คมู่ ือการดาเนินงาน
ในการประสานงานเพื่อรัฐมนตรีเสนอกฎหมาย
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ั ญัติแห่งชาติ
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คู่มือกำรดำเนินงำนในกำรประสำนงำนเพื่อรัฐมนตรีเสนอกฎหมำย
ในขั้นตอนคณะรัฐมนตรี และสภำนิติบัญญัตแิ ห่งชำติ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของคู่มือ
)
การเสนอและชี้แจงกฎหมายในขั้นตอนคณะรัฐมนตรี และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เป็นภารกิจหนึ่งของรัฐมนตรีที่ต้องดาเนินการในฐานะคณะรัฐมนตรี กอปรกับกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ (ข้อ ๑) ได้กาหนดให้
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทางการเมือง เพื่อสนับสนุน
ภารกิจของรัฐมนตรี ประสานนโยบายระหว่างกระทรวง โดยมี อานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ กลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี รวมทั้ง
เสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี
๒. สนั บ สนุ น การทางานของรั ฐมนตรี ใ นการด าเนิ น งานทางการเมื อ งระหว่ า ง
รัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี รัฐสภา และประชาชน
๓. ประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ และกิจการอื่น
ทางการเมือง
๔. ประสานงานและติ ด ตามผลการด าเนิ น การตามนโยบายของรั ฐ มนตรี
กับส่วนราชการในสังกัด และองค์กรในกากับของกระทรวง
๕. ดาเนิน การพิจ ารณาเรื่อ งร้อ งทุก ข์ ร้อ งเรีย น หรือ ร้อ งขอความช่ว ยเหลือ
ต่อรัฐมนตรี
๖. ปฏิบั ติก ารอื่น ใดตามที่ก ฎหมายกาหนดให้เป็นอ านาจหน้ าที่ข องสานัก งาน
รัฐมนตรีหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
สานักงานรัฐมนตรี จึงได้จัดทาคู่มือการดาเนินงานในการประสานงานเพื่อรัฐมนตรี
เสนอกฎหมายในขั ้น ตอนคณะรัฐ มนตรี และสภานิต ิบ ัญ ญัต ิแ ห่ง ชาติ เพื ่อ ให้บ ุค ลากร
ของสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่รับผิดชอบดาเนินการในเรื่องดังกล่ าว ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไปได้ศึกษาหรือนาไป
ปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามความเหมาะสมต่อไป
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วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำคู่มือ (Objectives)
)
๑. เพื่อเป็นแนวทางและเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงาน
รัฐมนตรี
๒. เป็น มาตรฐานการปฏิบัติง านของบุค ลากรผู้รับ ผิด ชอบการประสานงาน
เพื่อรัฐมนตรีเสนอกฎหมายในขั้นตอนคณะรัฐมนตรี และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๓. เพื ่อ สร้า งความรู ้ค วามเข้า ใจให้ก ับ บุค ลากรของส านัก งานรัฐ มนตรีแ ละ
ผู้เกี่ยวข้อง
๔. เพื่อเป็นการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการประสานการทางานร่วมกัน
๕. เพื่อเผยแพร่และสื่อสารวิธีการทางานให้กับผู้ที่สนใจ
ขอบเขต (Scope)
)
ขั้นตอนคณะรัฐมนตรี
คู่ มื อ นี้ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านการด าเนิ น งานในการประสานงานเพื่ อ รั ฐ มนตรี
เสนอกฎหมายในขั้น ตอนการพิจ ารณาของคณะรัฐมนตรี โดยเจ้ า หน้ าที่ ก ลุ่ม งานสนั บสนุ น
วิชาการ ต้องวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่องที่หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการเสนอเรื่องกฎหมาย
ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารพิ จ ารณาเสนอคณะรั ฐ มนตรี สนั บ สนุ น ภารกิ จ
ของรัฐ มนตรีใ นการประชุม คณะรัฐ มนตรี ตลอดจนแจ้ง มติค ณะรัฐ มนตรีใ ห้ห น่ว ยงาน
เจ้าของเรื่องและกลุ่มงานประสานการเมืองทราบและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ขั้นตอนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
เมื่อได้รับแจ้งจากกลุ่ม งานสนับสนุนวิชาการ หรือสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ว่ามีกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎหมายที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมาย
ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้ว เจ้ าหน้าที่กลุ่มงานประสานการเมืองจะประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
องค์กรหลัก และองค์กรในกากับ หลังจากนั้นจัดทาคากล่าวเสนอร่างกฎหมาย และรายชื่อ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่า งพระราชบัญ ญัติใ นสัดส่ว นของคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง
ข้อ มูล ที ่เ กี่ย วข้อ ง นาเรีย นรัฐ มนตรี เ พื่อ ใช้ใ นการเสนอที่ป ระชุม สภานิติบ ัญ ญัติแ ห่ง ชาติ
และสุดท้ายจัดทาสรุปประเด็น การพิจารณาร่างกฎหมาย เสนอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
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คำจำกัดควำม (Definition)
“กฎหมาย” หมายถึง ร่างพระราชบัญญัติ และร่างพระราชกาหนด
“รัฐมนตรี” หมายถึง รัฐ มนตรีว่า การกระทรวงศึก ษาธิก าร และรัฐมนตรี ช่ว ย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิก าร
“หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ” หมายถึง
- องค์กรหลัก ได้แก่ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึก ษา ส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั ้น พื้น ฐาน สานัก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- หน่ ว ยงานในก ากั บ ได้ แ ก่ ส านั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา ส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สถาบันส่งเสริม
การสอนวิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี สถาบั น ระหว่ า งประเทศเพื่ อ การค้ า และการพั ฒ นา
(องค์การมหาชน) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
“หน่วยงานเจ้าของเรื่อง” หมายถึ ง หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการที่เสนอ
กฎหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรี
“คากล่าวเสนอกฎหมาย” หมายถึง เอกสารที่เจ้าหน้าที่กลุ่มงานประสานการเมือง
จัดทาขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกให้รัฐมนตรีในการกล่าวเสนอกฎหมายต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ
“สภา” หมายถึง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทาหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา
“สานัก งานเลขาธิก ารวุฒิส ภา” หมายถึง หน่ว ยงานที่ป ฏิบัติห น้า ที่สานัก งาน
เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
“ส านัก เลขาธิก ารนายกรัฐ มนตรี ” หมายถึง หน่ว ยงานที ่ป ฏิบ ัต ิห น้า ที่
ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

หน้า ๖ จาก ๕๒

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ (Responsibilities)
การด าเนิน งานในการประสานงานเพื ่อ รัฐ มนตรีเ สนอกฎหมายในขั ้น ตอน
คณะรัฐมนตรี และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดังนี้
“หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ” มีหน้าที่กากับ ดูแลการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่
“หั ว หน้ ากลุ่ ม งานสนั บ สนุ น วิ ช าการ และหั ว หน้ า กลุ่ ม งานประสานการเมื อ ง”
มีหน้าที่ควบคุม ดูแลการดาเนินงาน สนับสนุน ส่งเสริม และให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
แก่เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบ
“เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ” มีหน้าที่
- วิเคราะห์กลั่นกรองเรื่องที่หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการเสนอกฎหมาย
ให้รัฐมนตรีพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี
- สนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี
- แจ้ ง มติ ค ณะรั ฐมนตรี ใ ห้ ห น่ ว ยงานเจ้ า ของเรื่ อ ง และกลุ่ ม งานประสาน
การเมืองทราบและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
“เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานประสานการเมือง” มีหน้าที่
- วิเ คราะห์ก ลั ่น กรองเรื ่อ งเสนอกฎหมายจากสภานิต ิบ ัญ ญัต ิแ ห่ง ชาติ
ต่อรัฐมนตรี
- จัดทาแฟ้มคากล่าวเสนอกฎหมาย
- ประสานและอานวยการให้รัฐ มนตรีใ นการเสนอกฎหมายต่อ ที่ป ระชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- จัดทารายงานสรุปประเด็นการพิจารณากฎหมายเสนอรัฐมนตรี

หน้า ๗ จาก ๕๒

ผังกระบวนกำรปฏิบัติงำน (Work Flow)
การดาเนินงานในการประสานงานเพื่อรัฐมนตรีเสนอกฎหมายในขั้นตอนคณะรัฐมนตรี
และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีผังกระบวนการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
ขั้นตอนคณะรัฐมนตรี
กระบวนกำรย่อยที่ ๑ วิ เคราะห์ กลั่ น กรอง สรุ ป เรื่ อ ง เสนอความเห็ น ประกอบ
การพิจารณาของรัฐมนตรี
รับเรื่องจำกงำน
สำรบรรณ

วิเครำะห์ กลั่นกรอง

ประสำนหน่วยงำน
เจ้ำของเรื่อง เพื่อแก้ไข
เพิ่มเติมข้อมูล

จัดทำบันทึกสรุปเรื่อง
เสนอผู้บังคับบัญชำ

รับเรื่องทีร่ ัฐมนตรีสั่งกำรแล้ว
(สำเนำเอกสำรจัดเก็บ)

ส่งเรือ่ งให้หน่วยงำน
เจ้ำของเรื่อง

หน้า ๘ จาก ๕๒

กระบวนกำรย่อยที่ ๒ สนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี
รับวำระ
กำรประชุม ครม.

วิเครำะห์ระเบียบ
วำระกำรประชุม ครม.ประสำนหน่วยงำน
เจ้ำของเรื่อง

จัดทำบันทึกสรุปวำระ
กำรประชุม ครม.

แจ้งรำยชื่อผู้ชี้แจงไปยัง สลค.

ประสำนงำนระหว่ำงกำรประชุม ครม.

