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ยนิดีต้อนรับยนิดีต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมกจิกรรม ผู้เข้าร่วมกจิกรรม COPCOP

““บทบาทผู้ประสานงานการเสนอเรื�องต่อคณะรัฐมนตรีบทบาทผู้ประสานงานการเสนอเรื�องต่อคณะรัฐมนตรี””

ดาํเนินการโดยดาํเนินการโดย....  ....  นายสมยศ  ศรีแก้วนายสมยศ  ศรีแก้ว
นักจัดการงานทั�วไป ชาํนาญการนักจัดการงานทั�วไป ชาํนาญการ
สาํนักงานรัฐมนตรีสาํนักงานรัฐมนตรี  และและ
นายณรงค์ศักดิ�  เหตานุรักษ์นายณรงค์ศักดิ�  เหตานุรักษ์
ผู้ประสานงานกรมเจรจาการค้าผู้ประสานงานกรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศระหว่างประเทศ
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แนวทางการประสานงานแนวทางการประสานงาน
เกี�ยวกับการเสนอเรื�อง       เกี�ยวกับการเสนอเรื�อง       

ต่อคณะรัฐมนตรีต่อคณะรัฐมนตรี
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ประเดน็ประเดน็

1.1.วิธีการประสานงานวิธีการประสานงาน

2.2.การส่งเรื�องการส่งเรื�อง

3.3.การขอความเหน็การขอความเหน็

4.4.การเสนอเรื�องเพื�อพจิารณาสั�งการการเสนอเรื�องเพื�อพจิารณาสั�งการ

5.5.การจัดส่งวาระการประชุมการจัดส่งวาระการประชุม
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6.6.การชี �แจงต่อที�ประชุมการชี �แจงต่อที�ประชุม

7.7.การแจ้งมตคิณะรัฐมนตรีการแจ้งมตคิณะรัฐมนตรี

8.8.การหารือมตคิณะรัฐมนตรีการหารือมตคิณะรัฐมนตรี

9.9.การขอแก้ไข ปรับปรุงมตคิณะรัฐมนตรีการขอแก้ไข ปรับปรุงมตคิณะรัฐมนตรี

10.10.การรายงานผลการปฏบัิตติามมตคิณะรัฐมนตรีการรายงานผลการปฏบัิตติามมตคิณะรัฐมนตรี

11.11.CABNETCABNET



แผนภาพโดยสังเขปแสดงกระบวนการตัดสินใจของแผนภาพโดยสังเขปแสดงกระบวนการตัดสินใจของ
คณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี

ส่วนราชการ

ครม.

นรม./ร.นรม.

คกก.กลั �นกรอง

ส่วนราชการที�เกี�ยวข้องส่วนราชการที�เกี�ยวข้อง
1

4

3

2

5

5

6

6

เสนอเรื�องต่อ ครมเสนอเรื�องต่อ ครม.. ขอความเหน็ขอความเหน็

ให้ความเห็นให้ความเห็น

เสนอพิจารณาเสนอพิจารณา

เสนอ คกกเสนอ คกก..กลั�นกรอง พิจารณากลั�นกรอง พิจารณา
เสนอ ครมเสนอ ครม..

เสนอ ครมเสนอ ครม..

แจ้งมติ ครมแจ้งมติ ครม.. แจ้งมติ ครมแจ้งมติ ครม..

สลค.

สลค.
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11.. เป็นทางการเป็นทางการ
-- พรฎพรฎ..ว่าด้วยการเสนอเรื�อง ฯว่าด้วยการเสนอเรื�อง ฯ
-- ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ ฯระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ ฯ

22.  .  ไม่เป็นทางการไม่เป็นทางการ
-- ไม่ขัดต่อบทบญัญัตขิองไม่ขัดต่อบทบญัญัตขิอง

พรฎพรฎ.+.+ระเบียบระเบียบ
-- มีประสิทธิภาพมากขึ �นมีประสิทธิภาพมากขึ �น

วธีิการประสานงานวธีิการประสานงาน
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ส่งไปยัง สลคส่งไปยัง สลค..
วธีิการ จาํนวน ระยะเวลา          วธีิการ จาํนวน ระยะเวลา          

เป็นไปตามที� สลคเป็นไปตามที� สลค. . กาํหนด กาํหนด 
((นร นร 05040504//ว ว 6161  ลวลว. . 1919  เมเม..ยย. . 4848))

