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กระบวนการประสานงาน

การตอบกระทู้
ชี้แจงญัตติ
ร่างพระราชบัญญัติ

กลมุ่ งานประสานการเมือง
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
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คำนำ
กลุ่มงานประสานการเมือง สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทาคู่มือ
การปฏิ บั ติ ง าน (WORK MANUAL) กระบวนการประสานงานการตอบกระทู้ ชี้ แ จงญั ต ติ
ร่างพระราชบัญญัติ ขึ้น โดยมีรายละเอียด ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ (Objectives) ขอบเขต (Scope)
คาจากัด ความ (Definition) หน้าที่ ความรับ ผิด ชอบ (Responsibilities) ผังกระบวนการปฏิ บัติงาน
(Work Flow) ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน (Procedure) มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน (Work Standard) ระบบ
การติ ด ตามประเมิ น ผล (Evaluation) เอกสารอ้า งอิ ง (Reference Document) และแบบฟอร์ม ที่ ใช้
ในการปฏิ บั ติง าน (Form) เพื่ อ เป็ นกรอบและแนวทางในการปฏิ บั ติง านของผูป้ ฏิ บั ติร าชการ
ทางด้า นการเมื อ ง รวมทั้ ง เป็ นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการประสานราชการทางการเมื อ ง
ซึ่งเป็ นภารกิจหลักของสานักงานรัฐมนตรี
คณะผูจ้ ดั ทาหวังว่า คู่มือการปฏิบตั งิ านฯ ฉบับนี้ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผูท้ ี่ปฏิบตั ริ าชการ
ทางการเมือง และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกๆ ท่าน

กลุม่ งานประสานการเมือง
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
มีนาคม ๒๕๖๑

สารบัญ
หน้า
วัตถุประสงค์ของการจัดทาคูม่ ือ (Objectives)
ขอบเขต (Scope)
คาจากัดความ (Definition)
หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
ผังกระบวนการปฏิบตั งิ าน (Work Flow)
ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน (Procedure)
มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน (Work Standard)
ระบบการติดตามประเมินผล (Evaluation)
เอกสารอ้างอิง (Reference Document)
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบตั งิ าน (Form)

๑
๑
๒
๒
๓
๔
๖
๗
๙
๙

ภาคผนวก
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบตั งิ าน (Form)
- แบบฟอร์มบันทึกสรุปเรื่อง
- แบบฟอร์มคากล่าวเสนอร่างพระราชบัญญัติ
- แบบฟอร์มเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี
- แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติม
- แบบฟอร์มสรุปประเด็นการตอบกระทู้
- แบบฟอร์มสรุปประเด็นการชี้แจงญัตติ
- แบบฟอร์มสรุปประเด็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
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คู่มือการปฏิบตั ิงาน (WORK MANUAL)
กระบวนการประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ

การตอบกระทู้ ชี้ แ จงญั ต ติ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ เป็ นภารกิ จ หนึ่ ง ของรั ฐ มนตรี
ที่ ต อ้ งด าเนิ น การในฐานะคณะรัฐ มนตรี กอปรกับ กฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการส านัก งาน
รัฐมนตรี กระทรวงศึ กษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ (ข้อ ๑) ได้กาหนดให้สานักงานรัฐมนตรี มีภารกิจ
เกี่ ย วกับ ราชการทางการเมื อ ง เพื่ อ สนับ สนุน ภารกิ จ ของรัฐ มนตรี ดังนั้น การประสานงาน
การตอบกระทู้ ชี้ แจงญั ตติ ร่างพระราชบัญ ญั ติ จึ งเป็ นกระบวนหลักของสานักงานรัฐมนตรี
โดยมีกลุม่ งานประสานการเมืองรับผิดชอบภารกิจดังกล่าว ทัง้ นี้ เพื่อให้บคุ ลากรมีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน จึงได้จัดทาคมู่ ือการปฏิบตั ิงาน (WORK MANUAL) กระบวนการประสาน
งานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ

๑. วัตถ ุประสงค์ของการจัดทาคู่มือ (Objectives)
๑.๑ เพื่อเป็ นกรอบ และแนวทางในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรกลุ่มงานประสานการเมือง
๑.๒ เพื่อให้การปฏิบตั งิ านของบุคลากรเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
๑.๓ เพื่อเผยแพร่ และสื่อสารวิธีการทางาน
๑.๔ เพื่อใช้เป็ นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบตั งิ าน