รวบรวมเอกสำร
ส่งให้รัฐมนตรี

หน้า ๙ จาก ๕๒

กระบวนกำรย่อยที่ ๓ แจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและดาเนินการ

รับเรื่องจำก
งำนสำรบรรณ

วิเครำะห์ กลั่นกรอง
จัดทำบันทึกสรุป
เรื่อง

รับเรื่องทีร่ ัฐมนตรีสั่งกำรแล้ว
(สำเนำเอกสำรจัดเก็บ)

ส่งเรือ่ งให้
ผู้เกีย่ วข้อง

หน้า ๑๐ จาก ๕๒

ขั้นตอนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
กระบวนกำรย่อยที่ ๑ การประสานงานสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
รับเรื่อง
จำกงำนสำรบรรณ

วิเครำะห์ กลั่นกรอง
จัดทำบันทึกสรุปเรื่อง
เรียนรัฐมนตรี

ประสำนหน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง
และขอชื่อผูช้ ี้แจง

รับเรื่องทีร่ ัฐมนตรีสั่งกำร

รับชื่อผู้ชี้แจงจำกหน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง

ส่งเรือ่ งให้หน่วยงำน
เจ้ำของเรื่อง

ส่งชื่อผู้ชี้แจงให้ สลน.

รับกำรประสำนงำนจำก สลน.
สำเนำเอกสำร
จัดเก็บ
ประสำนงำนกับรัฐมนตรี

แจ้งผลกำรประสำนงำน
กับ สลน.

หน้า ๑๑ จาก ๕๒

กระบวนกำรย่อยที่ ๒ การประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
รับวำระกำรประชุม
จำกงำนสำรบรรณ

วิเครำะห์ กลั่นกรอง
วำระกำรประชุม
จัดทำบันทึกเรียนรัฐมนตรี
ทรำบวำระกำรประชุม
และกำรประสำนงำนของ สร.

ประสำนหน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง
ให้ส่งชื่อ กมธ. และชื่อผู้ชี้แจง

รับชื่อ กมธ. และชื่อผู้ชี้แจง
จำกหน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง
รับเรื่องจำกรัฐมนตรี
แจ้งชือ่ ผู้ชี้แจงให้ สนช.

จัดเก็บเอกสำร

จัดทำแฟ้มคำกล่ำวเสนอร่ำงกฎหมำย

ประสำนหน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง
เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ประสำนงำน
ณ รัฐสภำ
หน้า ๑๒ จาก ๕๒

กระบวนกำรย่อยที่ ๓ การจัดทาสรุปประเด็นการพิจารณาร่างกฎหมาย

ติดตำม รับฟัง
กำรประชุมสภำ

จัดทำสรุปประเด็น
กำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำย

จัดทำบันทึกเรียนรัฐมนตรี

รับเรื่องทีร่ ัฐมนตรีสั่งกำร

ส่งเรือ่ งให้หน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี)

จัดเก็บเอกสำร

หน้า ๑๓ จาก ๕๒

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน (Procedure)
ขั้นตอนคณะรัฐมนตรี
กระบวนกำรย่อยที่ ๑ วิเครำะห์ กลั่นกรอง สรุปเรื่อง เสนอควำมเห็นประกอบ
กำรพิจำรณำของรัฐมนตรี ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งสิ้น ๕ ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียด
ของการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
๑) รั บ เรื่ อ งที่ ห น่ ว ยงานของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเสนอเรื่ อ งกฎหมาย
ให้รัฐมนตรีพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี จากงานสารบรรณ
๒) วิเคราะห์ กลั่นกรอง ตรวจสอบเนื้อหา รูปแบบ ให้เป็นไปตามแนวทาง
และขั้น ตอนการเสนอเรื่องต่ อ คณะรั ฐมนตรี และแนวทางปฏิ บั ติใ นการเสนอร่า งกฎหมาย
ไปเพื่ อ คณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณา ทั้ ง นี้ เรื่ อ งกฎหมายที่ เ สนอคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาต้ อ ง
ประกอบด้วย
- หนังสือนาส่ง
- หนังสือรองนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
- บันทึกหลักการและเหตุผล
- ร่างกฎหมาย
- สรุปสาระสาคัญของร่างกฎหมาย
- ตารางเปรียบเทียบ
สำหรับกำรเสนอร่ำงกฎหมำยให้ส่งรำยกำรเพิ่มเติม ดังนี้
- หลั กเกณฑ์ ในการตรวจสอบความจ าเป็ นในการตราพระราชบั ญ ญั ติ
(Checklist)
- รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
- การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
- หลักฐานการรับฟังความคิดเห็น
- หลัก ฐานการเปิด เผยผลการรับ ฟัง ความคิด เห็น และการวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
- แผนการจัด ทากฎหมายล าดับ รอง กรอบระยะเวลาและกรอบ
สาระสาคัญของกฎหมายลาดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว

หน้า ๑๔ จาก ๕๒

รัฐบาลปัจจุบัน นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) มีนโยบายให้การ
เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ให้ส่วนราชการเสนอเรื่องให้ รองนายกรัฐมนตรีที่กากับการบริหาร
ราชการได้พิจารณาเรื่องที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในเบื้องต้น และให้ส่วนราชการส่งหนังสือ
ที่รองนายกรัฐมนตรีลงนามเห็นชอบและสั่งการให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีนาเรื่องดังกล่ าว
กราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีไปด้วยทุกครั้ง
กรณีเรื่องที่หน่วยงานเสนอไม่เป็นไปตามแนวทางฯ มีข้อมูลไม่ครบถ้วน มีคาผิด
ยังไม่ดาเนินการตามแนวทาง ต้องให้คาแนะนาหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ประสานเพื่อแก้ไข/ส่ง
เอกสารเพิ่มเติม
๓) จัดทาบันทึกสรุปเรื่องเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรี
เสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
๔) รับเรื่องที่รัฐมนตรีพิจารณาสั่งการ/ลงนามแล้ว ตรวจสอบความเรียบร้อย
สาเนาเอกสารจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน
๕) ส่งเรื่องให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อดาเนินการต่อไป โดยส่งผ่านงาน
สารบรรณ สานักงานรัฐมนตรี
กระบวนกำรย่อยที่ ๒ สนับสนุนภำรกิจของรัฐมนตรีในกำรประชุมคณะรัฐมนตรี
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น ๖ ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดของการดาเนินงาน ในแต่ละ
ขั้นตอน ดังนี้
๑) รับวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตามเวลาที่ได้รับแจ้งจากสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และส่งเจ้าหน้าที่ไปรับระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีที่สานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๒) ตรวจสอบ/วิ เ คราะห์ ว าระการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี ว่ า มี เ รื่ อ งของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ เ ข้ า สู่ ก ารพิ จ ารณาของคณะรั ฐ มนตรี ห รื อ ไม่ หากมี ต้ อ งประสาน
แจ้ ง หน่ ว ยงานเจ้ า ของเรื่ อ ง เพื่ อ เตรี ย มข้ อ มู ล ชี้ แ จงต่ อ รั ฐ มนตรี แ ละชี้ แ จงต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะรัฐมนตรี โดยประสานแจ้งทางโทรศัพท์และหนังสือราชการ
๓) จัดทาบันทึกสรุปวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี เสนอรัฐมนตรี พร้อม
วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม
๔) ประสานสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เพื่อแจ้งรายชื่อผู้ชี้แจง
๕) ประสานงานระหว่ า งการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี โดยส่ ง เจ้ า หน้ า ที่
ไปประสานงานระหว่างการประชุม เพื่ อเตรีย มเอกสารประกอบการประชุ ม ประสานและ
อานวยความสะดวกแก่รัฐมนตรี ผู้ชี้แจง ผู้ให้ข้อมูล และเจ้าหน้าที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๖) หลังการประชุม คณะรัฐมนตรี รวบรวมเอกสารจากการประชุม นาส่ ง
ให้รัฐมนตรี
หน้า ๑๕ จาก ๕๒

กระบวนกำรย่อยที่ ๓ แจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงำนเจ้ำของเรื่องทรำบและ
ด ำเนิ น กำร ประกอบด้ ว ยขั้ น ตอนต่ า งๆ รวมทั้ ง สิ้ น ๔ ขั้ น ตอน ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดของการ
ดาเนินงานในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
๑) รับเรื่องที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งมติคณะรัฐมนตรีจากงาน
สารบรรณ
๒) วิเคราะห์ กลั่ น กรอง จั ด ทาบั น ทึ กสรุ ป เรื่ อ งเสนอความเห็ น ประกอบ
การพิจารณาของรัฐมนตรี เสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
๓) รับเรื่องที่รัฐมนตรีพิจารณา/สั่งการแล้ว ตรวจสอบความเรียบร้อย สาเนา
เอกสารจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน
๔) ส่ ง เรื่ อ งผ่ า นงานสารบรรณให้ ห น่ ว ยงานเจ้ า ของเรื่ อ ง และกลุ่ ม งาน
ประสานการเมือง ทราบและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ขั้นตอนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
กระบวนกำรย่ อยที่ ๑ กำรประสำนงำนสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี (สลน.)
ประกอบด้วย ขั้นตอนต่างๆ รวม ๑๒ ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดการดาเนินงาน ได้แก่
๑) รั บ เรื่ อ งจำกงำนสำรบรรณ รั บ หนั ง สื อ ของส านั ก เลขาธิ ก าร
นายกรัฐมนตรี เรื่อง เชิญประชุมชี้แจงร่างกฎหมายกับคณะกรรมการประสานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (วิป ปนช.) จากงานสารบรรณ
๒) วิเครำะห์ กลั่นกรอง ตรวจสอบเนื้อหาของร่างกฎหมายว่า หน่วยงานใด
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่อง และดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอน : สรุปเรื่องเรียนรัฐมนตรี
๑) จัดทำบันทึกสรุปเรื่องเรียนรัฐมนตรี ดาเนินการทาบันทึกสรุปเรื่องและ
เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรี เรียนผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
๒) รั บเรื่ องที่ รั ฐมนตรี สั่ งกำร รั บหนั งสื อที่ รั ฐมนตรี สั่ งการแล้ ว จากงาน
สารบรรณ และตรวจสอบความเรียบร้อย
๓) ส่ ง เรื่ อ งให้ ห น่ ว ยงำนเจ้ ำ ของเรื่ อ ง ด าเนิ น การส่ ง เรื่ อ งให้ ห น่ ว ยงาน
เจ้าของเรื่องทันที เนื่องจากการประชุมมีกาหนดเวลา
๔) สำเนำเอกสำรจัดเก็บ โดยการสแกนเอกสารเพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐาน
ไว้เป็นไฟล์ pdf.
ขั้นตอน : ประสำนหน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง / สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
๑) ประสำนหน่ ว ยงำนเจ้ ำ ของเรื่ อ งและขอชื่ อ ผู้ ชี้ แ จง ประสานกั บ
หน่ ว ยงานเจ้ า ของเรื่ อ งเป็ น การภายใน เพื่ อ แจ้ ง ก าหนดการประชุ ม ของคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และขอชื่อผู้ที่จะไปชี้แจงต่อที่ประชุม
หน้า ๑๖ จาก ๕๒