ส่งทาง ส่งทาง electronic electronic ได้ได้ CABNETCABNET

วธีิการส่งเรื�องวธีิการส่งเรื�อง
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ระยะเวลาที�ส่งเรื�อง ระยะเวลาที�ส่งเรื�อง : : เรื�องทั�วไปเรื�องทั�วไป
 เรื�องมีกาํหนดเวลาแน่นอนไม่น้อยกว่า เรื�องมีกาํหนดเวลาแน่นอนไม่น้อยกว่า 

22  สัปดาห์สัปดาห์
 เรื�องแต่งตั �งข้าราชการเรื�องแต่งตั �งข้าราชการ++ผู้บริหารผู้บริหาร

รัฐวสิาหกิจไม่น้อยกว่า รัฐวสิาหกิจไม่น้อยกว่า 77  วันทาํการ วันทาํการ 
ก่อนวันประชุมก่อนวันประชุม

 เรื�องต้องทลูเกล้า ฯ ไม่น้อยกว่า เรื�องต้องทลูเกล้า ฯ ไม่น้อยกว่า 
2 2 เดือนเดือน
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ระยะเวลาที�ส่งเรื�องระยะเวลาที�ส่งเรื�อง  : : เรื�องกฎหมายเรื�องกฎหมาย
 ร่างกฎหมายไม่น้อยกว่า ร่างกฎหมายไม่น้อยกว่า 3030  วันทาํการ วันทาํการ 

ก่อนวันประชุมก่อนวันประชุม

 ร่างกฎกระทรวงที�ทราบวันใช้บังคับร่างกฎกระทรวงที�ทราบวันใช้บังคับ
ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 6060  วันทาํการ วันทาํการ 
ก่อนวันใช้บังคับก่อนวันใช้บังคับ

 ร่าง พร่าง พ..รร..ฎฎ. . ที�ทราบวันใช้บังคับที�ทราบวันใช้บังคับ
ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 90 90 วันวัน
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ผู้มีอาํนาจลงนามเสนอเรื�องต่อ ครมผู้มีอาํนาจลงนามเสนอเรื�องต่อ ครม. (. (มม. . 66))

กระทรวงกระทรวง
:: รัฐมนตรีเจ้าสังกัดรัฐมนตรีเจ้าสังกัด

คกกคกก. . ที�มี นรมที�มี นรม././รองรอง--นรมนรม..,,//รมตรมต..นรนร././รมวรมว..

เป็นประธานเป็นประธาน
:: นรมนรม././รองรอง--นรมนรม././รมตรมต..นรนร././รมวรมว. . 

แล้วแต่กรณี ในฐานะประธาน คกกแล้วแต่กรณี ในฐานะประธาน คกก..
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ต้องส่งเรื�องถงึ สลคต้องส่งเรื�องถงึ สลค..
ภายใน ภายใน 33  วันทาํการวันทาํการ

นับแต่วันที�ออกเลขหนังสือนําส่งนับแต่วันที�ออกเลขหนังสือนําส่ง

((หนังสือ สลคหนังสือ สลค. . ที� นร ที� นร 02010201//ว ว 106106  ลวลว. . 99  มิม.ิ.ยย. . 4040))

!
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  ส่วนราชการ                สลคส่วนราชการ                สลค..
11.. ความเร่งด่วนความเร่งด่วน//เงื�อนไขเวลาเงื�อนไขเวลา
22.. กาํหนดวันคาดหมายเรื�องเข้า ครมกาํหนดวันคาดหมายเรื�องเข้า ครม..

การส่งเรื�องให้ สลคการส่งเรื�องให้ สลค..



13

การประสานกรณีจาํเป็นต้องเสนอการประสานกรณีจาํเป็นต้องเสนอ
เป็นวาระจรเป็นวาระจร

11.. ส่งสาํเนาเรื�อง ให้ สลคส่งสาํเนาเรื�อง ให้ สลค. . ในโอกาสแรกในโอกาสแรก

22.. กรณีมีประเดน็งบประมาณ ให้ประสานกรณีมีประเดน็งบประมาณ ให้ประสาน

สงปสงป. . กคกค. . ด้วยด้วย

33.. ประสานเจ้าหน้าที�หน้าห้องประชุมประสานเจ้าหน้าที�หน้าห้องประชุม

เพื�อขอทราบว่าเรื�องนั �นเข้าหรือไม่เพื�อขอทราบว่าเรื�องนั �นเข้าหรือไม่

44.. เตรียมการชี �แจงเตรียมการชี �แจง
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การขอความเหน็การขอความเหน็
ปัจจัยช่วยในการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีปัจจัยช่วยในการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี

ข้อมูลที�ถูกต้องข้อมูลที�ถูกต้อง

ปราศจากอคติปราศจากอคติ

ข้อมูลที�ครบถ้วนข้อมูลที�ครบถ้วน
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ข้อมูลประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีข้อมูลประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี

ข้อมูลทางกฎหมายข้อมูลทางกฎหมาย

ข้อมูลเรื�องที�เสนอข้อมูลเรื�องที�เสนอ

มตคิณะรัฐมนตรีเดมิมตคิณะรัฐมนตรีเดมิ

ข้อมูลผลกระทบข้อมูลผลกระทบ
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แหล่งข้อมูลประกอบการตัดสินใจของ ครมแหล่งข้อมูลประกอบการตัดสินใจของ ครม..