๒. ขอบเขต (Scope)
คู่มื อ การปฏิ บัติง านฯ ฉบับ นี้ ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิ บัติร าชการ เพื่ อ สนับ สนุน
ภารกิ จ ทางการเมื อ งของรัฐ มนตรี เริ่ ม ตั้งแต่ก ารประสานงาน การจัด ท าแฟ้ มข้อ มูล ส าหรับ
รัฐมนตรีใช้ในการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ เสนอร่างพระราชบัญญัติ ต่อที่ประชุมสภา การอานวย
ความสะดวกแก่รัฐมนตรี ระหว่างการประชุม ณ รัฐสภา รวมทั้งการจัดทารายงานสรุปประเด็น
การตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ

-2๓. คาจากัดความ (Definition)
๓.๑ กระทู้ หมายถึง คาถามที่สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ ตัง้ ถามนายกรัฐมนตรี
หรื อ รัฐมนตรี เกี่ ย วกับ งานในหน้าที่ ซึ่ งถื อ เป็ นความรับ ผิ ด ชอบอย่างหนึ่งของคณะรัฐมนตรี
ในฐานะผูค้ วบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
๓.๒ ญัตติ หมายถึง ข้อความ ถ้อยคา ข้อเสนอของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
หรื อ คณะรัฐ มนตรี ที่ เสนอต่ อ สภาเพื่ อ ให้พิ จ ารณา หรื อ ลงมติ ชี้ ข าดว่ า จะให้ป ฏิ บั ติ อ ย่ า งไร
อาจจะเสนอด้วยวาจา หรือทาเป็ นหนังสือก็ได้
๓.๓ ร่า งพระราชบัญ ญั ติ หมายถึ ง ร่ า งตัว บทกฎหมายที่ ผ่ า นการพิ จ ารณา
ของคณะรัฐมนตรีแล้ว หรืออยู่ระหว่างขัน้ ตอนการพิจารณาของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
๓.๔ รัฐ มนตรี หมายถึ ง รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และรั ฐ มนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๓.๕ ค ากล่าวเสนอร่างพระราชบัญ ญัติ หมายถึง เอกสารที่เจ้าหน้าที่ กลุ่มงาน
ประสานการเมื อ งจัด ท าขึ้น เพื่ อ อ านวยความสะดวกให้รัฐมนตรี ในการกล่า วเสนอกฎหมาย
ต่อที่ประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
๓.๖ สภา หมายถึง สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
๓.๗ สานักงานเลขาธิการวฒ
ุ ิ สภา หมายถึง หน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่สานักงาน
เลขาธิการสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
๓.๘ สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี หมายถึง ฝ่ ายเลขานุการของคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
กระบวนการประสานงานการตอบกระทู้ ชี้ แ จงญั ตติ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
มีผปู้ ฏิบตั งิ านที่เกี่ยวข้อง และมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
๔.๑ หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่กากับ ติดตามการ
ดาเนินงานของเจ้าหน้าที่

-3๔.๒ หัวหน้ากลมุ่ งานประสานการเมือง สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
มีหน้าที่ควบคุม ดูแลการดาเนินงาน และให้ขอ้ เสนอแนะในการปฏิบตั งิ านแก่เจ้าหน้าที่
๔.๓ เจ้าหน้า ที่ ผ ร้ ู บั ผิ ดชอบ มีหน้าที่ วิเคราะห์ ประมวลผล จัด ท าแฟ้ มเสนอ และ
จัดทารายงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ เสนอรัฐมนตรี

๕. ผังกระบวนการปฏิบตั ิงาน (Work Flow)

รับระเบียบวาระ
การประชุม
วิเคราะห์ระเบียบวาระการประชุม และจัดทาบันทึกเสนอรัฐมนตรี
จัดทาบันทึกขอข้อมูล
หาข้อมูลเพิ่มเติม
ประมวล/บูรณาการข้อมูล
จัดพิมพ์คาตอบ
จัดทาแฟ้ มเสนอ
แจ้งชื่อรัฐมนตรีผตู้ อบกระทู้ ชี้แจงญัตติ
เสนอร่างพระราชบัญญัติ
ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติม
จัดทารายงาน/สรุปประเด็น
จัดเก็บเอกสาร