๒) รั บ ชื่ อ ผู้ ชี้ แ จงจำกหน่ ว ยงำนเจ้ ำ ของเรื่ อ ง รั บ รายชื่ อ ผู้ ชี้ แ จงจาก
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง และตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อย
๓) ส่งชื่อผู้ชี้แจงให้ สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ส่งแบบแจ้งรายชื่อ
ผู้ชี้แจงให้สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทราบทางโทรสาร และตรวจสอบการได้รับเอกสาร
ทางโทรศัพท์ หรือ Line
๔) รับกำรประสำนจำกสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่สานัก
ประสานการเมือง สานักเลขาธิก ารนายกรัฐมนตรี จะประสานเป็นการภายใน เพื่อ สอบถาม
วัน เวลา ที่รัฐมนตรี จะสามารถไปเสนอร่างกฎหมายต่อที่ประชุมสภา
๕) ประสำนงำนกับรัฐมนตรี ประสานรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเสนอร่างกฎหมาย
หรือ คณะทางานเพื่อ ขอวัน เวลาที ่รัฐ มนตรีจ ะสามารถไปเสนอร่า งกฎหมายได้ (วัน ที ่มี
การประชุมสภา คือ วันพฤหัสบดี หรือวันศุกร์)
๖) แจ้งผลกำรประสำนงำนกับ สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี แจ้งวัน
เวลา ที่รัฐมนตรีกาหนดให้สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทราบ เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้
ที่จะบรรจุร่างกฎหมายในระเบียบวาระการประชุมสภา
กระบวนกำรย่อ ยที่ ๒ : กำรประสำนงำนสภำนิติบัญ ญัติแ ห่ง ชำติ (สนช.)
ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ รวม ๑๑ ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดการดาเนินงาน ได้แก่
๑) รับวำระกำรประชุ มจำกงำนสำรบรรณ รับระเบียบวาระการประชุ ม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติจากงานสารบรรณ
๒) วิ เ ครำะห์ กลั่ น กรอง วำระกำรประชุ ม โดยการกลั่ น กรองว่ า มี
ร่างกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในระเบียบวาระการประชุมหรือไม่ และวิเคราะห์ว่า
เป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบ หรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ หน่ ว ยงานใดในสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และ
ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอน : สรุปวำระประชุมสภำเรียนรัฐมนตรี
๑) จัดทำบันทึกเรียนรัฐมนตรีทรำบสรุปวำระกำรประชุม และกำรประสำนงำน
ของสำนักงำนรัฐมนตรี (สร.) จัดทาบันทึกข้อความสรุปเสนอวาระการประชุมสภา พร้อม
ระเบียบวาระการประชุม รวมทั้งให้ข้อมูลอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
ของรัฐมนตรี
๒) รับเรื่องจำกรัฐมนตรี รับหนังสือที่รัฐมนตรีทราบแล้ว จากงานสารบรรณ
และตรวจสอบความเรียบร้อย
๓) จัดเก็บเอกสำร โดยการสแกนเอกสารเป็นไฟล์ pdf.
ขั้นตอน : ประสำนหน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง / สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
๑) ประสำนหน่วยงำนเจ้ำของเรื่องให้ส่งชื่อคณะกรรมำธิกำร (กมธ.) และ
ชื่อผู้ชี้แจง ประสานกับหน่วยงานเจ้าของเรื่องเป็นการภายใน เพื่อขอชื่อกรรมาธิการวิสามัญ
หน้า ๑๗ จาก ๕๒

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี และชื่อผู้ที่จะไปชี้แจงร่างกฎหมาย
ต่อที่ประชุมสภา
๒) รับชื่อกรรมำธิกำรและชื่อผู้ชี้แจงจำกหน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง
- รับรายชื่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในสัดส่วน
ของคณะรัฐมนตรีจากหน่วยงานเจ้าของเรื่อง เพื่อจัดทาเป็นเอกสารประกอบแฟ้มคากล่าวเสนอ
ร่างกฎหมาย
- รับรายชื่อผู้ชี้แจงจากหน่วยงานเจ้าของเรื่อง แล้วตรวจสอบความถูกต้อง
เรียบร้อย
๓) ส่ง ชื่อ ผู้ชี้แ จงให้ สภำนิติบัญ ญัติแ ห่ง ชำติ จัด ทาหนังสือ กราบเรีย น
ประธานสภา เพื่อขออนุญาตให้ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงร่างกฎหมายต่อที่
ประชุมสภา เพื่อให้การตอบข้อซักถามสมบูรณ์ และครอบคลุมทุกประเด็น
๔) จัดทำแฟ้มคำกล่ำวเสนอร่ำงกฎหมำย ซึ่งประกอบด้วย
- ขั้นตอนการเสนอร่างกฎหมายต่อที่ประชุมสภา
- คากล่าวเสนอร่างกฎหมาย
- คากล่าวเสนอชื่อกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี
- ร่างกฎหมาย
- บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาคัญของร่างกฎหมาย
- มติคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๕) ประสำนหน่ ว ยงำนเจ้ ำ ของเรื่ อ งเพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ประสาน
หน่ ว ยงานเจ้ า ของเรื่ อ ง ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบหรื อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาบรรยายสรุ ป เนื้ อ หา
สาระสาคัญของกฎหมาย หรือข้อมูลอื่นๆ ที่จาเป็น
๖) ประสำนงำน ณ รัฐสภำ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานประสานการเมืองปฏิบัติงาน
ณ รัฐสภา ในวันประชุมสภา เพื่ออานวยความสะดวกให้รัฐมนตรีในการเสนอกฎหมายต่อที่
ประชุมสภา โดยประสานงานกับส านัก เลขาธิก ารนายกรัฐมนตรี และสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาอย่างใกล้ชิด
 ก่อนกำรประชุม
- เจ้าหน้าที่กลุ่มงานประสานการเมือง เรียนเชิญรัฐมนตรีนั่งพักรอ
ณ ห้องรับรองคณะรัฐมนตรี ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑
- เชิญผู้ชี้แจงและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมหารือ พร้อมให้ข้อมู ล
เพิ่มเติมต่อรัฐมนตรี ณ ห้องรับรองคณะรัฐมนตรี ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑
หน้า ๑๘ จาก ๕๒

- ประสานสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา แจ้งความพร้อมของรัฐมนตรี
และผู้ชี้แจง รวมทั้ง ขอทราบรายชื่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
- เมื่ อ ใกล้ ถึ ง ระเบี ย บวาระ เจ้ า หน้ า ที่ กลุ่ ม งานประสานการเมื อ ง
เรียนเชิญรัฐมนตรีที่ด้านหลังบัลลังก์ของประธานสภาในบริเวณห้องประชุมสภา เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเสนอกฎหมาย
- เมื่อถึงระเบียบวาระ ประธานสภาจะแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีรัฐมนตรี
เข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอกฎหมาย และเชิญรัฐมนตรีนั่งประจาที่
- รัฐมนตรี เข้ าห้ องประชุ มประตู ทางด้ านขวา และนั่ งบริ เวณป้ าย
“คณะรัฐมนตรี”
- เมื่อประธานสภาอนุญาตให้ผู้ชี้แจงเข้าร่วมประชุมได้ เจ้าหน้าที่
กลุ่มงานประสานการเมืองนาผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมชี้แจงกับรัฐมนตรีเข้าห้องประชุมประตู
ทางด้านซ้ายและนั่งบริเวณป้าย “ผู้ชี้แจง”
 ระหว่ำงกำรประชุม
- ประสานกับสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อนัดหมายการประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ นัดแรก
- แจ้งวัน เวลา และสถานที่ของการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิ จ ารณาร่ างพระราชบั ญญั ติ นั ดแรก ให้ กรรมาธิ การวิ สามั ญพิ จารณาร่ างพระราชบั ญญั ติ
ในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีทราบ
กระบวนกำรย่อ ยที ่ ๓ กำรจัด ทำสรุป ประเด็น กำรพิจ ำรณำร่ำ งกฎหมำย
ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ รวม ๖ ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดการดาเนินงาน ดังนี้
๑) ติดตำม รับฟังกำรประชุมสภำ ติดตาม รับฟังการประชุมสภา เพื่อจด
บันทึกการประชุม และบันทึกเสียงการประชุมตั้งแต่เริ่มการพิจารณาร่างกฎหมายจนเสร็จสิ้น
การลงมติ โดยรับฟังการถ่ายทอดประชุมสภาได้ผ่าน ๓ ช่องทาง ได้แก่
- www.radioparliament.net
- สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ดิจิทัลช่อง ๑๐
- สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.50 MHz.
๒) จัดทำสรุปประเด็นกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำย ดาเนินการประมวลผล
และจัดทาสรุปประเด็นการพิจารณาร่างกฎหมาย โดยแบ่งเป็นประเด็นการอภิปรายของสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (รายละเอียดตามภาคผนวก)
๓) จัดทำบันทึกเรียนรัฐมนตรี จัดทาบันทึกข้อความเรียนรัฐมนตรี เพื่อเป็น
หนังสือนาส่งสรุปประเด็นการพิจารณาร่างกฎหมาย
๔) รับเรื่ องที่ รั ฐ มนตรี สั่ งกำร รั บหนั งสื อที่ รั ฐมนตรี สั่ งการแล้ ว จากงาน
สารบรรณ และตรวจสอบความเรียบร้อย
หน้า ๑๙ จาก ๕๒