11.. หน่วยงานเจ้าของเรื�องหน่วยงานเจ้าของเรื�อง   
22.. หน่วยงานฝ่ายเสนาธิการของ ครมหน่วยงานฝ่ายเสนาธิการของ ครม. . 
33.. หน่วยงานอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องหน่วยงานอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง
44. . สลคสลค..
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ปัญหาในเรื�องการปัญหาในเรื�องการขอขอความเหน็ความเหน็

ไม่ตอบกลับภายในกาํหนดไม่ตอบกลับภายในกาํหนด

 กรณีเป็นมต ิคกกกรณีเป็นมต ิคกก..
หน่วยงานมีความเหน็ไม่ตรงกับหน่วยงานมีความเหน็ไม่ตรงกับ
มตทิี�ประชุมที�ตนเองร่วมเป็นมตทิี�ประชุมที�ตนเองร่วมเป็น
กรรมการกรรมการ
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แนวทางปฏบิัตใินการขอความเหน็แนวทางปฏบิัตใินการขอความเหน็
ประเดน็สาํคัญประเดน็สาํคัญ   
 กรณีเป็นเรื�องที�ต้องได้รับความเหน็ชอบกรณีเป็นเรื�องที�ต้องได้รับความเหน็ชอบ//
อนุมัตจิากหน่วยงานอื�นอนุมัตจิากหน่วยงานอื�น

-- ขอก่อนส่งเรื�องให้ สลคขอก่อนส่งเรื�องให้ สลค..
-- การพจิารณาคาํขอทาํภายใน การพจิารณาคาํขอทาํภายใน 1515  วนัวนั
-- กรณีไม่เหน็ชอบกรณีไม่เหน็ชอบ//ไม่อนุมัติไม่อนุมัติ

ถ้าจาํเป็นสามารถส่ง สลคถ้าจาํเป็นสามารถส่ง สลค. . เสนอ ครมเสนอ ครม..ได้ได้
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 การแจ้งประมาณการนําเรื�องเสนอ ครมการแจ้งประมาณการนําเรื�องเสนอ ครม. . 
และการขอความเหน็และการขอความเหน็

สลคสลค. . แจ้งให้ทราบภายใน แจ้งให้ทราบภายใน 33  วนั นับแต่ วนั นับแต่ 
      วันได้รับเรื�องวันได้รับเรื�อง
หน่วยงานตอบความเหน็หน่วยงานตอบความเหน็

-- ส่งเป็นหนังสือก่อนเรื�องเข้าไม่ช้ากว่า ส่งเป็นหนังสือก่อนเรื�องเข้าไม่ช้ากว่า 
        5 5 วัน  วัน  หรือหรือ
-- เสนอ รมตเสนอ รมต. . ตอบในที�ประชุมตอบในที�ประชุม
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!     หนังสือตอบความเหน็หนังสือตอบความเหน็
ไม่จาํเป็นว่าไม่จาํเป็นว่า

รมตรมต. . เป็นผู้ลงนามเป็นผู้ลงนาม
* * แต่ต้องรายงาน รมตแต่ต้องรายงาน รมต. . ทราบด้วยทราบด้วย

ข้อสังเกต ข้อสังเกต : : กรณีเป็นเรื�องกระบวนการกรณีเป็นเรื�องกระบวนการ//กรณีผูกพันหน่วยงานกรณีผูกพันหน่วยงาน
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!      การให้ความเหน็ชอบการให้ความเหน็ชอบ//อนุมัติอนุมัติ
การตอบความเหน็การตอบความเหน็

ต้องเป็นไปตามมาตรา ต้องเป็นไปตามมาตรา 2525  วรรคสองวรรคสอง
ของ พของ พ..รร..ฎฎ..ว่าด้วยหลักเกณฑ์และว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วธีิการบริหารกจิการบ้านเมืองที�ดีวธีิการบริหารกจิการบ้านเมืองที�ดี