-4๖. ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน (Procedure)
 เมื่ อ มี ก ระทู้ ญั ต ติ ร่า งพระราชบัญ ญั ติ ข องกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร บรรจุใน
ระเบี ย บวาระการประช มุ สภานิ ติ บัญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ เจ้า หน้า ที่ ก ลุ่ม งานประสานการเมื อ ง
จะด าเนินการตามผังกระบวนการที่ได้นาเสนอข้างต้น ประกอบด้ว ยขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งสิ้น
๑๑ ขัน้ ตอน ดังนี้
๖.๑ รับระเบียบวาระการประช ุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ จากงานสารบรรณ
หรือ เว็บไซต์ www.senate.go.th
๖.๒ วิ เคราะห์ระเบี ยบวาระการประชมุ สภานิ ติบัญ ญัติ แห่ งชาติ โดยการ
วิเคราะห์ว่ามี กระทู้ ญัตติ ร่างพระราชบัญ ญัติ ของกระทรวงศึ กษาธิการบรรจุในระเบียบวาระ
ประชุม หรื อ ไม่ ถ้า มี จ ะต้อ งประสานงานกับ ฝ่ ายเลขานุก ารของคณะกรรมการประสานงาน
สภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ (วิป ปนช.) ว่ากระทู้ ญัตติ ร่างพระราชบัญญัตขิ องกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ บ รรจุในระเบี ยบวาระจะได้รับ การพิ จารณาในที่ ป ระชุมหรือ ไม่ อยู่ในลาดับ ที่ เท่าไร และจัด ท า
บันทึกสรุปเรื่องเสนอรัฐมนตรี พร้อมทั้งประสานกับคณะทางานของรัฐมนตรี เพื่อรับบัญชาว่า
รัฐมนตรีท่านใด จะเป็ นผูต้ อบชี้แจงกระทู้ ญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ ต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ
๖.๓ จัดท าบันทึ กขอข้อมูล แจ้งหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง เพื่ อ ขอข้อ มูล พร้อ มทั้ ง
รายชื่อเจ้าหน้าที่ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติม ณ รัฐสภา ในวันที่มีการประชุม
๖.๔ หาข้อ มูลเพิ่ มเติ ม เมื่อ ได้รับ ข้อ มูลจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อ งแล้ว หากไม่
เพียงพอ ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม เช่น นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รายงาน
การประชุมต่างๆ ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
๖.๕ ประมวล/บูรณาการข้อมูล นาข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ข้อมูลที่หาเพิ่มเติม มาเรียบเรียงเป็ นภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทาร่างคาตอบ
๖.๖ จั ดพิ มพ์ ค าตอบ พิ มพ์ ค าตอบกระทู้ ค าชี้ แจงญั ตติ ค ากล่ าวเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติ ตามแบบฟอร์มที่กาหนด พร้อมทั้งแนบบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ผไู้ ปให้ขอ้ มูล
เพิ่มเติม ณ รัฐสภา

-5๖.๗ จั ด ท าแฟ้ มเสนอค าตอบกระทู้ ค าชี้ แจงญั ตติ ค า กล่ า วเสนอ
ร่างพระราชบัญ ญัติ เสนอรัฐมนตรี ที่เป็ นผูต้ อบกระทู้ ชี้แจงญัตติ เสนอร่างพระราชบัญ ญัติ
โดยแบ่งแฟ้ มข้อมูลเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
๖.๗.๑ แฟ้ มข้อมูลคาตอบกระทู้ คาชี้แจงญัตติ ประกอบด้วย
- คาตอบกระทู้ ญัตติ
- เอกสารประกอบการตอบกระทู้ ญัตติ ในรูปแบบการนาเสนอ Power Point
- ประวัตผิ ตู้ งั้ กระทู้ ญัตติ
- บัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติม ณ อาคารรัฐสภา
- ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- มติคณะกรรมการประสานงานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ (ถ้ามี)
- มติคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ (ถ้ามี)
๖.๗.๒ แฟ้ มข้อมูลคากล่าวเสนอร่างพระราชบัญญัติ ประกอบด้วย
- คากล่าวเสนอร่างพระราชบัญญัติ
- คากล่าวเสนอชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี
- ร่างพระราชบัญญัติ
- บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
- มติคณะกรรมการประสานงานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ (ถ้ามี)
- มติคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ (ถ้ามี)
๖.๘ แจ้งชื่อ รัฐมนตรีผต้ ู อบกระทู้ ชี้ แจงญัตติ เสนอร่า งพระราชบัญ ญัติ
ประสานงานกับ คณะท างานรัฐมนตรี เพื่ อ ขอทราบว่ า รัฐมนตรี ผ ใู้ ด จะเป็ นผูต้ อบชี้แจงกระทู้
ญั ต ติ เสนอร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ แล้ว แจ้ง เจ้า หน้า ที่ ส านัก งานเลขาธิ ก ารวุฒิ ส ภา และส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีทราบ
๖.๙ ให้ข อ้ มูลเพิ่ มเติ ม เจ้าหน้าที่ ส านักงานรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ ที่ เกี่ ยวข้อง
ไปให้ขอ้ มูลเพิ่มเติม ณ รัฐสภา ในวันประชุม โดยประสานงานกับ สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
และสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด เพื่ออานวยความสะดวกให้รฐั มนตรี ในการตอบกระทู้
ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ ต่อที่ประชุมสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ พร้อมทัง้ ประสานให้เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องเตรียมไปให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมต่อรัฐมนตรีระหว่างการประชุม จนเสร็จสิ้นการประชุม