๕) ส่งเรื่องให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี) ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการต่อไป โดยส่งผ่านงานสารบรรณ
๖) จัดเก็บเอกสำร โดยการสแกนเอกสารที่รัฐมนตรีสั่งการแล้ว เป็นไฟล์ pdf.
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (Work Standard)
ขั้นตอนคณะรัฐมนตรี
การประสานงานเพื่อรัฐมนตรีเสนอกฎหมายในขั้นตอนคณะรัฐมนตรี การออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงาน จะมีการกาหนดจุดควบคุมการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่สาคัญให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแต่ละจุดควบคุมจะมีข้อกาหนดที่สาคัญให้ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตาม
และข้อกาหนดเหล่านี้จะถูกกาหนดเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัดเหล่านั้นจะถูกกาหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการ
กระบวนกำรย่อยที่ ๑ วิเครำะห์ กลั่นกรอง สรุปเรื่อง เสนอควำมเห็นประกอบ
กำรพิจำรณำของรัฐมนตรี
๑) หนัง สือ ที ่ร ัฐ มนตรีล งนามถึง รองนายกรัฐ มนตรีแ ละเลขาธิก าร
คณะรัฐมนตรีถูกต้อง เป็นไปตามแนวทางและขั้ นตอนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี และ
แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างกฎหมายไปเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา
๒) บั น ทึ ก สรุ ป เรื่ อ งเสนอความเห็ น ประกอบการพิ จ ารณาของรั ฐ มนตรี
ถูกต้อง
กระบวนกำรย่อยที่ ๒ สนับสนุนภำรกิจของรัฐมนตรีในกำรประชุมคณะรัฐมนตรี
๑) รับวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ภายใน ๓๐ นาที นับจากเวลาที่ได้รับแจ้ง
จากสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี/รับทราบเวลากาหนดให้รับวาระคณะรัฐมนตรี
๒) แจ้งให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องทราบวาระของหน่วยงาน ภายใน ๑ ชั่วโมง
นับจากได้รับวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
๓) จัดส่งบันทึกแจ้งระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมีการสรุป
สาระสาคัญและประเด็นที่หน่วยงานเสนอคณะรัฐมนตรีพร้อมเอกสารประกอบการประชุม
ให้รัฐมนตรีได้ภายใน ๑ วันทาการ ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งวาระจากสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๔) ประสานแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งผู้ชี้แจงในการประชุมคณะรัฐมนตรี
โดยมีตาแหน่งไม่ต่ากว่ารองหัวหน้าส่วนราชการหรือเทียบเท่า
๕) แจ้งรายชื่อผู้ชี้แจงต่อคณะรัฐมนตรีไปยังสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ก่อนวันประชุมคณะรัฐมนตรี
หน้า ๒๐ จาก ๕๒

๖) หลัง เลิก ประชุม คณะรัฐ มนตรี รวบรวมเอกสารจากการประชุม
คณะรัฐมนตรีส่งให้รัฐมนตรีได้ครบถ้วน
กระบวนกำรย่อยที่ ๓ แจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงำนเจ้ำของเรื่องทรำบและ
ดำเนินกำร
๑) จัดทาบันทึกสรุปเรื่องเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรี
และเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีได้ถูกต้อง
๒) แจ้งผู้เกี่ยวข้องได้ครบถ้วน
ขั้นตอนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
กระบวนการประสานงานการเสนอกฎหมายในขั้นตอนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้
กระบวนกำรย่อยที่ ๑ กำรประสำนงำนสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
๑) จัดท ำบัน ทึกสรุปเรื่องเรีย นรัฐ มนตรี มีมาตรฐานการปฏิบัติ งาน คื อ
การจัดทาบันทึกเรียนรัฐมนตรีเพื่อสั่งการ ดาเนินการได้ภายใน ๒ วันทาการ หลังจากรับหนังสือ
จากงานสารบรรณ
๒) ส่ ง เรื่ อ งให้ ห น่ ว ยงำนเจ้ ำ ของเรื่ อ ง มี ม าตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน คื อ
ดาเนินการภายใน ๓๐ นาที นับจากเวลาได้รับเรื่องที่รัฐมนตรีสั่งการแล้ว
๓) ประสำนหน่ว ยงำนเจ้ำ ของเรื่อ ง และขอชื่อ ผู้ชี ้แ จง มีม าตรฐาน
การปฏิบัติงาน คือ ดาเนินการแจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องภายใน ๑ ชั่วโมง นับจากเวลาที่ได้รับ
หนังสือจากงานสารบรรณ
๔) ส่ง ชื ่อ ผู ้ชี ้แ จงให้ ส ำนัก เลขำธิก ำรนำยกรัฐ มนตรี มีม าตรฐาน
การปฏิบัติงาน คือ ส่งแบบแจ้งรายชื่อผู้มาชี้แจงในที่ประชุมให้สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ได้ทันก่อนการประชุม
๕) ประสำนงำนกับรัฐมนตรี มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน คือ ดาเนินการ
ประสานงานกับรัฐมนตรีหรือคณะทางาน ภายใน ๓๐ นาที นับจากเวลาที่ได้รับแจ้งจากสานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๖) แจ้งผลกำรประสำนงำนกับสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี มีมาตรฐาน
การปฏิบ ัต ิง าน คือ การแจ้ง วัน เวลาเสนอกฎหมายกับ ส านัก เลขาธิก ารนายกรัฐ มนตรี
ต้องดาเนินการภายใน ๓๐ นาที นับจากเวลาที่ได้รับการยืนยันจากรัฐมนตรี
กระบวนกำรย่อยที่ ๒ กำรประสำนงำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
๑) จั ด ท ำบั น ทึ ก เรี ย นรั ฐ มนตรี เ พื่ อ ทรำบวำระกำรประชุ ม และ
กำรประสำนงำนของสำนักงำนรัฐมนตรี มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน คือ การจัดทาบันทึก
หน้า ๒๑ จาก ๕๒

ข้อความเรียนรัฐมนตรีดาเนินการได้ภายใน ๒ วันทาการ หลังจากรับระเบียบวาระการประชุม
สภาจากงานสารบรรณ
๒) ประสำนหน่วยงำนเจ้ำของเรื่องให้ส่ง ชื่อกรรมำธิกำรและชื่อผู้ชี้แจง
มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน คือ การประสานหน่วยงานเจ้าของเรื่องให้ส่งชื่อกรรมาธิการวิสามัญ
พิจ ารณาร่างพระราชบั ญญั ติในสั ด ส่ว นของคณะรัฐมนตรี และชื่ อผู้ ชี้ แจงร่ างกฎหมายในที่
ประชุม สภา ดาเนิน การได้ภ ายใน ๑ วัน ทาการ หลัง จากรับ ระเบีย บวาระการประชุม สภา
จากงานสารบรรณ
๓) ส่งชื่อผู้ชี้แจงให้สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน คือ
การส่งชื่อผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงร่างกฎหมายในที่ประชุมสภา ดาเนินการได้
ภายใน ๑ วัน ก่อนการประชุม
๔) จัดทำแฟ้มคำกล่ำวเสนอร่ำงกฎหมำย มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน คือ
การจัด ทาแฟ้ มคากล่ าวเสนอร่างกฎหมาย ต้ องจั ดพิ มพ์ ให้ อ่านง่า ย ชัด เจน ขนาดตั วอั กษร
ไม่ต่ากว่า ๒๒ พอยต์ มีเอกสารครบถ้วน และมีดัชนีเรื่อง
๕) ประสำนหน่ว ยงำนเจ้ำของเรื่อ งเพื่อ ให้ข้อ มูล เพิ่ม เติม มีม าตรฐาน
การปฏิบัติงาน คือ มีการประสานหน่วยงานเจ้าของเรื่องไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ครบทุกครั้ง
๖) ประสำนงำน ณ รั ฐ สภำ มี ม าตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน คื อ เจ้ า หน้ า ที่
กลุ่มงานประสานการเมืองไปเตรียมความพร้อม ณ รัฐสภา และติด ตามสถานการณ์ตลอด
การประชุม
กระบวนกำรย่อยที่ ๓ : กำรจัดทำสรุปประเด็นกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำย
๑) ติดตำม รับฟังกำรประชุมสภำ มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน คือ ติดตาม
รับฟังการประชุม และจดบันทึกการประชุมพร้อมทั้งบันทึกเสียง ดาเนินการได้ครบทุกครั้ง
ที่มีการพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ
๒) จั ด ท ำสรุ ป ประเด็ น กำรพิ จ ำรณำร่ ำ งกฎหมำย มี ม าตรฐาน
การปฏิบัติงาน คือ การจัดทาสรุปประเด็นการพิจารณาร่างกฎหมาย ดาเนินการได้ภายใน ๕ วัน
ทาการ หลังจากสภามีมติรับหลักการ
๓) จัดทำบันทึกเรียนรัฐมนตรี มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน คือ การจัดทา
บันทึกข้อความเรียนรัฐมนตรีเพื่อนาส่งสรุปประเด็นการพิจารณาร่างกฎหมาย ดาเนินการได้
ถูกต้อง
๔) ส่งเรื่องให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี) มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน คือ
การจัดส่งสรุปประเด็นการพิจารณาร่างกฎหมายที่รัฐมนตรีสั่งการแล้ว ดาเนินการได้ภายใน
๑ วันทาการ หลังจากได้รับหนังสือจากงานสารบรรณ

