
คิดเทียบเป็ นร้อยละ
จากทีส่ ่งทัง้ หมด

๑.๕ มีการประสาน
กับรัฐมนตรีได้ภายใน
เวลาทีก่ าหนดทุกครัง้

ทุกครัง้

พิจารณาจากการแจ้งผล
การประสานกับสานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

รายปี

ตรวจสอบจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์
ว่าสานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
ไม่มกี ารทวงถาม
และประสานงานกับ
สภาได้อย่างต่อเนื่อง

๑.๖ มีการแจ้งผลการ
ประสานงานกับสานัก
เลขาธิการนายก
รัฐมนตรี ได้ภายใน
เวลาทีก่ าหนดทุกครัง้

ทุกครัง้

พิจารณาจากการติดตาม
ทวงถามของสานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

รายปี

ตรวจสอบจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์
ว่าสานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
ไม่มกี ารทวงถาม
และประสานงานกับ
สภาได้อย่างต่อเนื่อง

กระบวนการย่อยที่ ๒ : การประสานงานสภานิ ติบญ
ั ญัติแห่งชาติ (สนช.)
๒.๑ มีการจัดทา
ทุกครัง้
พิจารณาจากวันรับวาระ
รายปี
บันทึกสรุปวาระการ
การประชุมจากงาน
ประชุมสภาเรียน
สารบรรณ
รัฐมนตรีได้ภายใน
๒ วันทาการทุกครัง้

ตรวจสอบจากวันที่
ทาบันทึกเรียน
รัฐมนตรี เทียบกับ
ระยะเวลาทีก่ าหนด
ทุกครัง้

๑๙
ตัวชีว้ ดั ภายใน
ค่าเป้ าหมาย
กระบวนการ
(มาตรฐาน)
๒.๒ ร้อยละของ
ร้อยละ
จานวนครัง้ ทีป่ ระสาน
๑๐๐
หน่วยงานเจ้าของเรือ่ ง
ดาเนินการได้ภายใน
เวลาทีก่ าหนด

แนวทางการประเมิน
พิจารณาจากการ
ดาเนินงานของ
ผูร้ บั ผิดชอบว่าส่งเรือ่ งให้
หน่วยงานเจ้าของเรือ่ ง
ภายในเวลาทีก่ าหนด
กีค่ รัง้ คิดเทียบเป็ น
ร้อยละจากเรือ่ งทัง้ หมด

ความถีใ่ นการ
วิธกี ารประเมิน
ประเมิน
รายปี
ตรวจสอบจาก
หลักฐานเชิง
ประจักษ์ เช่น
แฟ้ มคากล่าวเสนอ
ร่างกฎหมาย

๒.๓ ร้อยละของ
จานวนหนังสือทีส่ ่ง
ชื่อผูช้ แ้ี จงให้สภาได้
ภายในเวลาทีก่ าหนด

ร้อยละ
๑๐๐

พิจารณาจากการ
ดาเนินงานของ
ผูร้ บั ผิดชอบว่าส่งชื่อได้
ภายในเวลาทีก่ าหนด
คิดเทียบเป็ นร้อยละ
จากทีส่ ่งทัง้ หมด

รายปี

ตรวจสอบจากวันที่
ในหนังสือเทียบกับ
เวลาทีก่ าหนด
ทุกครัง้

๒.๔ มีการจัดทาแฟ้ ม
คากล่าวเสนอ
ร่างกฎหมายให้
อ่านง่าย ชัดเจน
ขนาดตัวอักษร
ไม่ต่ากว่า ๒๒ พอยต์
โดยมีเอกสารประกอบ
ครบถ้วน และ
มีดชั นีเรือ่ ง ทุกครัง้

ทุกครัง้

พิจารณาจากคากล่าว
เสนอร่างกฎหมายมีขนาด
ตัวอักษรตามทีก่ าหนด
มีความครบถ้วนของ
เอกสาร และมีดชั นีเรือ่ ง