-6๖.๑๐ จัดทารายงาน/สร ุปประเด็น การตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ การพิจารณา
ร่า งพระราชบัญ ญั ติ เพื่ อ เสนอรัฐ มนตรี เจ้าหน้า ที่ ก ลุ่ม งานประสานการเมื อ ง จะต้อ งติด ตาม
การประชุม สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ และจั ด ท ารายงานสรุป ประเด็ น การประชุม ดั ง กล่ า ว
เสนอรัฐมนตรี
๖.๑๑ จัดเก็บเอกสาร พร้อมทัง้ ทาสารบัญเรื่องเข้าแฟ้ มเอกสาร

๗. มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (Work Standard)
กระบวนการประสานงานการตอบกระทู้ ชี้ แ จงญัต ติ ร่า งพระราชบัญ ญั ติ
มีมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของกระบวนการ ใน ๖ ขัน้ ตอน จานวน ๗ มาตรฐาน ดังนี้
๗.๑ ขัน้ ตอนที่ ๕ : ประมวล/บูรณาการข้อมูล มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน คือ
การจัดทาคาตอบกระทู้ คาชี้แจงญัตติ คาเสนอร่างพระราชบัญญัติที่ชดั เจน ตรงประเด็น โดยไม่มี
การส่งกลับแก้ไขจากรัฐมนตรี
๗.๒ ขัน้ ตอนที่ ๖ : จัดพิมพ์คาตอบ มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน คือ การจัดพิมพ์
คาตอบกระทู้ ค าชี้แ จงญั ต ติ คาเสนอร่างพระราชบัญ ญั ติ ให้อ่ านง่าย ชัด เจน ขนาดตัว อักษร
ไม่ตา่ กว่า ๒๒ พอยต์
๗.๓ ขัน้ ตอนที่ ๗ : จัดทาแฟ้มเสนอ มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน คือ การจัดทา
แฟ้ มคาตอบกระทู้ คาชี้แจงญัตติ คาเสนอร่างพระราชบัญญัติ โดยมีเอกสารประกอบครบถ้วน
และมีดชั นีเรื่อง
๗.๔ ขั้ น ตอนที่ ๘ : แจ้ ง ชื่ อรั ฐ มนตรี ผ ้ ู ต อบกระทู้ ชี้ แจงญั ตติ เสนอ
ร่างพระราชบัญญัติ มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน คือ การแจ้งชื่อรัฐมนตรีผตู้ อบกระทู้ ชี้แจงญัตติ
เสนอร่างพระราชบัญญัติ ได้ทนั ภายใน ๑ วันก่อนการประชุม
๗.๕ ขัน้ ตอนที่ ๙ : ให้ข อ้ มูลเพิ่ มเติ ม มีมาตรฐานการปฏิ บัติงาน ๒ งาน คือ
๑) มีการประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปให้ขอ้ มูลเพิ่มเติม ณ รัฐสภา ทุกครัง้
๒) เจ้าหน้าที่สานักงานรัฐมนตรี ติดตามสถานการณ์ตลอดการประชุม
๗.๖ ขัน้ ตอนที่ ๑๐ : จัดทารายงาน/สร ุปประเด็น มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คื อ การแจ้ง หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ งด าเนิ น การตามข้อ สั ง เกต ข้อ เสนอแนะจากการติ ด ตาม
การประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ

-7๘. ระบบการติดตามประเมินผล (Evaluation)
คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน กระบวนการประสานงานการตอบกระทู้ ชี้ แ จงญั ตติ
ร่างพระราชบัญ ญั ติ จัด ท าขึ้น เพื่ อ ให้ผ ปู้ ฏิ บัติงานที่ รับ ผิ ด ชอบกระบวนการนี้ ใช้เป็ นแนวทาง
ในการด าเนินงานให้เป็ นไปตามมาตรฐานการปฏิ บัติงานที่ กาหนดไว้ เพื่ อ ให้เกิด ประสิท ธิภาพ
และผลสัมฤทธิ์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการ และสร้างความ
พึงพอใจให้แก่ผรู้ ับบริการได้ ทั้งนี้ จะใช้ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่รับผิดชอบ
กระบวนการเปรี ย บเที ย บกั บ ตั ว ชี้ วั ด ส าคั ญ และค่ า เป้ าหมายที่ ก าหนดเป็ นมาตรฐานของ
กระบวนการ โดยประเมินผลการปฏิบตั งิ านเทียบกับมาตรฐานของกระบวนการที่กาหนดไว้
ทัง้ นี้ กาหนดระบบการประเมินผลตัวชี้วัดของกระบวนการ ดังนี้
ตั ว ชี้ วัด ผลลัพ ธ์ ข องกระบวนการ : ร้อ ยละของค าตอบกระทู้ ค าชี้ แ จงญั ต ติ ค าเสนอ
ร่างพระราชบัญญัตทิ ี่นาเรียนรัฐมนตรี ได้ทนั ภายใน ๑ วันก่อนการประชุม
ตัวชี้วัดภายใน
กระบวนการ

ค่าเป้าหมาย
(มาตรฐาน)

แนวทางการประเมิน

๑. มีการจัดทาคาตอบ ทุกครั้ง
กระทู้ คาชีแ้ จงญัตติ
คาเสนอร่างพระราช
บัญญัติ ที่ชดั เจน
ตรงประเด็น โดยไม่มี
การส่งกลับแก้ไข
จากรัฐมนตรี ทุกครั้ง

พิจารณาจากการ
ดาเนินงานว่ามีการจัดทา
คาตอบกระทู้ ชีแ้ จงญัตติ
เสนอร่างพระราชบัญญัติ

๒. มีการจัดพิมพ์
คาตอบกระทู้
คาชีแ้ จงญัตติ
คาเสนอร่างพระราช
บัญญัติ ให้อา่ นง่าย
ชัดเจน ขนาดตัวอักษร
ไม่ตา่ กว่า ๒๒ พอยต์
ทุกครั้ง

พิจารณาจากความชัดเจน

ทุกครั้ง

ความถี่ในการ
ประเมิน
รายปี

ที่ชดั เจน ตรงประเด็น
โดยไม่มีการส่งกลับแก้ไข
จากรัฐมนตรี

รายปี

วิธีการประเมิน
ตรวจสอบจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์
เช่น การมีขอ้ สังเกต/
การส่งคืน เพื่อให้แก้ไข
คาตอบกระทู้
ชีแ้ จงญัตติ เสนอ
ร่างพระราชบัญญัติ
จากรัฐมนตรี
ตรวจสอบจากการ

ของคาตอบกระทู้

ท้วงติงส่งให้ปรับปรุง

คาชีแ้ จงญัตติ คาเสนอ

แก้ไขจากรัฐมนตรี

ร่างพระราชบัญญัติ
และขนาดตัวอักษร
ที่ใช้ในการพิมพ์
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ตัวชี้วัดภายใน
กระบวนการ

ค่าเป้าหมาย
(มาตรฐาน)

๓. มีการจัดทาแฟ้ม
คาตอบกระทู้ คาชีแ้ จง
ญัตติ คาเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติ
โดยมีเอกสารประกอบ
ครบถ้วน และ
มีดชั นีเรื่อง ทุกครั้ง

