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ขั้นตอนดาเนินการวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
รับเอกสารการประชุม
วันพุธ วันศุกร์ วันจันทร์ รวม 3 ครั้ง

ตรวจสอบเรื่ องของกระทรวง
ในบัญชีระเบียบวาระประชุม
ทุกครั้ง (3 ครั้ง)

ประสานหน่วยงานเจ้าของเรื่ อง
พร้อมสรุ ปประเด็น/ผูช้ ้ ีแจง ดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จก่อนวันประชุม

ประชุมทุกวันอังคาร
เริ่ มประชุมเวลา 09.00 น. เตรี ยมผูช้ ้ ีแจง/
ห้อง Video Conference

หนังสื อจาก สลค.แจ้งยืนยันมติ ครม.
ที่เกี่ยวข้องทราบ ประมาณ 4-5 วัน

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
มติคณะรัฐมนตรี
กลุ่มงานประสานการเมือง สานักงานรัฐมนตรี
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ขั้นตอนดาเนินการเรื่องที่กระทรวงเสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณา
กรม/หน่วยงานเจ้าของเรื่ อง

บันทึกสรุ ปเสนอปลัดกระทรวง

ปลัดกระทรวงเสนอ รมว.พิจารณาลงนาม
หนังสื อถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สานักอานวยการกลาง สป. ออกเลขหนังสื อ
ส่ งพร้อมสาเนา 100 ชุด
ส่ งสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
บรรจุเรื่ องเข้าสู่ ระเบียบวาระการประชุม
การประชุมคณะกรรมการกลัน่ กรอง
เรื่ องเสนอคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรี พิจารณาก่อนมีมติ

สลค.ยืนยันมติ ครม. /ประสานเจ้าของเรื่ อง
กลุ่มงานประสานการเมือง สานักงานรัฐมนตรี
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ขั้นตอนดาเนินการเรื่องที่คณะรัฐมนตรีขอความเห็นในฐานะหน่ วยงานที่เกีย่ วข้ อง
หนังสื อจากสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ประสานกรมที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็น

ติดตามให้ทนั ตามกาหนดเวลาของ ครม.

กรมเสนอปลัดเห็นชอบก่อนเสนอ
รมว.ลงนามหนังสื อถึงเลขาธิการ ครม.

สานักอานวยการกลาง สป. ออกเลข
หนังสื อส่ ง สลค.

สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
บรรจุเรื่ องเข้าสู่ ระเบียบวาระการประชุม

การประชุมคณะกรรมการ
กลัน่ กรองเรื่ องเสนอคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรี พิจารณาก่อนมีมติ ครม.