พพ..ศศ. . 25462546
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การตั �งกรรมการพจิารณาดาํเนินการได้เท่าที�จาํเป็นการตั �งกรรมการพจิารณาดาํเนินการได้เท่าที�จาํเป็น

การพจิารณาวนิิจฉัยชี �ขาดต้องกระทาํโดยเร็วการพจิารณาวนิิจฉัยชี �ขาดต้องกระทาํโดยเร็ว

บันทกึความเหน็กรรมการฝ่ายข้างน้อยบันทกึความเหน็กรรมการฝ่ายข้างน้อย

มต ิคกกมต ิคกก. . ผูกพันหน่วยงานที�มีผู้แทนร่วมเป็นผูกพันหน่วยงานที�มีผู้แทนร่วมเป็น
กรรมการ กรรมการ ((ยกเว้นที�เป็นปัญหาด้านกฎหมายยกเว้นที�เป็นปัญหาด้านกฎหมาย))
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ประเดน็การประสานในขั �นตอนขอความเหน็ประเดน็การประสานในขั �นตอนขอความเหน็
ส่วนราชการเจ้าของเรื�องส่วนราชการเจ้าของเรื�อง

หน่วยงานที�ต้องหน่วยงานที�ต้อง

เสนอความเหน็เสนอความเหน็ สลคสลค..

11.. ประสานกับส่วนราชการที�ต้องให้ความเหน็      ประสานกับส่วนราชการที�ต้องให้ความเหน็      
ให้ตอบภายในกาํหนด                               ให้ตอบภายในกาํหนด                               

22.. สนับสนุนข้อมูลประกอบการให้ความเหน็สนับสนุนข้อมูลประกอบการให้ความเหน็                 
((โดยเฉพาะกรณี สลคโดยเฉพาะกรณี สลค. . ขอเพิ�มเตมิขอเพิ�มเตมิ))
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แนวทางการสั�งการแนวทางการสั�งการ
11.. เสนอ ครมเสนอ ครม. . พจิารณาพจิารณา
22.. เสนอคณะกรรมการกลั�นกรอง ฯเสนอคณะกรรมการกลั�นกรอง ฯ
33.. อนุมัติอนุมัติ

-- มต ิครมมต ิครม. . 1313  ธธ..คค. . 2020
-- มาตรา มาตรา 77  ของ พรฎของ พรฎ..

44.. เสนอ ครมเสนอ ครม. . ทราบทราบ
55.. อื�น ๆอื�น ๆ

การเสนอเรื�องต่อ นรมการเสนอเรื�องต่อ นรม././รอง นรมรอง นรม..
เพื�อพจิารณาสั�งการเพื�อพจิารณาสั�งการ
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11..เรื�องที�เป็นปัญหาเชงินโยบายส่งผลกระทบโดยรวมเรื�องที�เป็นปัญหาเชงินโยบายส่งผลกระทบโดยรวม
22..ใช้งบประมาณจาํนวนสูงมากใช้งบประมาณจาํนวนสูงมาก
33..หน่วยงานต่างๆ มีความเหน็ไม่สอดคล้องกันเองหน่วยงานต่างๆ มีความเหน็ไม่สอดคล้องกันเอง
44..หน่วยงานที�เกี�ยวข้องมีความเหน็ไม่สอดคล้องกับหน่วยงานที�เกี�ยวข้องมีความเหน็ไม่สอดคล้องกับ

หน่วยงานเจ้าของเรื�องหน่วยงานเจ้าของเรื�อง
55..เรื�องที�กระทบหลายหน่วยงานเรื�องที�กระทบหลายหน่วยงาน
66..เรื�องที�ไม่เคยมีระเบียบแบบแผนในการปฏบิัตมิาก่อนเรื�องที�ไม่เคยมีระเบียบแบบแผนในการปฏบิัตมิาก่อน

หลักเกณฑ์การนําเสนอเรื�องให้พจิารณาหลักเกณฑ์การนําเสนอเรื�องให้พจิารณา
สั�งการเสนอ คกกสั�งการเสนอ คกก..
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อนุมัตติามอนุมัตติาม

 มต ิครมมต ิครม. . 1313  ธธ..คค. . 2020
วันมีมต ิวันมีมต ิ: : วันที� ครมวันที� ครม. . รับทราบรับทราบ

 มาตรา มาตรา 77  ของ พรฎของ พรฎ..
วันมีมต ิวันมีมต ิ: : วันที�มีคาํสั�งวันที�มีคาํสั�ง
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11.. ตรวจสอบเบื �องต้นจากบัญชีวาระตรวจสอบเบื �องต้นจากบัญชีวาระ
88  สัปดาห์ ว่าจะเข้าเมื�อใดสัปดาห์ ว่าจะเข้าเมื�อใด

