หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนากฎหมาย สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
XX – YY – ZZ
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาและผลักกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

จัดทาโดย
กลุ่มพัฒนากฎหมาย
วันที่ 24 พฤษภาคม 2559

ทบทวนโดย
วันที่

รายละเอียดการแก้ไขเอกสาร
วันที่บังคับใช้
แก้ไขครั้งที่

อนุมัติโดย
วันที่

รายละเอียด

1. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาและผลักดันกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการปกป้องคุ้มครองสุขภาพของ
ประชาชนจากโทษ พิษภัย และผลกระทบอันเนื่องมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้
เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย
2. ขอบเขต
กระบวนงานพัฒ นาและผลั กดัน กฎหมายว่า ด้ว ยการควบคุม เครื่ องดื่ม แอลกอฮอล์ นี้ มี ขอบเขตเฉพาะ
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งออกโดยอาศัยอานาจตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ได้ แ ก่ กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ประกาศ
คณะกรรมการควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ประกาศ/ระเบี ย บ/ค าสั่ ง กรมควบคุ ม โรค และประกาศส านั ก
นายกรั ฐ มนตรี เ รื่ อ งการแต่ ง ตั้ ง พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ โดยมี ข อบเขตเชิ ง เนื้ อ หาของการจั ด ท าครอบคลุ ม ตั้ ง แต่
กระบวนงานในชั้นก่อนการยกร่างกฎหมาย การยกร่างกฎหมาย การผลักดันเข้าสู่การประชุมของคณะอนุกรรมการ
และคณะกรรมการตามกฎหมาย จนกระทั่ง การผลักดันไปสู่กระบวนการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อเผยแพร่
และใช้บังคับ
3. กรอบแนวคิด
กรอบแนวคิดในการพัฒนากฎหมายและอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี้
ได้พิจารณาตามลักษณะความแตกต่างในเชิงรูปแบบของกระบวนการจัดทากฎหมาย และผู้อานาจลงนามเพื่อใช้
บังคับเป็นกฎหมาย ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละประเภทของของกฎหมาย ดังนี้
1. กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่ งเป็น
กฎหมายที่ต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา และนาขึ้นทูลเกล้าเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศ
ให้มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย
2. กฎหมายระดับ กฎกระทรวง ได้แก่ กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมเรื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และผู้มีอานาจลงนามประกาศใช้
คือ นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นรัฐมนตรีทรี่ ักษาการตามกฎหมายนี้
3. กฎหมายระดับประกาศกระทรวง ได้แก่ ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นกฎหมายที่ต้องผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ และ
ผู้มีอานาจลงนามประกาศใช้บังคับ คือ นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นรัฐมนตรีที่รักษาการตามกฎหมายนี้
4. ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นกฎหมายลักษณะพิเศษที่บัญญัติไว้เฉพาะตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ฯ มี รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข เป็ น ผู้ มี อ านาจลงนาม
ประกาศใช้เป็นกฎหมาย
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5. ประกาศ/ระเบียบ/คาสั่งกรมควบคุมโรค เป็นกฎหมายที่มีกระบวนการผลักดันให้มีผลบังคับใช้ซึ่งสามารถ
ดาเนินการให้เสร็จสิ้นได้ภายในในระดับกรม มีอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นผู้มีอานาจลงนามประกาศให้มีผลบังคับใช้
เป็นกฎหมาย
6. ประกาศสานักนายกรั ฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แล้วนาเสนอนายกรัฐมนตรีในฐานะ
รัฐมนตรีผู้รักษาการเพื่อลงนามให้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย

กรอบแนวคิดในการพัฒนาและผลักดันกฎหมาย
C1 กระบวนการผลักดันกฎหมาย
และอนุบัญญัติ

C1.1 กระบวนการ
จัดทาแก้ไข
พระราชบัญญัติฯ

C1.2 กระบวนการ
จัดทา
กฎกระทรวง

C1.3 กระบวนการ
จัดทา
ประกาศสานัก
นายกรัฐมนตรี

C1.4 กระบวนการ
จัดทา
ประกาศ
คณะกรรมการฯ

C1.5 กระบวนการ
จัดทา
ประกาศ/ ระเบียบ/
คาสั่งกรมควบคุมโรค

C1.6 กระบวนการ
จัดทา
ประกาศแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่