สลค. ยืนยัน มติ ครม./ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงานประสานการเมือง สานักงานรัฐมนตรี
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ภารกิจด้านการประชุมคณะรัฐมนตรี
ของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
---------------1. การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
กาหนดให้ผู้มีอานาจในการลงนามเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ให้เป็นอานาจของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็น
ผู้ลงนามเสนอเรื่อง โดยปกติหากเป็นเรื่องที่กระทรวง เป็นผู้ตั้งเรื่องขึ้นมารัฐมนตรีเจ้าสังกัดจะต้องเป็นผู้ลงนามเสนอเรื่อง
คาว่า “รัฐมนตรีเจ้าสังกัด” หมายถึง รัฐมนตรีว่าการ หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงที่ได้รับมอบหมายให้ “รักษา
ราชการแทน” ในกรณีที่รั ฐมนตรีว่าการฯ ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ การที่ กาหนดไว้ว่าต้องเป็น
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือผู้รักษาราชการแทนเท่านั้น เนื่องจากเรื่องที่เสนอจากกระทรวงโดยหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
กระทรวงนั้น ควรที่จะต้องผ่านการรับรู้และเห็นชอบจากรัฐมนตรีเจ้าสังกัดที่รับผิดชอบกากับดูแลกระทรวงนั้น ๆ ใน
เชิงนโยบายก่อนทุกเรื่อง
2. วัน เวลา และสถานที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการตามปกติ กาหนดเป็นวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทาเนียบรัฐบาล การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็น
ทางการอาจเปลี่ยนวัน เวลา และสถานที่ได้ตามที่นายกรัฐมนตรีกาหนดหรือเห็นชอบ
3. องค์ประชุมคณะรัฐมนตรี
กรณีปกติต้องมีรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนคณะรัฐมนตรีทั้งหมดที่มีอยู่ ทั้งนี้
จานวนผู้เข้าร่วมประชุมให้ร่วมถึงผู้เข้าร่วมประชุม (ตามข้อ 2.3)
กรณีจาเป็นเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์สาคัญของประเทศ หรือมีกรณีฉุกเฉิน หรือเพื่อประโยชน์ในการ
รักษาความลับ นายกรัฐมนตรีอาจพิจารณาเรื่องใดกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องตามที่นายกรัฐมนตรีเห็นควรเพื่อมีมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น และเมื่อมีการประชุมเป็นกรณีปกติให้นายกรัฐมนตรีแจ้งให้ที่ ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบมติ
ของคณะรัฐมนตรีดังกล่าวด้วย
ผู้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย
- ข้าราชการการเมือง
- เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
- โฆษกและรองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี
- ข้าราชการประจาระดับสูง จานวน 8 คน ได้แก่
* เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
* ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
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* เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
* เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
* ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
* เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
* ผู้อานวยการสานักข่าวกรองแห่งชาติ
* อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
4. ระเบียบวาระการประชุม กาหนดไว้ดังนี้
4.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุม
4.2 การบรรยายสรุปเรื่องสาคัญ ๆ (ถ้ามี)
4.3 ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา (ถ้ามี)
4.4 ระเบียบวาระสาคัญของรัฐบาล (ถ้ามี)
4.5 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.6 เรื่องเพื่อทราบ
กรณี เ รื่ อ งเพื่ อ ทราบตามที่ เ ป็ น มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 13 ธั น วาคม 2520 ซึ่ ง มติ ใ นที่ ป ระชุ ม
คณะรั ฐ มนตรี อนุ มัติ เห็ น ชอบ ให้ เรื่ องที่น ายกรัฐ มนตรีห รือรองนายกรัฐ มนตรีที่ได้รับมอบหมายฯ อนุมัติ หรือ
เห็นชอบตามมติคณะรั ฐมนตรี ซึ่งเป็นมติคณะรัฐมนตรีที่มอบให้นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี อนุมัติหรือ
เห็นชอบเรื่องที่ส่วนราชการเสนอไปก่อนได้ แล้วนาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง โดยจะเป็นมติคณะรัฐมนตรี
อนุมัติหรือเห็นชอบ ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ และในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ไม่มีข้อทักท้วง หรือไม่มี
ความเห็นเป็นอย่างอื่น หากคณะรัฐมนตรีมีข้อทักท้วงในเรื่องใด เรื่องนั้นก็จะหยิบยกขึ้นมาเป็นเรื่องพิจารณา
5. การแยกประเภทแฟ้มระเบียบวาระ
5.1 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.2 เรื่องเพื่อทราบ (ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองฯ)
5.3 เรื่องเพื่อทราบที่เป็นมติคณะรัฐมนตรี
อนุมัติ เห็นชอบ หรือรับทราบ
5.4 เรื่องทราบเพื่อเป็นข้อมูล