ทุกครั้ง

แนวทางการประเมิน
พิจารณาจากความ

ความถี่ในการ
ประเมิน
รายปี

วิธีการประเมิน
ตรวจสอบจากการ

ครบถ้วนของเอกสาร

ท้วงติงส่งให้ปรับปรุง

ประกอบ คาตอบกระทู้

แก้ไขจากรัฐมนตรี

คาชีแ้ จงญัตติ คาเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติ และ
การจัดทาดัชนีเรื่องของ
การจัดทาแฟ้ม ทุกครั้ง

๔. มีการแจ้งชือ่ ผูต้ อบ
กระทู้ ชีแ้ จงญัตติ
เสนอร่างพระราช
บัญญัติ ได้ทนั ภายใน
๑ วันก่อนการประชุม
ทุกครั้ง

ทุกครั้ง

พิจารณาจากการแจ้งชือ่

รายปี

ตรวจสอบจาก

ผูต้ อบกระทู้ ชีแ้ จงญัตติ

ระยะเวลาการแจ้งชือ่

เสนอร่างพระราชบัญญัติ

ผูต้ อบกระทู้

ได้ภายในเวลาที่กาหนด

ชีแ้ จงญัตติ เสนอ
ร่างพระราชบัญญัติ
เทียบกับระยะเวลา
ที่กาหนด ทุกครั้ง

๕. มีการประสาน
เจ้าหน้าทีท่ ี่เกี่ยวข้อง
ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติม
ณ รัฐสภา ทุกครั้ง

ทุกครั้ง

๖. มีเจ้าหน้าที่
สานักงานรัฐมนตรี
ติดตามสถานการณ์
ตลอดการประชุม
ทุกครั้ง

ทุกครั้ง

พิจารณาจากการประสาน

รายปี

ตรวจสอบจากบัญชี

ข้อมูลเพิ่มเติม ณ รัฐสภา

รายชือ่ เจ้าหน้าที่
เตรียมให้ขอ้ มูล

ทุกครั้ง

เพิ่มเติม ณ รัฐสภา

เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องให้

พิจารณาจากรายชือ่
เจ้าหน้าที่สานักงาน
รัฐมนตรีที่ไปติดตาม
สถานการณ์ตลอด
การประชุม

รายปี

ตรวจสอบจากบัญชี
รายชือ่ เจ้าหน้าที่
เตรียมให้ขอ้ มูล
เพิ่มเติม ณ รัฐสภา
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ตัวชี้วัดภายใน
กระบวนการ

ค่าเป้าหมาย
(มาตรฐาน)

๗. มีการแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการตาม
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
จากการติดตามการ
ประชุมสภาทุกครั้ง

ทุกครั้ง

แนวทางการประเมิน
พิจารณาจากการแจ้ง

ความถี่ในการ
ประเมิน

วิธีการประเมิน

รายปี

ตรวจสอบจากจานวน
หนังสือแจ้งหน่วยงาน
ให้ดาเนินงานตาม
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุมสภา
เทียบกับจานวน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการตามข้อสังเกต
ข้อเสนอแนะ ของที่ประชุม
สภาทุกครั้ง

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
จากที่ประชุมสภา

๙. เอกสารอ้างอิง (Reference Document)
๙.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
๙.๒ ข้อบังคับการประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
๙.๓ พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
๙.๔ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖

๑๐. แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน (Form)
๑๐.๑ แบบฟอร์มบันทึกสรุปเรื่อง
๑๐.๒ แบบฟอร์มคากล่าวเสนอร่างพระราชบัญญัติ
๑๐.๓ แบบฟอร์มเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี
๑๐.๔ แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติม
๑๐.๕ แบบฟอร์มสรุปประเด็นการตอบกระทู้
๑๐.๖ แบบฟอร์มสรุปประเด็นการชี้แจงญัตติ
๑๐.๗ แบบฟอร์มสรุปประเด็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
รายละเอียดแบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบตั งิ าน (Form) ตามภาคผนวก

ภาคผนวก
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน (Form)

แบบฟอร์มบันทึกสร ุปเรือ่ ง

บันทึกสรุปเรื่อง
เรื่อง ...........................................................................................................................................................
เลขที่หนังสือ...........................ลงวันที่................................ เลขรับ สร .......................ลงวันที่.........................
เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ / รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ระบุชื่อ)
1. (เรื่องที่จะดาเนิ น การ) 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