22.. สลคสลค. . จะแจ้งให้ทราบเมื�อบรรจุจะแจ้งให้ทราบเมื�อบรรจุ
ในระเบียบวาระแล้วในระเบียบวาระแล้ว

33.. ตรวจสอบความเกี�ยวข้อง กรณีตรวจสอบความเกี�ยวข้อง กรณี
ไม่ใช่ส่วนราชการเจ้าของเรื�องไม่ใช่ส่วนราชการเจ้าของเรื�อง

การประสานงานเกี�ยวกับเรื�องที�สั� งการการประสานงานเกี�ยวกับเรื�องที�สั� งการ
ให้เสนอ ครมให้เสนอ ครม. . พจิารณาพจิารณา
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11.. ตรวจสอบเบื �องต้นจากบัญชีวาระ ตรวจสอบเบื �องต้นจากบัญชีวาระ 
88  สัปดาห์ ว่าจะเข้าเมื�อใดสัปดาห์ ว่าจะเข้าเมื�อใด

22.. สลคสลค. . จะแจ้งให้ทราบเมื�อมีคาํสั� งจะแจ้งให้ทราบเมื�อมีคาํสั� ง
กาํหนดวันประชุมที�แน่นอนกาํหนดวันประชุมที�แน่นอน

การประสานงานเกี�ยวกับเรื�องที�สั� งการการประสานงานเกี�ยวกับเรื�องที�สั� งการ
ให้เสนอคณะกรรมการกลั�นกรอง ฯให้เสนอคณะกรรมการกลั�นกรอง ฯ
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11..ตรวจสอบเบื �องต้นจากบญัชีวาระ ตรวจสอบเบื �องต้นจากบญัชีวาระ 88  สัปดาห์ สัปดาห์ 
ว่าจะเข้าเมื�อใดว่าจะเข้าเมื�อใด

22..สลคสลค. . จะบรรจุเรื�องเข้าระเบียบวาระจะบรรจุเรื�องเข้าระเบียบวาระ
โดยไม่แยกแจ้ง ตรวจสอบจากระเบยีบวาระโดยไม่แยกแจ้ง ตรวจสอบจากระเบยีบวาระ

33..ตรวจสอบความเกี�ยวข้องตรวจสอบความเกี�ยวข้อง
กรณีมีเรื�องที�ให้ทกัท้วงกรณีมีเรื�องที�ให้ทกัท้วง

การประสานงานเกี�ยวกับเรื�องที� นรมการประสานงานเกี�ยวกับเรื�องที� นรม././รอง นรมรอง นรม..
อนุมัตติามมต ิครมอนุมัตติามมต ิครม. . 1313  ธธ..คค. . 2020  และมาตรา และมาตรา 77
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ตรวจสอบจากระเบียบวาระตรวจสอบจากระเบียบวาระ

การประสานงานเกี�ยวกับเรื�องสั�งการการประสานงานเกี�ยวกับเรื�องสั�งการ
ให้เสนอ ครมให้เสนอ ครม. . ทราบทราบ

เรื�องสั�งการอื�นๆ ที�ไม่ต้องเสนอ ครมเรื�องสั�งการอื�นๆ ที�ไม่ต้องเสนอ ครม..

สลคสลค. . จะแจ้งให้ทราบเป็นหนังสือจะแจ้งให้ทราบเป็นหนังสือ
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 เป็นการคาดหมายเรื�องที�จะบรรจุ
ในระเบียบวาระการประชุม ครม.
ล่วงหน้าภายใน 8 สัปดาห์

  โปร่งใส ตรวจสอบได้

วาระ วาระ 88  สัปดาห์สัปดาห์
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11.. หน่วยงานเจ้าของเรื�องหน่วยงานเจ้าของเรื�อง
-- ทราบวันที�เรื�องเข้าสู่การประชุมทราบวันที�เรื�องเข้าสู่การประชุม
-- ประสานหน่วยงานที�ให้ความเหน็ประสานหน่วยงานที�ให้ความเหน็
-- เตรียมชี �แจงเตรียมชี �แจง

22.. หน่วยงานอื�นหน่วยงานอื�น
-- ตรวจสอบกรณีประสงค์จะเสนอตรวจสอบกรณีประสงค์จะเสนอ