รายปี

ตรวจสอบจาก
การท้วงติง ส่งให้
ปรับปรุงแก้ไข
จากรัฐมนตรี

๒.๕ มีการประสาน
หน่วยงานเจ้าของเรือ่ ง
ไปให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมได้
ครบถ้วนทุกครัง้

ทุกครัง้

พิจารณาจากหน่วยงาน
เจ้าของเรือ่ งไปให้ขอ้ มูล
เพิม่ เติม

รายปี

ตรวจสอบจากบัญชี
รายชื่อเจ้าหน้าที่
ไปให้ขอ้ มูลเพิม่ เติม

๒๐
ตัวชีว้ ดั ภายใน
กระบวนการ
๒.๖. มีเจ้าหน้าทีก่ ลุ่ม
งานประสานการเมือง
ไปเตรียมพร้อม
ณ รัฐสภา และติดตาม
สถานการณ์ตลอด
การประชุมทุกครัง้

ค่าเป้ าหมาย แนวทางการประเมิน
(มาตรฐาน)
ทุกครัง้
พิจารณาจากรายชื่อ
เจ้าหน้าทีก่ ลุ่มงาน
ประสานการเมืองทีไ่ ป
เตรียมพร้อม และติดตาม
สถานการณ์ตลอดการ
ประชุม

ความถีใ่ นการ
วิธกี ารประเมิน
ประเมิน
รายปี
ตรวจสอบจากบัญชี
รายชื่อไปให้ขอ้ มูล
เพิม่ เติม และรัฐมนตรี
ไม่มขี อ้ สังเกต
ในการปฏิบตั งิ าน
ของเจ้าหน้าที่

กระบวนการย่อยที่ ๓ : การจัดทาสรุปประเด็นการพิ จารณาร่างกฎหมาย
๓.๑ มีการติดตาม
รับฟั งการประชุมสภา
ทีม่ กี ารพิจารณา
ร่างกฎหมายได้
ครบถ้วนทุกครัง้

ทุกครัง้

พิจารณาจากวาระ
การประชุมสภาทีม่ กี าร
พิจารณาร่างกฎหมาย

รายปี

ตรวจสอบจากวาระ
การประชุมสภาทีม่ ี
การพิจารณาร่าง
กฎหมาย เทียบกับ
สรุปประเด็น

๓.๒ มีการจัดทาสรุป
ประเด็นการพิจารณา
ร่างกฎหมาย ภายใน
๕ วัน หลังจากวันที่
สภามีมติรบั หลักการ
ทุกครัง้

ทุกครัง้

พิจารณาจากการสรุป
ประเด็นการพิจารณา
ร่างกฎหมาย ได้ภายใน
เวลาทีก่ าหนด

รายปี

ตรวจสอบจาก
ระยะเวลาการทา
สรุปประเด็น
เทียบกับเวลา
ทีก่ าหนดทุกครัง้

๓.๓ มีการจัดทา
บันทึกเรียนรัฐมนตรี
ได้ครบถ้วน ทุกครัง้

ทุกครัง้

พิจารณาจากสรุป
ประเด็นการพิจารณา
ร่างกฎหมาย

รายปี

ตรวจสอบจากบันทึก
เรียนรัฐมนตรีเทียบ
กับสรุปประเด็นการ
พิจารณาร่างกฎหมาย

๓.๔ ร้อยละของ
จานวนครัง้ ทีส่ ่งเรือ่ ง
ให้หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องได้
ภายในเวลาทีก่ าหนด

ร้อยละ
๑๐๐

พิจารณาจากการดาเนินงาน
ของผูร้ บั ผิดชอบว่ามีการ
ส่งเรือ่ งได้ภายในเวลาที่
กาหนดกีค่ รัง้ คิดเทียบเป็ น
ร้อยละจากเรือ่ งทัง้ หมด

รายปี

ตรวจสอบจาก
หลักฐานเชิง
ประจักษ์ในทะเบียน
ควบคุมเอกสาร
ของงานสารบรรณ

๒๑
๙. เอกสารอ้างอิ ง (Reference Document)
๙.๑
๙.๒
๙.๓
๙.๔

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อบังคับการประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖

๑๐. แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิ บตั ิ งาน (Form)
๑๐.๑
๑๐.๒
๑๐.๓
๑๐.๔
๑๐.๕

แบบฟอร์ม Check list ขัน้ ตอนการเสนอกฎหมาย
แบบฟอร์มบันทึกสรุปเรือ่ ง
แบบแจ้งรายชือ่ ผูม้ าชีแ้ จงในทีป่ ระชุม
แบบฟอร์มคากล่าวเสนอร่างกฎหมาย
แบบฟอร์มเสนอรายชือ่ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตใิ นสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี
๑๐.๖ แบบฟอร์มบัญชีรายชือ่ เจ้าหน้าทีใ่ ห้ขอ้ มูลเพิม่ เติม
๑๐.๗ แบบฟอร์มสรุปประเด็นการพิจารณาร่างกฎหมาย

ภาคผนวก
 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบตั ิ งาน (Form)
 ขัน้ ตอนของรัฐมนตรีในการเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อที่ประชุม
สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ

 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบตั ิ งาน (Form)

แบบฟอร์ม Check list ขัน้ ตอนการเสนอกฎหมาย

ขั้นตอนการประสานงานเสนอร่างพระราชบัญญัติ
กลุ่มงานประสานการเมือง สานักงานรัฐมนตรี
ร่างพระราชบัญญัติ
ส่วนราชการ/หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
 ร่างพระราชบัญญัติผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
1. ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการประสานการเร่ ง รั ด ติ ด ตาม และพิ จ ารณาร่ า งกฎหมายในกระบวนการ
นิติบัญญัติ ในคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 ประชุมวัน……………..……..……….……...... เวลา…….…………… สถานที่…………….……….……………………..…......
ผู้ประสานงาน……………..………..………………..…………..…………เมื่อ.………….....……………….………..…………..…...
 แจ้งหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ เมื่อ……………..…………..….……………………………………………………………….………
 สป. ...............................................................  สกศ. ......................................................................
 สพฐ. ...............................................................  สกอ. .......................................................................
 สอศ. ...............................................................  อื่นๆ ……………...…..……………..…………………….….....
 ส่งหนังสือแจ้งหน่วยงานเมื่อ………………………………….…………โทรสาร……….………….……………….……….......
2. ประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป ปนช.)
 ประชุมวัน…………………….……...... เวลา…….………………… สถานที…่ …………………..…….……………………..….....
ผู้ประสานงาน…………………………..………………..…………..…………เมื่อ.………….……………….………..…………..…...
 ส่งหนังสือแจ้งหน่วยงานเมื่อ……………………………………..….…………โทรสาร……….………….…….……….…......
3. ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.)
 ประชุมวัน …………………..……….……...... เวลา…….………………… สถานที่……………………..…….…………..…......
ผู้ประสานงาน……………..…………..……..………………..…………..…………เมื่อ.………….....……………….…………..…...
 ส่งหนังสือแจ้งหน่วยงานเมื่อ……….…………………………..….…………โทรสาร……….………….……….……….…......
4. ประสานรั ฐ มนตรี ก าหนดวั น ที่จ ะเสนอกฎหมาย (วันพฤหั ส บดีห รือวัน ศุก ร์ โดยเบื้องต้นขอเป็ น วั น
พฤหัสบดี)
ประสานกับ……………………………………….…………..…….กาหนดวัน……………………………………...……………………......
 แจ้ง วิป ปนช. ………..……………….………โทร………..…..…………………………เมื่อ……………………………….…………
การเปลี่ยนแปลง  .............................................................................................................................................
 ..............................................................................................................................................