แฟ้มสีชมพู
แฟ้มสีแดง (ถ้ามี)
แฟ้มสีฟ้า
ปกสีเหลือง

6. การส่งระเบียบวาระการประชุม
ส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี จะจั ด ส่ ง ระเบี ย บวาระการประชุ ม พร้ อ มด้ ว ยเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้
คณะรัฐมนตรีทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าหนึ่ง วันก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี เว้นแต่กรณีมีความจาเป็นเร่งด่ว น
นายกรัฐมนตรีจะอนุมัติให้เสนอโดยไม่ต้องส่งระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าก็ได้ ในทางปฏิบัติสานักเลขาธิการ
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คณะรัฐมนตรีได้กาหนดวันที่จะจัดส่งระเบียบวาระการประชุมไว้ 3 ครั้ง เป็นอย่างน้อย ก่อนถึงวันอังคารซึ่งเป็นวัน
ประชุมปกติ คือ
วันพุธ
วาระปกติ
วันศุกร์
วาระเพิ่มเติม ครั้งที่ 1
วันจันทร์ วาระเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (อาจมี 2 รอบ)
ทั้งนี้ อาจมีระเบียบวาระเพิ่มเติมได้อีกตามความจาเป็นเร่งด่วน
7. ระเบียบวาระจร
ในส่ ว นของเรื่ อ งที่ เ สนอในวั น ประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บวาระจร” ประกอบด้ ว ยเรื่ อ ง
เพื่อพิจารณาและเรื่องเพื่อทราบ ซึ่งส่วนราชการเจ้าของเรื่องเห็นว่า มีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรี โดยให้รัฐมนตรี (เจ้าสังกัด) เป็นผู้ลงนามเรื่องในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และลงนามในเอกสารที่แจ้งว่า
เป็ น เรื่ องที่มีความจาเป็ น เร่งด่ว นที่ส มควรนาเสนอคณะรัฐ มนตรีเป็นวาระจร (แบบพิมพ์สี เหลือง) ซึ่งเลขาธิการ
คณะรั ฐมนตรี จะน าเสนอคณะรั ฐมนตรี ต่อเมื่อนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติแล้ว อย่างไรก็ตามมาตรา 9 แห่ งพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ได้กาหนดให้อาจเสนอเรื่องโดยไม่ต้องส่ง
เอกสารวาระการประชุมล่วงหน้าได้เฉพาะกรณีที่จาเป็นเร่งด่วนโดยอนุมัติของนายกรัฐมนตรี แต่เรื่องใดที่มีผลให้มีการ
อนุมัติงบประมาณ นายกรัฐมนตรีจะอนุมัติได้ต่อเมื่อเป็นกรณีฉุกเฉินและมี ความจาเป็นเพื่อรักษาประโยชน์สาคัญของ
ประเทศหรือประชาชนเท่านั้น
8. คณะกรรมการรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีขึ้นมาเพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่อง
ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีก็ได้ เพื่อให้เรื่องที่จะนาเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นไปอย่างรอบคอบอันจะเป็นการประหยัดเวลา
การประชุมคณะรัฐมนตรี
9. แนวทางปฏิบัติในการชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ บริหารราชการแผ่นดินตามหลัก
ความรับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งวิธีการบริหารราชการแผ่นดินวิธีหนึ่ง คือ การประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตัดสินใจ
เชิงนโยบาย หรือพิจารณาอนุมัติ อนุญาตให้ความเห็นชอบตามที่หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ เสนอเพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้
มีข้อมูลข้อเท็จจริงที่ครบถ้วน ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ การเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ต่อ
คณะรั ฐมนตรี จึงมีความสาคัญ ดังนั้ น ผู้ ที่มาชี้แจงต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ ชี้แจงเป็นอย่างดีและ
สามารถให้ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ย วข้องกับหน่วยงานแก่คณะรัฐ มนตรีได้ รวมทั้งสามารถตัดสิ นใจในเชิงนโยบายแทน
หน่วยงานได้ นอกจากนี้ต้องมีการรักษาความลับ ของข้อมูลด้วยสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้กาหนดแนวทาง
ปฏิบัติในการชี้แจงต่อคณะรัฐมนตรีและคุณสมบัติของผู้ชี้แจงไว้ ทั้งในกรณีหน่วยงานที่เสนอเรื่อง และหน่วยงานที่
เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรื อ
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หัวหน้าหน่ วยงานอื่นของรั ฐ หรื อเทีย บเท่า เป็นผู้ ชี้แจง เว้นแต่กรณีจาเป็นอย่างยิ่งให้ มอบหมาย ผู้ดารงตาแหน่ง
ดังต่อไปนี้เป็นผู้ชี้แจงแทน
9.1 กรณีส่วนราชการ (ยกเว้นสานักงานตารวจแห่งชาติ) ให้มอบหมายผู้ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่ารองหัวหน้า
ส่วนราชการ หรือเทียบเท่า
9.2 กรณีรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้มอบหมายผู้ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่ารองผู้ว่า การฯ รอง
ผู้อานวยการ รองกรรมการผู้จัดการ หรือเทียบเท่า
10. การลาประชุมคณะรัฐมนตรี
การลาประชุมคณะรัฐมนตรี ให้ทาเป็นหนังสือแจ้งสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนาเสนอนายกรัฐมนตรี
ทราบต่อไป
11. สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นในแต่ละครั้ง สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะดาเนินการจัดทาสรุปผล
การประชุมคณะรัฐมนตรีในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูลหรืออาจเป็นเอกสารก็ได้แล้วส่งให้คณะรัฐมนตรีทราบ หากมีการ
ทักท้วงหรือแก้ไขประการใด ให้แจ้งสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบเพื่อพิจารณาดาเนินการโดยเร็วต่อไป
--------------------------------