เรื�องทาํนองเดียวกันเรื�องทาํนองเดียวกัน

ผู้ได้รับประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์
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33.. หน่วยงานที�ต้องเสนอความเหน็หน่วยงานที�ต้องเสนอความเหน็
-- จัดลําดับความเร่งด่วนในการตอบจัดลําดับความเร่งด่วนในการตอบ

44.. รัฐมนตรีที�เกี�ยวข้องรัฐมนตรีที�เกี�ยวข้อง
-- เตรียมนําเสนอเตรียมนําเสนอ++ชี �แจงชี �แจง

ผู้ได้รับประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์
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55.. สลคสลค..
-- บริหารการตดิตามเรื�องบริหารการตดิตามเรื�อง
-- ตอบสนองความต้องการของตอบสนองความต้องการของ

หน่วยงานเจ้าของเรื�องหน่วยงานเจ้าของเรื�อง

ผู้ได้รับประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์
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ปัจจยัที�ทาํให้ไม่เป็นไปตามปัจจยัที�ทาํให้ไม่เป็นไปตาม
วาระ วาระ 88  สัปดาห์สัปดาห์

-- เรื�องที�เสนอ คกกเรื�องที�เสนอ คกก..

-- หน่วยงานไม่ตอบความเหน็หน่วยงานไม่ตอบความเหน็

ภายในกาํหนดภายในกาํหนด

-- การสั�งการอื�นๆการสั�งการอื�นๆ
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ปัจจยัที�สนับสนุนให้เป็นไปตามปัจจยัที�สนับสนุนให้เป็นไปตาม
วาระ วาระ 88  สัปดาห์สัปดาห์
-- ปครปคร. . และ ผชและ ผช..ปครปคร..

กระทรวง กรม หน่วยงานกระทรวง กรม หน่วยงาน
-- ปครปคร. . ประจาํรองนายกรัฐมนตรีประจาํรองนายกรัฐมนตรี
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การจัดส่งวาระการจัดส่งวาระ--การเสนอวาระจร การเสนอวาระจร ((มม..99))

 กรณีปกติกรณีปกติ :: ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 11  วันวัน
ก่อนการประชุมก่อนการประชุม

 การจัดส่งวาระการจัดส่งวาระ
วันพุธวันพุธ ::  วาระปกติวาระปกติ
วันศุกร์ วันศุกร์ :: วาระเพิ�มเติม ครั�งที� วาระเพิ�มเติม ครั�งที� 11
วันจันทร์วันจันทร์ :: วาระเพิ�มเติม ครั�งที� วาระเพิ�มเติม ครั�งที� 22
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การจัดส่งวาระการจัดส่งวาระ
กรณีจาํเป็นกรณีจาํเป็น   :: ไม่ส่งล่วงหน้าไม่ส่งล่วงหน้า

เรื�องที�ไม่ส่งล่วงหน้า เรื�องที�ไม่ส่งล่วงหน้า 

 เรื�องลับ เรื�องลับ ((อาจมีเฉพาะชื�อ อาจมีเฉพาะชื�อ 
หรือไม่มีหรือไม่มี))

 เรื�องที�เสนอเป็นวาระจร เรื�องที�เสนอเป็นวาระจร 

((ไม่ส่งวาระไม่ส่งวาระ))
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การชี �แจงต่อที�ประชุม ครมการชี �แจงต่อที�ประชุม ครม..
 ถ้ามีระบบ ถ้ามีระบบ Video ConferenceVideo Conference  ให้ใช้ทุกเรื�องให้ใช้ทุกเรื�อง

ยกเว้นยกเว้น  รายงานสถานการณ์ของ สขชรายงานสถานการณ์ของ สขช..

  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ที�ไทยเสียเปรียบที�ไทยเสียเปรียบ

  ภาษีภาษี

  ทหารทหาร//ความมั�นคงความมั�นคง

  กระทรวงเหน็ว่าไม่ควรกระทรวงเหน็ว่าไม่ควร
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ระดับผู้ชี �แจงระดับผู้ชี �แจง
 ส่วนราชการส่วนราชการ

อธิบดีอธิบดี//เทยีบเท่าขึ �นไปเทยีบเท่าขึ �นไป
((จาํเป็นอาจมอบระดับรองอธิบดีจาํเป็นอาจมอบระดับรองอธิบดี//เทยีบเท่าขึ �นไปเทยีบเท่าขึ �นไป))

  รัฐวสิาหกิจรัฐวสิาหกิจ
ผู้ว่าการผู้ว่าการ//ผู้อาํนวยการผู้อาํนวยการ//กรรมการผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ
((จาํเป็นอาจมอบระดับรองจาํเป็นอาจมอบระดับรอง))