 ร่างพระราชบัญญัติบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภา
1. แจ้งวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 รัฐมนตรี เมื่อ……………………………………………………………….………………..…………..…………………………….………..
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อ………………………………….…………………………….………………………….…………………...
ขอข้อมูล
1. รายชื่อผู้ชี้แจงร่วมกับรัฐมนตรีในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2. รายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี
2. การจัดเตรียมข้อมูล
 จัดทาคากล่าวเสนอกฎหมายและข้อมูล พร้อมทั้งเอกสารประกอบ
 จัดทารายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี
 ทาหนังสือกราบเรียนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ส่งรายชื่อผู้ชี้แจงในที่ประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ
3. ส่งรายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญที่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ผู้ประสานงาน…………………………………..…………..……… เมื่อ..………………………………………………..……....…......
โทร………………………………………………………………..…….…โทรสาร…………..…………………………………………..…...
 คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ผู้ประสานงาน…………………………………..…………..……… เมื่อ..………………………………………………..……....…......
โทร………………………………………………………………..…….…โทรสาร……………..………………………………………..…...
 สานักการประชุม สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ผู้ประสานงาน…………………………………..…………..……… เมื่อ..………………………………………………..……....…......
โทร………………………………………………………………..…….…โทรสาร…………..…………………………………………..…...
4. ส่งรายชื่อผู้ชี้แจงในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 สานักการประชุม สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
5. รวบรวมรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ณ อาคารรัฐสภา
 สป. ......................................................................  สกศ. .....................................................................
 สพฐ. ......................................................................  สกอ. ......................................................................
 สอศ. ......................................................................  อื่นๆ …………..…..……………..……………………….….....
6. ประสานรัฐมนตรี เพื่อ
 นัดหมายวันบรรยายสรุป วัน……….……….……...... เวลา……..……………สถานที่………….…….…………..…......
การเปลี่ยนแปลง.............................................................................................................................................
 ยืนยันวัน เวลาที่จะไปเสนอกฎหมาย
 แจ้งเรื่องบัตรอนุญาตเข้ารัฐสภาของรัฐมนตรี และผู้ติดตาม

 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ณ รัฐสภา
1.  ขอรายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
2. ส่งรายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ให้ผู้เกี่ยวข้อง
 รัฐมนตรี
 หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
 สคก.
 กลุ่ม กม.สร.

 วิป ปนช.
 อื่นๆ ……….………...……….……..………......

3. นัดวันประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ นัดแรก
วัน………………………….………….……...... เวลา……………..……… สถานที่…………………………………..….…..….………......
4. แจ้งวันประชุมนัดแรกของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี แก่ผู้เกี่ยวข้อง
 กรรมาธิการวิสามัญ
 หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
 สคก.

กลุ่มงานประสานการเมือง
************************************************************************************************************
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
***********************

แบบฟอร์มบันทึกสร ุปเรือ่ ง

บันทึกสรุปเรื่อง
เรื่อง ...........................................................................................................................................................
เลขที่หนังสือ...........................ลงวันที่................................ เลขรับ สร .......................ลงวันที่.........................
เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ / รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ระบุชื่อ)
1. (เรื่องที่จะดาเนินการ) ชื่อหน่วยงาน/บุคคล สรุปความประสงค์ของเรื่องว่ามีความต้องการ
เพื่อโปรดทราบ/ขอความเห็นชอบ/ขออนุมัติ/แจ้ง/อื่นๆ
ตรวจเสนอ
.................
12 มี.ค. 61
(ลายเซ็นหัวหน้ากลุ่ม)

12 มี.ค. 61

2. สร. ขอเรียนข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
2.1 (เรื่องเดิม ถ้ามี) .......
2.2 รายละเอียดของเรื่อง
2.3 การประสานงานของ สร.
3. สร. ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า..................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/เห็นชอบ/อนุมัติ/มอบ...........หรือสั่งการตามที่เห็นสมควร
(....................................................)
หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี

สานักงานรัฐมนตรี กลุ่มงานประสานการเมือง โทร. ๐ ๒๖๒๘ 565๓ ภายใน ๑๐๒6

แบบแจ้งรายชื่อผูม้ าชี้แจงในที่ประช ุม

คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
วันที่..........................................................
เรื่อง……………………………………...………………………………………………………………………………………
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง………………………………………………………………………….…..………………..
ส่วนราชการที่มาชี้แจง กรม............................................กระทรวง............................................
ลาดับที่

รายชื่อผู้มาชี้แจง

ตาแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร

1.
2.
3.
4.
5.