หน้า ๒๒ จาก ๕๒

ระบบกำรติดตำมประเมินผล (Evaluation)
คู่มือการประสานงานเพื่อรัฐมนตรีเสนอกฎหมายในขั้นตอนคณะรัฐมนตรี และ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กาหนดไว้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ สามารถสนองตอบความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการได้ ทั้งนี้
จะใช้การติดตามประเมินผลการปฏิบั ติงานของผู้ที่รั บผิดชอบกระบวนการเปรียบเทียบกั บ
ตัว ชี้วัด สาคัญ และค่า เป้า หมายที่กาหนดเป็น มาตรฐานของกระบวนการ โดยประเมิน ผล
การปฏิบัติงานเทียบกับมาตรฐานของกระบวนการที่กาหนดไว้

หน้า ๒๓ จาก ๕๒

ทั้งนี้ กำรกำหนดระบบกำรประเมินผลตัวชี้วัดของกระบวนกำร ดังนี้
ขั้นตอนคณะรัฐมนตรี
ตัวชี้วัดภำยใน ค่ำเป้ำหมำย
แนวทำง
ควำมถี่
วิธีกำรประเมิน
กระบวนกำร
(มำตรฐำน)
กำรประเมิน
ในกำรประเมิน
กระบวนกำรย่อยที่ ๑ วิเครำะห์ กลั่นกรอง สรุปเรื่อง เสนอควำมเห็นประกอบกำรพิจำรณำ
ของรัฐมนตรี
๑.๑ ร้อยละของ ร้อยละ ๑๐๐ พิจารณาจากจานวน
ทุก ๖ เดือน ตรวจสอบจาก
จานวนเรื่องเสนอ
เรื่องเสนอกฎหมายที่
หลักฐาน
กฎหมายที่
รัฐมนตรีลงนาม
เชิงประจักษ์ เช่น
รัฐมนตรีลงนาม
ในหนังสือถึง
แบบรายงาน
ในหนังสือถึง
รองนายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีเป็นไป
และรัฐมนตรี
ตามแนวทางและ
เป็นไปตาม
ขั้นตอนการเสนอเรื่อง
แนวทางและ
ต่อคณะรัฐมนตรี
ขั้นตอนการเสนอ
กี่เรื่องคิดเทียบเป็น
เรื่องต่อ
ร้อยละจากเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี
กฎหมายทั้งหมด
๑.๒ ร้อยละของ
ร้อยละ ๙๕ พิจารณาจากจานวน
ทุก ๖ เดือน ตรวจสอบจาก
จานวนเรื่องเสนอ
เรื่องเสนอกฎหมายที่
หลักฐาน
กฎหมายที่จัดทา
จัดทาบันทึกสรุปเรื่อง
เชิงประจักษ์ เช่น
บันทึกสรุปเรื่อง
เสนอความเห็น
แบบรายงาน
เสนอความเห็น
ประกอบการพิจารณา
ประกอบการ
ของรัฐมนตรีดาเนินการ
พิจารณาของ
ได้ถูกต้อง คิดเทียบ
รัฐมนตรี
เป็นร้อยละจากเรื่อง
ดาเนินการได้
เสนอกฎหมายที่จัดทา
ถูกต้อง
บันทึกสรุปเรื่องเสนอ
ความเห็นประกอบการ
พิจารณาของรัฐมนตรี
ทั้งหมด
หน้า ๒๔ จาก ๕๒

ตัวชี้วัดภำยใน ค่ำเป้ำหมำย
แนวทำง
ควำมถี่
วิธีกำรประเมิน
กระบวนกำร
(มำตรฐำน)
กำรประเมิน
ในกำรประเมิน
กระบวนกำรย่อยที่ ๒ สนับสนุนภำรกิจของรัฐมนตรีในกำรประชุมคณะรัฐมนตรี
๒.๑ ร้อยละของ ร้อยละ ๑๐๐ พิจารณาจาก
รายปี
ตรวจสอบจาก
จานวนครั้งที่ สร.
การดาเนินงานของ
หลักฐาน
ไปรับวาระ
ผู้รับผิดชอบว่ามีการ
เชิงประจักษ์ เช่น
การประชุม ครม.
ไปรับระเบียบวาระ
แบบรับรอง
ได้ภายในเวลา
การประชุม ครม. ได้
การปฏิบัติงาน
ทีก่ าหนด
ภายในเวลาที่กาหนด
ในภารกิจ
กี่ครั้ง คิดเทียบเป็น
การรับวาระ ครม.
ร้อยละจากการได้รับ
แจ้งให้ไปรับวาระการ
ประชุม ครม.ทั้งหมด
๒.๒ ร้อยละของ ร้อยละ ๑๐๐ พิจารณาจากการ
รายปี
ตรวจสอบจาก
จานวนครั้งที่แจ้ง
ดาเนินงานของ
หลักฐาน
ให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบว่าแจ้ง
เชิงประจักษ์ เช่น
เจ้าของเรื่องทราบ
หน่วยงานเจ้าของ
แบบรับรอง
วาระของ
เรื่องทราบวาระของ
การตรวจสอบการ
หน่วยงาน ภายใน
หน่วยงานได้ภายใน
ได้รับแจ้งวาระ
กาหนดเวลา
เวลาที่กาหนด
ครม.
คิดเทียบเป็นร้อยละ
จากหน่วยงาน
จากจานวนครั้งที่แจ้ง
เจ้าของเรื่อง
ทั้งหมด
๒.๓ ร้อยละของ ร้อยละ ๑๐๐ พิจารณาจากจานวน รายปี
เปรียบเทียบจาก
การจัดส่งบันทึก
ครั้งที่สามารถจัดส่ง
วันที่ของบันทึก
แจ้งระเบียบวาระ
บันทึกแจ้งระเบียบ
แจ้งระเบียบวาระ
การประชุม โดยมี
วาระการประชุม โดย
การประชุม ครม.
การสรุป
มีการสรุปสาระสาคัญ
กับหนังสือเชิญ
สาระสาคัญ และ
และประเด็นที่
ประชุม ครม.
ประเด็นที่
หน่วยงานเสนอ ครม.
ทุกครั้ง
หน่วยงานเสนอ
พร้อมเอกสาร
ครม. พร้อมเอกสาร
ประกอบ การประชุม
หน้า ๒๕ จาก ๕๒

ตัวชี้วัดภำยใน ค่ำเป้ำหมำย
กระบวนกำร
(มำตรฐำน)
ประกอบการประชุม
ให้รัฐมนตรีได้
ไม่เกิน ๑ วัน
ทาการ ถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้ง
วาระจาก สลค.
๒.๔ ร้อยละของ ร้อยละ ๑๐๐
จานวนเรื่องของ
ศธ. ที่บรรจุใน
วาระการประชุม
ครม. มีผู้ชี้แจงมี
ตาแหน่งไม่ต่ากว่า
รองหัวหน้าส่วน
ราชการหรือ
เทียบเท่า
๒.๕ มีการแจ้ง
รายชื่อผู้ชี้แจงต่อ
ครม.ไปยัง สลค.
ล่วงหน้าทาง
โทรสาร ทุกครั้ง

ทุกครั้ง

๒.๖ มีการรวบรวม
เอกสารจากการ
ประชุม ครม.
ส่งคืนรัฐมนตรีได้
ครบถ้วน ทุกครั้ง

ทุกครั้ง

แนวทำง
ควำมถี่
กำรประเมิน
ในกำรประเมิน
ให้รฐั มนตรีภายใน
เวลาที่กาหนดคิด
เทียบเป็นร้อยละจาก
จานวนครั้งของการ
ประชุม ครม. ทั้งหมด
พิจารณาจากจานวน
เรื่องที่มีรายชื่อและ
ตาแหน่งของผู้ชี้แจง
ไม่ต่ากว่า รองหัวหน้า
ส่วนราชการหรือ
เทียบเท่า ในการ
ประชุม ครม. แต่ละครั้ง
คิดเทียบเป็นร้อยละ
จากจานวนเรื่องที่ต้อง
มีผู้ชี้แจงทั้งหมด
พิจารณาจากการ
ดาเนินงานว่ามีการ
แจ้งรายชื่อผู้ชี้แจงต่อ
ครม. ไปยัง สลค.
ล่วงหน้าทางโทรสาร
ทุกครั้งหรือไม่
พิจารณาจากการ
ดาเนินงานของ
ผู้รับผิดชอบว่ามีการ
รวบรวมเอกสารจาก
การประชุม ครม.
ส่งคืนรัฐมนตรี ได้
ครบถ้วนทุกครั้ง
หรือไม่

วิธีกำรประเมิน

รายปี

ตรวจสอบจาก
บัญชีรายชื่อผู้ไป
ชี้แจง
ทุกครั้ง

รายปี

ตรวจสอบจาก
ทะเบียนการส่ง
โทรสารการแจ้ง
รายชื่อผู้ชี้แจงต่อ
ครม. ไปยัง สลค.