  ข้าราชการตาํรวจข้าราชการตาํรวจ
ผู้ช่วยผู้บญัชาการตาํรวจแห่งชาตขิึ �นไปผู้ช่วยผู้บญัชาการตาํรวจแห่งชาตขิึ �นไป
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การนําเสนอด้วย การนําเสนอด้วย VDO VDO หรือ หรือ Power PointPower Point

ไม่ควรเกิน ไม่ควรเกิน 55  นาทีนาที

PowerPoint PowerPoint ให้ใช้สีตัวอักษรตัดกับให้ใช้สีตัวอักษรตัดกับ
พื �นหลังใช้ พื �นหลังใช้ font Angsana font Angsana หรือ หรือ 
EucrosiaUPC EucrosiaUPC 4040

ทดสอบการนําเสนอและมอบ ทดสอบการนําเสนอและมอบ file file                   
ในวันจันทร์ในวันจันทร์หรือ หรือ ee--mail mail มาที�  มาที�  
computer@soc.go.thcomputer@soc.go.th  
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ผังห้องประชุม ครมผังห้องประชุม ครม..

ข้าราชการข้าราชการ

รมตรมต..

รมตรมต..

รอง นรมรอง นรม..

รอง นรมรอง นรม..

  นรมนรม..

ผู้ชี �แจงผู้ชี �แจง

ประตทูางเข้าผู้ ชี �แจงประตทูางเข้าผู้ ชี �แจง
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การแจ้งมต ิครมการแจ้งมต ิครม..

มตใิดเปิดเผยแล้ว ให้ สลคมตใิดเปิดเผยแล้ว ให้ สลค. . สรุปเผยแพร่สรุปเผยแพร่
ต่อประชาชนทางสื�ออิเล็กทรอนิกส์ต่อประชาชนทางสื�ออิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

ผู้เกี�ยวข้องอื�นผู้เกี�ยวข้องอื�น

หน่วยงานเจ้าของเรื�องหน่วยงานเจ้าของเรื�อง

  แจ้งใครบ้างแจ้งใครบ้าง

EE--mail mail ((เรื�องเร่งด่วนเรื�องเร่งด่วน//เกี�ยวข้องเกี�ยวข้อง
หลายหน่วยงานหลายหน่วยงาน))

Website www.cabinet.thaigov.go.thWebsite www.cabinet.thaigov.go.th
≠≠ www.thaigov.go.thwww.thaigov.go.th

เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นลายลักษณ์อักษร 
((บางเรื�องออกเป็นหนังสือเวียนบางเรื�องออกเป็นหนังสือเวียน))

แจ้งอย่างไรแจ้งอย่างไร
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Website Website สาํนักโฆษก สาํนักโฆษก www.thaigov.go.thwww.thaigov.go.th
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Website Website สลคสลค..www.cabinet.thaigov.go.thwww.cabinet.thaigov.go.th
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การหารือมต ิครมการหารือมต ิครม..

การหารือมต ิครมการหารือมต ิครม. . อย่างเป็นทางการ         อย่างเป็นทางการ         
((เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นลายลักษณ์อักษร) ) ต้องปฏิบัตติามต้องปฏิบัตติาม
หนังสือเวียน วหนังสือเวียน ว..3939//25412541

การหารือมต ิครมการหารือมต ิครม. . อย่างไม่เป็นทางการ    อย่างไม่เป็นทางการ    
((ทางโทรศัพท์ทางโทรศัพท์))
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การขอแก้ไขปรับปรุงมต ิครมการขอแก้ไขปรับปรุงมต ิครม..
การแจ้งประสานล่วงหน้าการแจ้งประสานล่วงหน้า
((ทางโทรศัพท์ทางโทรศัพท์))

การขอแก้ไขปรับปรุงมต ิครมการขอแก้ไขปรับปรุงมต ิครม..
อย่างเป็นทางการอย่างเป็นทางการ
((เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นลายลักษณ์อักษร))
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การขอทบทวนมต ิครมการขอทบทวนมต ิครม. / . / ยกเลกิ ยกเลกิ / / 
ยกเว้นการปฏบิัตติามมต ิครมยกเว้นการปฏบิัตติามมต ิครม..