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งแบบพิมพ์ไปที่ โทรสาร 0 2๒82 3672, 0 2288 4427
โทรศัพท์ 0 2282 3672

กองประสานงานการเมือง
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

แบบฟอร์มคากล่าวเสนอร่างกฎหมาย

กราบเรียน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กระผม.......................................รัฐมนตรี.............................
ได้ รั บ มอบหมายจากคณะรั ฐ มนตรี ขอเสนอร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ /
พระราชกาหนด..........………………………………. โดยมีหลักการ และเหตุผล
ดังนี้
หลักการ
…………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………….…
เหตุผล
…………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………..…

แบบฟอร์มเสนอรายชื่อกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี

กราบเรียน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กระผม..................................รัฐมนตรี..................................
ขอเสนอชื่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ..............
ในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี จานวน ................. คน ดังนี้
๑. ..................................................................................
๒. ..................................................................................
๓. ..................................................................................

แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติม

รายชื่อเจ้าหน้าที่เตรียมให้ข้อมูล
ร่างพระราชบัญญัติ/พระราชกาหนด.............................................................................
ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ .............. /..............
วัน .............. เดือน .................... พ.ศ. ...............
ณ อาคารรัฐสภา

ลาดับที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง/หน่วยงาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
วันที่.......... เดือน ................. พ.ศ. .........

แบบฟอร์มสร ุปประเด็นการพิจารณาร่างกฎหมาย

สรุปประเด็นการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติ/พระราชกาหนด……………………………..………………………..
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ............. /...............
วัน ........... เดือน ................ พ.ศ. ...........
ณ อาคารรัฐสภา
 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ/พระราชกาหนด....................................... เริ่มเวลา ............. น.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 การเสนอ
รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงศึก ษาธิ การ/รัฐ มนตรีช่ว ยว่า การกระทรวงศึก ษาธิ การ กล่ าวเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติ/พระราชกาหนด………..…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 การอภิปราย
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้อภิปรายเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ/พระราชกาหนด...............
………………………………… ในประเด็นสาคัญ รวม .......... เรื่อง สรุปได้ดังนี้
ประเด็นที่ 1 เรื่อง……………………………………………………………………………
 …………………………..…….. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวว่า.....................................
 …………………………..…….. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวว่า.....................................
ประเด็นที่ 2 เรื่อง……………………………………………………………………………
 …………………………..…….. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวว่า.....................................
 …………………………..…….. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวว่า.....................................

 การชี้แจง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตอบชี้แจง ดังนี้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 การลงมติ เริ่มการลงมติ........................................... เวลา ............. น.
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ลงมติ ....................................................................... ดังนี้
ผู้เข้าร่วมประชุม
........... คน
เห็นชอบ
........... คน
ไม่เห็นชอบ
........... คน
งดออกเสียง
........... คน
ไม่ลงคะแนนเสียง
........... คน
กรณีพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระ ๑ ขั้นรับหลักการ
 คณะกรรมาธิการ
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
............................................................................. จานวน ............... คน ดังนี้
คณะรัฐมนตรี จานวน............คน
๑. .....................................................................
๒. .....................................................................
๓. .....................................................................
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จานวน ............ คน
๔. .....................................................................
๕. .....................................................................
๖. .....................................................................
๗. .....................................................................
กาหนดแปรญัตติภายใน ............. วัน

 เสร็จสิ้นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ................................... เวลา ............. น.