รายปี

- ตรวจสอบจาก
แบบบันทึก
การแจ้งจาก สลค.
- ตรวจสอบจาก
การติดตาม
ทวงถามของ
คณะทางาน
รัฐมนตรี
หน้า ๒๖ จาก ๕๒

ตัวชี้วัดภำยใน ค่ำเป้ำหมำย
แนวทำง
ควำมถี่
วิธีกำรประเมิน
กระบวนกำร
(มำตรฐำน)
กำรประเมิน
ในกำรประเมิน
กระบวนกำรย่อยที่ ๓ แจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงำนเจ้ำของเรื่องทรำบและดำเนินกำร
๓.๑ ร้อยละของ
ร้อยละ ๙๕ พิจารณาจากจานวน
ทุก ๖ เดือน ตรวจสอบจาก
มติ ครม. ที่ ศธ.
เรื่องมติ ครม. ที่ ศธ.
หลักฐาน
เป็นหน่วยงาน
เป็นหน่วยงานเจ้าของ
เชิงประจักษ์ เช่น
เจ้าของเรื่องเสนอ
เรื่องเสนอกฎหมาย
แบบรายงาน
กฎหมาย สร.ได้
สร. ได้จัดทาบันทึก
จัดทาบันทึกสรุป
สรุปเรื่องเสนอ
เรื่องเสนอ
ความเห็นประกอบ
ความเห็น
การพิจารณาของ
ประกอบการ
รัฐมนตรีได้ถูกต้อง
พิจารณาของ
กี่เรื่อง คิดเทียบ
รัฐมนตรีได้ถูกต้อง
เป็นร้อยละจาก
จานวนเรื่องมติ ครม.
ที่ ศธ. เป็น
หน่วยงานเจ้าของ
เรื่องเสนอกฎหมาย
ทั้งหมด
๓.๒ มติ ครม. ที่
ทุกเรื่อง พิจารณาจากการ
ทุก ๖ เดือน ตรวจสอบจาก
ศธ.เป็นหน่วยงาน
ดาเนินงานของ
หลักฐาน
เจ้าของเรื่องเสนอ
ผู้รับผิดชอบว่ามีการ
เชิงประจักษ์ เช่น
กฎหมายได้แจ้งให้
ส่งมติ ครม. ให้
แบบรายงาน
หน่วยงานเจ้าของ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เรื่องและกลุ่มงาน
และกลุ่มงานการเมือง
การเมืองทราบ
ทราบทุกเรื่องหรือไม่
ทุกครั้ง

หน้า ๒๗ จาก ๕๒

ขั้นตอนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
ตัวชี้วัดภำยใน
กระบวนกำร
กระบวนกำรย่อยที่ ๑
๑. ๑ มีการจัดทา
บันทึกสรุปเรื่อง
เรียนรัฐมนตรีได้
ภายใน ๒ วันทาการ
ทุกครั้ง
๑.๒ ร้อยละของ
จานวนครั้งที่ส่งเรื่อง
ให้หน่วยงานเจ้าของ
เรื่องได้ภายในเวลา
ที่กาหนด

ค่ำเป้ำหมำย
แนวทำง
ควำมถี่
วิธีกำรประเมิน
(มำตรฐำน)
กำรประเมิน
ในกำรประเมิน
กำรประสำนงำนสำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
ทุกครั้ง
พิจารณาจาก
รายปี
ตรวจสอบจากวันที่
วันรับหนังสือ
ทาบันทึกเรียน
จากงานสารบรรณ
รัฐมนตรี เทียบกับ
ระยะเวลา
ที่กาหนดทุกครั้ง
ร้อยละ ๑๐๐ พิจารณาจากการ
รายปี
ตรวจสอบจาก
ดาเนินงานของ
หลักฐาน
ผู้รับผิดชอบว่ามีการ
เชิงประจักษ์
ส่งเรื่องได้ภายใน
ว่าหน่วยงาน
เวลาที่กาหนดกี่ครั้ง
เจ้าของเรื่องไม่มี
คิดเทียบเป็นร้อยละ
ข้อคิดเห็นในเชิงลบ
จากเรื่องทั้งหมด
และสามารถ
ดาเนินการต่อไป
ได้ทันเวลา
๑.๓ ร้อยละของ
ร้อยละ ๑๐๐ พิจารณาจาก
รายปี
ตรวจสอบจาก
จานวนครั้งที่
การดาเนินงานของ
ทะเบียนควบคุม
ประสานหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบว่า
การใช้เครื่อง
เจ้าของเรื่อง
ส่งเรื่องให้หน่วยงาน
โทรสารของกลุ่ม
ดาเนินการได้ภายใน
เจ้าของเรื่องภายใน
งานประสาน
เวลาที่กาหนด
เวลาที่กาหนด
การเมือง
กี่ครั้ง คิดเทียบเป็น
ร้อยละจากเรื่อง
ทั้งหมด
หน้า ๒๘ จาก ๕๒

ตัวชี้วัดภำยใน
กระบวนกำร
๑.๔ ร้อยละของ
จานวนครั้งที่ส่งชื่อ
ผู้ชี้แจงให้สานัก
เลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
ได้ภายในเวลา
ที่กาหนด
๑.๕ มีการประสาน
กับรัฐมนตรีได้
ภายในเวลา
ที่กาหนดทุกครั้ง

ค่ำเป้ำหมำย
แนวทำง
ควำมถี่
(มำตรฐำน)
กำรประเมิน
ในกำรประเมิน
ร้อยละ ๙๕ พิจารณาจากการ
รายปี
ดาเนินงานของ
ผู้รับผิดชอบว่าส่งชื่อ
ได้ภายในเวลาที่
กาหนด คิดเทียบ
เป็นร้อยละจากที่ส่ง
ทั้งหมด
ทุกครั้ง
พิจารณาจากการ
รายปี
แจ้งผลการประสาน
กับสานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี

วิธีกำรประเมิน
ตรวจสอบจาก
ทะเบียนควบคุม
การใช้เครื่อง
โทรสารของ
กลุ่มงานประสาน
การเมือง

รายปี

ตรวจสอบจาก
หลักฐาน
เชิงประจักษ์
ว่าสานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีไม่มี
การทวงถามและ
ประสานงานกับ
สภาได้อย่างต่อเนื่อง
ตรวจสอบจาก
หลักฐาน
เชิงประจักษ์
ว่าสานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
ไม่มีการทวงถาม
และประสานงาน
กับสภาได้
อย่างต่อเนื่อง

กระบวนกำรย่อยที่ ๒ กำรประสำนงำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
๒.๑ มีการจัดทา
ทุกครั้ง
พิจารณาจากวัน
รายปี
บันทึกสรุปวาระ
รับวาระการประชุม
การประชุมสภา
จากงานสารบรรณ
เรียนรัฐมนตรีได้
ภายใน ๒ วันทาการ
ทุกครั้ง

ตรวจสอบจากวันที่
ทาบันทึกเรียน
รัฐมนตรี เทียบกับ
ระยะเวลา
ที่กาหนดทุกครั้ง

๑.๖ มีการแจ้งผล
การประสานงานกับ
สานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
ได้ภายในเวลา
ที่กาหนดทุกครั้ง

ทุกครั้ง

พิจารณาจากการ
ติดตามทวงถามของ
สานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี

หน้า ๒๙ จาก ๕๒

ตัวชี้วัดภำยใน
ค่ำเป้ำหมำย
กระบวนกำร
(มำตรฐำน)
๒.๒ ร้อยละของ
ร้อยละ ๑๐๐
จานวนครั้งที่
ประสานหน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง
ดาเนินการได้ภายใน
เวลาที่กาหนด

แนวทำง
ควำมถี่
กำรประเมิน
ในกำรประเมิน
พิจารณาจากการ
รายปี
ดาเนินงานของ
ผู้รับผิดชอบว่า
ส่งเรื่องให้หน่วยงาน
เจ้าของเรื่องภายใน
เวลาที่กาหนด
กี่ครั้ง คิดเทียบเป็น
ร้อยละจากเรื่อง
ทั้งหมด
๒.๓ ร้อยละของ
ร้อยละ ๑๐๐ พิจารณาจากการ
รายปี
จานวนหนังสือที่ส่ง
ดาเนินงานของ
ชื่อผู้ชี้แจงให้สภา
ผู้รับผิดชอบว่าส่งชื่อ
ได้ภายในเวลา
ได้ภายในเวลาที่
ที่กาหนด
กาหนด คิดเทียบ
เป็นร้อยละจากที่ส่ง
ทั้งหมด
๒.๔ มีการจัดทา
ทุกครั้ง
พิจารณาจาก
รายปี
แฟ้มคากล่าวเสนอ
คากล่าวเสนอ
ร่างกฎหมายให้
ร่างกฎหมายมีขนาด
อ่านง่าย ชัดเจน
ตัวอักษรตาม
ขนาดตัวอักษร
ที่กาหนด มีความ
ไม่ต่ากว่า ๒๒ พอยต์
ครบถ้วนของ
โดยมีเอกสาร
เอกสาร และมี
ประกอบครบถ้วน
ดัชนีเรื่อง
และมีดัชนีเรื่อง
ทุกครั้ง
๒.๕ มีการประสาน
ทุกครั้ง
พิจารณาจาก
รายปี
หน่วยงานเจ้าของ
หน่วยงานเจ้าของ
เรื่องไปให้ข้อมูล
เรื่องไปให้ข้อมูล
เพิ่มเติมได้ครบถ้วน
เพิ่มเติม
ทุกครั้ง