      ถือเป็นเรื�องที�ต้องนําเสนอ ครมถือเป็นเรื�องที�ต้องนําเสนอ ครม..
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การรายงานการรายงาน
ผลการปฏบิตัติามมต ิครมผลการปฏบิตัติามมต ิครม..
ครมครม. . มีมตใิห้รายงานมีมตใิห้รายงาน

 กรณีมีกาํหนดเวลากรณีมีกาํหนดเวลา

ให้รายงานตามกาํหนดให้รายงานตามกาํหนด

 กรณีไม่มีกาํหนดเวลากรณีไม่มีกาํหนดเวลา

รายงานอย่างน้อยทุก รายงานอย่างน้อยทุก 33  เดือนเดือน
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ระบบเครือข่ายระบบเครือข่าย
สารสนเทศคณะรัฐมนตรีสารสนเทศคณะรัฐมนตรี

CABNET CABNET 
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What isWhat is CABNETCABNET ??
มาจากคาํว่า มาจากคาํว่า Cabinet NetworkCabinet Network

 ระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุน
การปฏิบัตภิารกิจที�เกี�ยวข้องกับ ครมการปฏิบัตภิารกิจที�เกี�ยวข้องกับ ครม. . 
ตั �งแต่การเสนอเรื�องจากส่วนราชการ ตั �งแต่การเสนอเรื�องจากส่วนราชการ 

การประสานขอความเหน็ การจัดและการประสานขอความเหน็ การจัดและ

ส่งวาระการประชุม และการแจ้งมต ิครมส่งวาระการประชุม และการแจ้งมต ิครม..

  เริ�มดาํเนินการ ปี พเริ�มดาํเนินการ ปี พ..ศศ. . 25502550  
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CABNETCABNET ช่วยเราทาํงานอย่างไรช่วยเราทาํงานอย่างไร
 การประสานการส่งข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ การประสานการส่งข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ 

ทั �งการส่งเรื�องเสนอคณะรัฐมนตรี ความเหน็ทั �งการส่งเรื�องเสนอคณะรัฐมนตรี ความเหน็
ของส่วนราชการที�เกี�ยวข้อง การแจ้งระเบียบของส่วนราชการที�เกี�ยวข้อง การแจ้งระเบียบ
วาระการประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุมและเอกสารประกอบ

การประชุม และการแจ้งมตคิณะรัฐมนตรี การประชุม และการแจ้งมตคิณะรัฐมนตรี 

 การวางแผนการเสนอเรื�องต่อคณะรัฐมนตรีการวางแผนการเสนอเรื�องต่อคณะรัฐมนตรี

  การค้นหาข้อมูลมตคิณะรัฐมนตรี การค้นหาข้อมูลมตคิณะรัฐมนตรี 
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CABNETCABNET มีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์อย่างไร
  สะดวก สะดวก :: สามารถวางแผนการเสนอเรื�อง ตรวจสอบสามารถวางแผนการเสนอเรื�อง ตรวจสอบ     

ความถูกต้องของข้อมูลได้ล่วงหน้าความถูกต้องของข้อมูลได้ล่วงหน้า

  รวดเร็ว รวดเร็ว :: สามารถส่งวาระการประชุมและเอกสารทนัทีสามารถส่งวาระการประชุมและเอกสารทนัที

                                                  ที�มีการอนุมัติที�มีการอนุมัติ

  เป็นระบบ เป็นระบบ :: ใช้แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ในการดาํเนินงานใช้แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ในการดาํเนินงาน

  ปลอดภัย ปลอดภัย : : กาํหนดผู้มีสิทธิเข้าระบบและการเข้าถงึข้อมูลกาํหนดผู้มีสิทธิเข้าระบบและการเข้าถงึข้อมูล

  ประหยัด ประหยัด : : ลดบุคลากร เวลา ค่าใช้จ่ายในการจัดทาํเรื�องลดบุคลากร เวลา ค่าใช้จ่ายในการจัดทาํเรื�อง
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ใครเป็นผู้ใช้ใครเป็นผู้ใช้ CABNETCABNET ??
ผู้ปฏิบัตงิานบนระบบ ผู้ปฏิบัตงิานบนระบบ CABNETCABNET
  ปครปคร. . และผู้ช่วย ปครและผู้ช่วย ปคร..
 เลขานุการรัฐมนตรีเลขานุการรัฐมนตรี
ผู้จัดทาํข้อมูลผู้จัดทาํข้อมูล
  เจ้าหน้าที�ส่วนราชการที�จัดทาํ          เจ้าหน้าที�ส่วนราชการที�จัดทาํ          

เรื�องเสนอ ครมเรื�องเสนอ ครม..
  เจ้าหน้าที�ส่วนราชการที�จัดทาํความเหน็เจ้าหน้าที�ส่วนราชการที�จัดทาํความเหน็

เสนอ ครมเสนอ ครม..