บันทึก .....................
ประสานงาน .........................
ตรวจทาน ...............................
......./......../.............
กลุ่มงานประสานการเมือง สานักงานรัฐมนตรี

 ขัน้ ตอนของรัฐมนตรีในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ต่อที่ประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ

ขัน้ ตอนของรัฐมนตรีในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ต่อที่ประช ุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
ขั้นตอนการเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
……………………………………..
เตรียมการ
๑. เจ้าหน้าที่สานักงานรัฐมนตรี เรียนเชิญรัฐมนตรี เตรียมพร้อม ณ ห้องรับรองคณะรัฐมนตรี
ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑
๒. เมื่อใกล้ถึงระเบียบวาระ เจ้าหน้าที่สานักงานรัฐมนตรี เรียนเชิญรัฐมนตรีพักรอที่ด้านหลั ง
บัลลังก์ของประธานในบริเวณด้านหลังห้องประชุมสภาฯ รอเวลาให้ประธานที่ประชุมเชิญเข้าห้องประชุม
เพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติ
๓. เมื่อถึงระเบียบวาระ ประธานสภาฯ จะแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอ/
ชี้แจงร่างพระราชบัญญัติ และเชิญรัฐมนตรีนั่งประจาที่
๔. รัฐมนตรีฯ เข้าห้องประชุมประตูทางด้านขวา และนั่งบริเวณป้ายที่เขียนว่าคณะรัฐมนตรี
การประชุม
๑. ประธานฯ เชิญรัฐมนตรีฯแถลงหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติต่อที่ประชุม
๒. รัฐมนตรีฯ อ่านบันทึกหลักการ และเหตุผล
๓. ประธานสภาฯ เชิญสมาชิกอภิปรายแสดงความคิดเห็น
๔. รัฐมนตรีรับฟังการอภิปราย (ระหว่างการอภิปรายรัฐมนตรีฯสามารถลุกจากที่นั่งเพื่อไปทาธุระ
ส่วนตัวได้ในระยะเวลาสั้นๆ)
๕. รัฐมนตรีฯ - ตอบข้อซักถาม หรือให้ผู้แทนหน่วยงานตอบข้อซักถาม
- แจ้งต่อที่ประชุมว่าจะนาความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ของสมาชิกไปพิจารณา
ในชั้นกรรมาธิการ
๖. ปิดการอภิปราย (สมาชิกสภาฯ เสนอญัตติปิดอภิปราย หรือประธานสภาฯ เห็นสมควรจึงถาม
มติให้ปิดอภิปราย)
๗. ประธานสภาฯ ถามมติ / สมาชิกสภาฯ ลงมติ / ลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑
๘. ประธานสภาฯ ถามต่อที่ประชุมสภาฯ ว่าประสงค์จะตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจานวนเท่าใด
หรือตั้งคณะกรรมาธิการสามัญฯ ชุดใดพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในชั้นคณะกรรมาธิการ
๙. สมาชิกสภาฯ เสนอตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จานวน ๒๑ คน (ตามมติคณะกรรมาธิการสามัญ
กิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
๑๐. ประธานสภาฯ ขอให้รัฐมนตรีฯเสนอรายชื่อกรรมาธิการในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี (สัดส่วน
ของรัฐมนตรี ๑ ใน ๕ เท่ากับ ๔ คน)
๑๑. รัฐมนตรีฯ เสนอรายชื่อกรรมาธิการฯ ในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี
๑๒ ประธานสภาฯ ให้สมาชิกเสนอรายชื่อกรรมาธิการในสัดส่วนของสมาชิก
๑๓. สมาชิกเสนอรายชื่อกรรมาธิการ
๑๔. ประธานสภาฯ ให้เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อ่านรายชื่อกรรมาธิการทั้งหมด
๑๕. ประธานสภาฯ ถามกาหนดเวลาแปรญัตติและระยะเวลาการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการ
๑๖. สมาชิกสภานิติบัญญัติฯ เสนอกาหนดระยะเวลาแปรญัตติ และระยะเวลาการดาเนินงาน
๑๗. ประธานสภาฯกล่าวขอบคุณรัฐมนตรี เป็นการเสร็จสิ้นภารกิจ
……………………………………..

คณะผูจ้ ดั ทา

นางสาววิรยิ า ไชยคุปต์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

นางสาวชัญญากาญจน์ โคตรพัฒน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

นางสาวประภัสสร ราชมี

นักจัดการงานทัวไปปฏิ
่
บตั กิ าร