วิธีกำรประเมิน
ตรวจสอบจาก
หลักฐาน
เชิงประจักษ์ เช่น
แฟ้มคากล่าวเสนอ
ร่างกฎหมาย

ตรวจสอบจากวันที่
ในหนังสือเทียบกับ
เวลาที่กาหนด
ทุกครั้ง

ตรวจสอบจาก
การท้วงติง ส่งให้
ปรับปรุงแก้ไข
จากรัฐมนตรี

ตรวจสอบจาก
บัญชีรายชื่อ
เจ้าหน้าที่ไปให้
ข้อมูลเพิ่มเติม

หน้า ๓๐ จาก ๕๒

ตัวชี้วัดภำยใน
ค่ำเป้ำหมำย
แนวทำง
ควำมถี่
กระบวนกำร
(มำตรฐำน)
กำรประเมิน
ในกำรประเมิน
๒.๖ มีเจ้าหน้าที่
ทุกครั้ง
พิจารณาจากรายชื่อ
รายปี
กลุ่มงานประสาน
เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
การเมืองไปเตรียม
ประสานการเมืองที่
พร้อม ณ รัฐสภา
ไปเตรียมพร้อม และ
และติดตาม
ติดตามสถานการณ์
สถานการณ์ตลอด
ตลอดการประชุม
การประชุมทุกครั้ง
กระบวนกำรย่อยที่ ๓ กำรจัดทำสรุปประเด็นกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำย
๓.๑ มีการติดตาม
ทุกครั้ง
พิจารณาจากวาระ
รายปี
รับฟังการประชุม
การประชุมสภาที่มี
สภาที่มี
การพิจารณา
การพิจารณา
ร่างกฎหมาย
ร่างกฎหมาย
ได้ครบถ้วนทุกครั้ง
๓.๒ มีการจัดทา
ทุกครั้ง
พิจารณาจากการ
รายปี
สรุปประเด็น
สรุปประเด็น
การพิจารณา
การพิจารณา
ร่างกฎหมาย ภายใน
ร่างกฎหมาย
๕ วัน หลังจากวันที่
ได้ภายในเวลา
สภามีมติ
ที่กาหนด
รับหลักการ ทุกครั้ง
๓.๓ มีการจัดทา
ทุกครั้ง
พิจารณาจากสรุป
รายปี
บันทึกเรียนรัฐมนตรี
ประเด็น
ได้ครบถ้วน ทุกครั้ง
การพิจารณา
ร่างกฎหมาย

วิธีกำรประเมิน
ตรวจสอบจาก
บัญชีรายชื่อไปให้
ข้อมูลเพิ่มเติม
และรัฐมนตรีไม่มี
ข้อสังเกตในการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบจาก
วาระการประชุม
สภาที่มีการ
พิจารณา
ร่างกฎหมายเทียบ
กับสรุปประเด็น
ตรวจสอบจาก
ระยะเวลาการทา
สรุปประเด็น
เทียบกับเวลา
ที่กาหนด ทุกครั้ง

ตรวจสอบจาก
บันทึกเรียน
รัฐมนตรีเทียบกับ
สรุปประเด็น
การพิจารณา
ร่างกฎหมาย

หน้า ๓๑ จาก ๕๒

ตัวชี้วัดภำยใน
ค่ำเป้ำหมำย
กระบวนกำร
(มำตรฐำน)
๓.๔ ร้อยละของ
ร้อยละ ๑๐๐
จานวนครั้งที่ส่งเรื่อง
ให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้
ภายในเวลา
ที่กาหนด

แนวทำง
ควำมถี่
กำรประเมิน
ในกำรประเมิน
พิจารณาจากการ
รายปี
ดาเนินงานของ
ผู้รับผิดชอบว่ามีการ
ส่งเรื่องได้ภายใน
เวลาที่กาหนดกี่ครั้ง
คิดเทียบเป็นร้อยละ
จากเรื่องทั้งหมด

วิธีกำรประเมิน
ตรวจสอบจาก
หลักฐาน
เชิงประจักษ์
ในทะเบียนควบคุม
เอกสารของงาน
สารบรรณ

เอกสำรอ้ำงอิง (Reference Document)
ขั้นตอนคณะรัฐมนตรี
๑. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
๓. ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
๔. หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๕ ลงวันที่
๓๐ สิง หาคม ๒๕๕๔ เรื ่อ ง แนวทางปฏิบ ัต ิใ นการชี ้แ จงต่อ ที ่ป ระชุม คณะรัฐ มนตรี
(มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒)
๕. หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๙๖ ลงวันที่
๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเป็นวาระจร การขอความเห็น
หน่ ว ยงาน เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาของคณะรั ฐมนตรี และการติ ด ตามและรายงานผล
การดาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี
๖. ตามหนั ง สื อ ส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ด่ ว นที่ สุ ด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)
๑๖๗๑๒ ลงวั น ที่ ๑๒ กั น ยายน ๒๕๕๗ เรื่ อ ง การก าหนดขั้ น ตอนการเสนอเรื่ อ งต่ อ
คณะรัฐมนตรี
๗. หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๔๑๓๓๑
ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการปรับชั้นความลับสาหรับ
เรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี

หน้า ๓๒ จาก ๕๒

๘. หนัง สือ ส านัก เลขาธิก ารคณะรัฐ มนตรี ที ่ นร ๐๕๐๓/ว ๑๓๓ ลงวัน ที่
๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง การดาเนินการจัดทากฎหมายลาดับรองและแผนการเสนอกฎหมาย
ลาดับรอง และการเร่งรัดดาเนินการเสนอกฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายสาคัญ
๙. หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว ๒๖๑ ลงวันที่
๕ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการจัดทาและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๑๐. หนั ง สื อ ส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐมนตรี ด่ ว นที่ สุ ด ที่ นร ๐๕๐๓/ว ๑๗๑.๒
ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางในการจัดทาร่างกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๒๖ และมาตรา ๘๑ ประกอบกับมาตรา ๒๖๓)
๑๑. หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๘๙ ลงวันที่
๒๑ กุม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๑ เรื่อ ง แนวทางปฏิ บัติ ใ นการส่ ง เรื่อ งไปเพื่อ เสนอคณะรั ฐมนตรีเพื่ อ
สนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0
ขั้นตอนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
๔. กฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการส านั ก งานรั ฐ มนตรี กระทรวงศึ ก ษาธิ ก า ร
พ.ศ. ๒๕๔๖
แบบฟอร์มที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน (Form)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

แบบบันทึกสรุปเรื่องของสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
แบบหนังสือส่วนราชการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
แบบหนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
แบบหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมให้รัฐมนตรี
แบบหนังสือสรุปวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
แบบหนั งสื อแจ้ งหน่ วยงานเจ้ าของเรื่ องทราบวาระการประชุ ม คณะรั ฐมนตรี
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๗. แบบแจ้งรายชื่อผู้มาชี้แจงในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
๘. แบบฟอร์ม Check list ขั้นตอนการเสนอกฎหมาย
๙. แบบฟอร์มคากล่าวเสนอร่างกฎหมาย
หน้า ๓๓ จาก ๕๒

๑๐. แบบฟอร์มเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี
๑๑. แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
๑๒. แบบฟอร์มสรุปประเด็นการพิจารณาร่างกฎหมาย

หน้า ๓๔ จาก ๕๒

ภาคผนวก

แบบบันทึกสรุปเรื่องของสำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร

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

..../...../.....

๒. สร. ขอเรียนข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
๒.๑ เรื่องเดิม ถ้ามี) .......
๒.๒ รายละเอียดของเรื่อง
๒.๓ การประสานงานของ สร.
๓. สร. ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า..................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/เห็นชอบ/อนุมัติ/มอบ...........หรือสั่งการตามที่เห็นสมควร
(

)

หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี

สานักงานรัฐมนตรี กลุ่มงาน............................................โทร...................... ภายใน............

หน้า ๓๕ จาก ๕๒

แบบหนังสือส่วนรำชกำรเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

หน้า ๓๖ จาก ๕๒

หน้า ๓๗ จาก ๕๒

หน้า ๓๘ จาก ๕๒

แบบหนังสือรองนำยกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

บันทึก
ส่วนรำชกำร. สานักงานรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)
ที่ นร ๐๔๐๓ (กร ๒)/
วันที่
เรื่อง

โทร ๐ ๒๒๘๘ ๔๐๗๕

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอเรื่อง...........................................................................
มาเพื่ อ คณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณา ซึ่ ง ได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ชอบด้ ว ย จึ ง เห็ น ควรให้ น าเรื่ อ งดั ง กล่ า วเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนากราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

พลอากาศเอก
(ประจิน จั่นตอง)
รองนายกรัฐมนตรี

หน้า ๓๙ จาก ๕๒

แบบหนังสือแจ้งระเบียบวำระกำรประชุมให้รฐั มนตรี
ทรำบ

บันทึกข้อควำม
ส่วนรำชกำร. สานักงานรัฐมนตรี กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ โทร ๐ ๒๖๒๘ ๖๐๒๐ ภายใน ๑๐๒๓
ที่ ศธ ๐๑๐๐/
วันที.่
เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ......
เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ด้วยสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ .........
ในวัน...........ที่................................................ เวลา......................... น. ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ชั้น ๕
ทาเนียบรัฐบาล มีเรื่องทีก่ ระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าของเรื่องและเสนอความเห็น สรุปดังนี้
๑. เรื่องเพื่อทรำบ (หำกไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ)
ลำดับที่... เรื่อง ...........................................................................................................
ศธ. (...............) เป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ลำดับที่... เรื่อง ............................................................................................................
..................เป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศธ. (...........) เสนอความเห็น พิจารณา
แล้วเห็นว่า................................................................................................................................. .......................
๒. เรื่องเพื่อทรำบ
ลำดับที่... เรื่อง ...........................................................................................................
ศธ. (...............) เป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
๓. เรื่องเพื่อพิจำรณำ
ลำดับที่... เรื่อง ...........................................................................................................
ศธ. (...............) เป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ลำดับที่... เรื่อง ............................................................................................................
..............เป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศธ. (...........) เสนอความเห็น พิจารณาแล้ว
เห็นว่า...................................................................................................................... ......................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(.................................................)
หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี

หน้า ๔๐ จาก ๕๒

แบบหนังสือสรุปวำระกำรประชุมคณะรัฐมนตรี
ทรำบ
สรุปวำระกำรประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ……..../…………
ในวัน.........ที่...................................
----------------๑. เรื่องเพื่อทรำบ (หำกไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ)
ลำดับที่.... เรื่อง ....................................................................... ศธ. (...........) เป็นหน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง
ลำดับที่.... เรื่อง ........................................................................ เป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ศธ. (...........) เสนอความเห็น พิจารณาแล้วเห็นว่า.............................................