กลุ่มงานประสานการเมือง
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

แบบฟอร์มคากล่าวเสนอร่างพระราชบัญญัติ

กราบเรียน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กระผม.......................................รัฐมนตรี.............................
ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี ขอเสนอร่างพระราชบัญญัติ................
…………………………………. โดยมีหลักการ และเหตุผล ดังนี้
หลักการ
…………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………….…
เหตุผล
…………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………..…

กลุ่มงานประสานการเมือง
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

แบบฟอร์มเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี

กราบเรียน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กระผม..................................รัฐมนตรี.................................
ขอเสนอชื่ อ คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
............................................................ในสั ด ส่ ว นของคณะรั ฐ มนตรี
จานวน ................. คน ดังนี้
๑. ..................................................................................
๒. ..................................................................................
๓. ..................................................................................
๔. ..................................................................................
๕. ..................................................................................

กลุ่มงานประสานการเมือง
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติม

รายชื่อเจ้าหน้าที่เตรียมให้ข้อมูล
.....................................................................................................
ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ........ /...........
วัน .......... เดือน ............ พ.ศ. .........
ณ ..............................

ลาดับที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง/หน่วยงาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

วันที่...... เดือน .......... พ.ศ. ........

ร่าง/พิมพ์……………………….
ตรวจ...................................

กลุ่มงานประสานการเมือง
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

แบบฟอร์มสร ุปประเด็นการตอบกระทู้

สรุปประเด็นการตอบกระทู้ถามที่ ...
เรื่อง …………………………………………………………………………..
ถามโดย ...........................................................
ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ......... /.........
วัน .......... เดือน ............ พ.ศ. .........

 เริ่มระเบียบวาระที่ ..... กระทู้ถามทั่วไป/สด

เวลา .......... น.

 ……………………..…….. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้ตั้งกระทู้ถาม กล่าวว่า...................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวชี้แจงว่า………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 เสร็จสิ้นระเบียบวาระ

เวลา .......... น.

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

กลุ่มงานประสานการเมือง
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

แบบฟอร์มสร ุปประเด็นการชี้แจงญัตติ

สรุปประเด็นการชี้แจงญัตติ ...
เรื่อง …………………………………………………………………………..
ผู้เสนอญัตติ ...........................................................
ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ......... /.........
วัน .......... เดือน ............ พ.ศ. .........

 เริ่มระเบียบวาระที่ ..... ญัตติ .................................... เวลา .......... น.
 ……………………..…….. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้เสนอญัตติ กล่าวว่า.......................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 การอภิปราย
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้อภิปรายเกี่ยวกับ ญัตติ เรื่อง ................................................
เรียงตามลาดับ ดังนี้
 …………………………..…….. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวว่า.....................................
 …………………………..…….. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวว่า.....................................
 การชี้แจง
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวชี้แจงว่า………………………..……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 การลงมติ เริ่มการลงมติ ........................................... เวลา ............. น.
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ลงมติ .............................................................. ดังนี้
ผู้เข้าร่วมประชุม
........... คน
เห็นชอบ
........... คน
ไม่เห็นชอบ
........... คน
งดออกเสียง
........... คน
ไม่ลงคะแนนเสียง
........... คน
 เสร็จสิ้นระเบียบวาระ

เวลา .......... น.

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

กลุ่มงานประสานการเมือง
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

แบบฟอร์มสร ุปประเด็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

สรุปประเด็นการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติ………………………………………………..
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ......... /.........
วัน .......... เดือน ............ พ.ศ. ......... เวลา ........... น.
ณ ...........................

 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ....................................... เริ่มเวลา ............. น.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 การเสนอ
รัฐ มนตรี ว่าการกระทรวงศึ กษาธิก าร/รัฐ มนตรีช่ว ยว่าการกระทรวงศึก ษาธิก าร กล่ าวเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 การอภิปราย
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้อภิปรายเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ..........................................
เรียงตามลาดับ ดังนี้
 …………………………..…….. 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
 คณะกรรมาธิการ (กรณีพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระ ๑ รับหลักการ)
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

กลุ่มงานประสานการเมือง
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

คณะผูจ้ ดั ทา
นางสาววิริยา ไชยคุปต์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

นางสาวชัญญากาญจน์ โคตรพัฒน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

นางสาวประภัสสร ราชมี

นักจัดการงานทัว่ ไปปฏิบตั กิ าร