๒. เรื่องเพื่อทรำบ
ลำดับที่.... เรื่อง .......................................................................... ศธ. (...........) เป็นหน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง

๓. เรื่องเพื่อพิจำรณำ
ลำดับที่.... เรื่อง ......................................................................... ศธ. (...........) เป็นหน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง
ลำดับที่.... เรื่อง ..............................................................................เป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ศธ. (...........) เสนอความเห็น พิจารณาแล้วเห็นว่า....................................
---------------------------

หน้า ๔๑ จาก ๕๒

แบบหนังสือแจ้งหน่วยงำนเจ้ำของเรื่องทรำบวำระกำรประชุมคณะรัฐมนตรี
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ทรำบ

บันทึกข้อควำม
ส่วนรำชกำร . สานักงานรัฐมนตรี กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ โทร ๐ ๒๖๒๘ ๖๐๒๐ ภายใน ๑๐๒๓
ที่ ศธ ๐๑๐๐/
วันที.่
เรื่อง วาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวัน...............ที.่ .............................................
เรียน
ด้ ว ยส านั ก งานรั ฐ มนตรี ได้ รั บ แจ้ ง จากเจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี
ว่าการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่........./................ ในวัน............ที่..................................... เวลา.... ........น.
ณ ห้ อ งประชุม ๕๐๑ ตึ ก บั ญ ชาการ ๑ ชั้ น ๕ ทาเนีย บรั ฐ บาล มี เ รื่อ งเพื่ อ ทราบ (หากไม่ มี ข้อ ทั กท้ ว ง
ให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) ลาดับที่........เรื่อง..............................................................................
ซึ่ง..................................................เป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่องเสนอ ครม.
สานักงานรัฐมนตรี พิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ.......................................
ขอนาเรียน....................................................เพื่อโปรดพิจารณา
๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่แจ้งรายชื่อผู้เข้าชี้แจงในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ตามแบบฟอร์ม
ไปยังสานักงานรัฐมนตรี ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๒๘๒ ๕๗๖๕
๒. มอบให้ผู้ได้รับมอบหมายตามข้อ ๑. เข้าชี้แจงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ในวัน...............ที่........................................... เวลา.............น. ณ ห้องรอเตรียมชี้แจง ตึกบัญชาการ ๑ ชั้น ๕
ทาเนียบรัฐบาล
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(.................................................)
หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี

หน้า ๔๒ จาก ๕๒

แบบแจ้งรำยชื่อผู้มำชี้แจงในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
ทรำบ
วันอังคารที่...........เดือน................................พ.ศ. ..........
เวลา............................น.

สถานที่ชี้แจง ห้องประชุม.............................
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทาเนียบรัฐบาล

ประเภทวาระ เรื่องเพื่อพิจารณา
ลาดับเรื่องที่............................
ชื่อเรื่อง.......................................................................................................................................... ..................
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................
รำยชื่อผู้ชี้แจง
ลำดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

หน่วยงำน

หมำยเลข
โทรศัพท์เคลื่อนที่

ชื่อ – สกุล, หมายเลขโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ผู้แจ้งรายชื่อ
........................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขโทรสาร สลค. (สาหรับแจ้งรายชื่อผู้ชี้แจง)
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๗
หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๖

หน้า ๔๓ จาก ๕๒

แบบฟอร์ม Check list ขั้นตอนกำรเสนอกฎหมำย
ขั้นตอนกำรประสำนงำนเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติ
กลุ่มงำนประสำนกำรเมือง สำนักงำนรัฐมนตรี
ร่ำงพระรำชบัญญัติ
ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง
ร่ำงพระรำชบัญญัติผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี
1. ประชุมคณะอนุกรรมการประสานการเร่งรัด ติดตาม และพิจารณาร่างกฎหมายในกระบวนการ
นิติบัญญัติ ในคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 ประชุมวัน……………..……..……….……...... เวลา…….…………… สถานที่…………….……….……………………..…......
ผู้ประสานงาน……………..………..………………..…………..…………เมื่อ.………….....……………….………..…………..…...
 แจ้งหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ เมื่อ……………..…………..….……………………………………………………………….………
 สป. ...............................................................  สกศ. ......................................................................
 สพฐ. ...............................................................  สกอ. ....................................................................
 สอศ. ...............................................................  อื่นๆ …………….....……………..…………………….….....
 ส่งหนังสือแจ้งหน่วยงานเมื่อ………………………………….………โทรสาร……….………….……………….……….......
2. ประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป ปนช.)
 ประชุมวัน…………………….……….…...... เวลา…….………………… สถานที่…………………….……………………..….....
ผู้ประสานงาน……………………………….………..…………..…………เมื่อ.………….……………….………..…………..…...
 ส่งหนังสือแจ้งหน่วยงานเมื่อ……………………………………..….…………โทรสาร……….………….…….……….…......
3. ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.)
 ประชุมวัน…………………..……….……...... เวลา…….………………… สถานที่……………………..…….…………..…......
ผู้ประสานงาน……………..…………..……..………………..…………..…………เมื่อ.………….....……………….…………..…...
 ส่งหนังสือแจ้งหน่วยงานเมื่อ……….…………………………..….………โทรสาร……….………….……….……….…......
4. ประสานรั ฐ มนตรี กาหนดวั น ที่ จ ะเสนอกฎหมาย (วั นพฤหั ส บดีห รือวั นศุก ร์ โดยเบื้องต้นขอเป็ นวั น
พฤหัสบดี)
ประสานกับ……………………………………….…………..…….กาหนดวัน……………………………………...……………………......
 แจ้ง วิป ปนช. ………..……………….………โทร………..…..…………………………เมื่อ……………………………….…………
การเปลี่ยนแปลง  .............................................................................................................................................
 ..............................................................................................................................................

หน้า ๔๔ จาก ๕๒

ร่ำงพระรำชบัญญัติบรรจุในระเบียบวำระกำรประชุมสภำ
1. แจ้งวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 รัฐมนตรี เมื่อ………………………………………………………….………………..…………..…………………………….………..
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อ……………………………….…………………………….………………………….…………………...
ขอข้อมูล
1. รายชื่อผู้ชี้แจงร่วมกับรัฐมนตรีในที่ประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
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

หน้า ๔๕ จาก ๕๒

กำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ ณ รัฐสภำ
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
***********************
หน้า ๔๖ จาก ๕๒

แบบฟอร์มคำกล่ำวเสนอร่ำงกฎหมำย

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

หน้า ๔๗ จาก ๕๒

แบบฟอร์มเสนอรำยชื่อคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ
พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี

กราบเรียน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กระผม..................................รัฐมนตรี.................................
ขอเสนอชื่ อ คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
............................................................ในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี
จานวน ................. คน ดังนี้
๑. ..................................................................................
๒. ..................................................................................
๓. ..................................................................................
๔. ..................................................................................
๕. ..................................................................................

หน้า ๔๘ จาก ๕๒

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

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง/หน่วยงำน

โทรศัพท์เคลื่อนที่

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

ร่าง/พิมพ์…..…………………….
ตรวจ...................................
หน้า ๔๙ จาก ๕๒

แบบฟอร์มสรุปประเด็นกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำย

สรุปประเด็นการพิจารณา
ร่างกฎหมาย ………………………………………………..
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ......... /.........
วัน .......... เดือน ............ พ.ศ. .........
ณ อาคารรัฐสภา
 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ/พระราชกาหนด....................................... เริ่มเวลา ............. น.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 การเสนอ
รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ/รัฐ มนตรีช่ว ยว่าการกระทรวงศึก ษาธิการ กล่ า วเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติ/พระราชกาหนด………..…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 การอภิปราย
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้อภิปรายเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ/พระราชกาหนด...............
………………………………… เรียงตามลาดับ ดังนี้
 …………………………..…….. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวว่า.....................................
 …………………………..…….. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวว่า.....................................
 การชี้แจง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตอบชี้แจง ดังนี้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

หน้า ๕๐ จาก ๕๒

 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

หน้า ๕๑ จาก ๕๒

คณะผู้จัดทำ
๑. นายกาพล

พลาอุไรกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

๒. นางสาววิริยา

ไชยคุปต์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

๓. นางสาวชัญญากาญจน์ โคตรพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
๔. นางสาวบุษยากร กิตติวานิช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

๕. นางสาวอิสรีย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ฤทธิ์นิ่ม

๖. นางสาวประภัสสร ราชมี

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
********************

หน้า ๕๒ จาก ๕๒