C1.1.1
กระบวนการ
รวบรวมข้อมูลเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ

C1.2.1
กระบวนการ
รวบรวมข้อมูลเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ

C1.3.1
กระบวนการ
รวบรวมข้อมูลเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ

C1.4.1
กระบวนการ
รวบรวมข้อมูลเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ

C1.5.1
กระบวนการ
รวบรวมข้อมูลเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ

C1.6.1
กระบวนการ
รวบรวมข้อมูลเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ

C1.1.2
กระบวนการ
ประชาพิจารณ์/
รับฟังความคิดเห็น

C1.2.2
กระบวนการ
ประชาพิจารณ์/
รับฟังความคิดเห็น

C1.3.2
กระบวนการ
ประชาพิจารณ์/
รับฟังความคิดเห็น

C1.4.2
กระบวนการ
ประชาพิจารณ์/
รับฟังความคิดเห็น

C1.5.2
กระบวนการ
ประกาศใช้บังคับและ
เผยแพร่

C1.6.2
กระบวนการ
ประกาศใช้บังคับและ
เผยแพร่

C1.1.3
กระบวนการ
ประชุมพิจารณา
เห็นชอบ

C1.2.3
กระบวนการ
ประชุมพิจารณา
เห็นชอบ

C1.3.3
กระบวนการ
ประชุมพิจารณา
เห็นชอบ

C1.4.3
กระบวนการ
ประชุมพิจารณา
เห็นชอบ

C1.1.4
กระบวนการ
ประกาศใช้บังคับ
และเผยแพร่

C1.2.4
กระบวนการ
ประกาศใช้บังคับ
และเผยแพร่

C1.3.4
กระบวนการ
ประกาศใช้บังคับ
และเผยแพร่

C1.4.4
กระบวนการ
3ประกาศใช้บังคับ
และเผยแพร่

4. ข้อกาหนดที่สาคัญ
Process/Sub-Process
ข้อกาหนด (what)
1. กระบวนการจัดทาแก้ไข 1. กฎหมายที่สามารถแก้ปัญหา
พระราชบัญญัติฯ
และตอบสนองความต้องการของ
สังคม
2. มีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
3. ผ่านการพิจารณาของที่ประชุม
คณะกรรมการตามกฎหมาย และ
รัฐสภา
4. มีหลักฐานทางวิชาการรองรับ
5. ระยะเวลาในการผลักดัน
2. กระบวนการจัดทา
กฎกระทรวง

1. กฎกระทรวงที่สามารถแก้ปัญหา
และตอบสนองความต้องการของ
สังคม
2. มีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
และพระราชบัญญัติควบคุมฯ
3. ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตามกฎหมาย และ
คณะรัฐมนตรี
4. มีหลักฐานทางวิชาการรองรับ
5. ระยะเวลาในการจัดทา
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Lag KPI
1. ร้อยละของความต้องการของประชาชนที่
มีต่อกฎหมาย
2. มีรายงานการวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ของรัฐธรรมนูญ
3. มีมติเห็นชอบ และรายงานการประชุมฯ
ที่ผ่านการรับรอง
4. มีรายงานวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ
สนับสนุนการผลักดันกฎหมาย
5. สามารถประกาศใช้พระราชบัญญัติได้
ภายใน 1 ปี
1. ร้อยละของความต้องการของประชาชนที่
มีต่อกฎกระทรวง
2. มีรายงานการวิเคราะห์ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติควบคุมฯ
3. มีมติเห็นชอบของคณะกรรมการตาม
กฎหมาย และคณะรัฐมนตรี มีรายงานการ
ประชุมฯ ที่ผ่านการรับรอง
4. รายงานวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ สนับสนุน
การผลักดันกฎกระทรวง
5. สามารถประกาศใช้กฎกระทรวงได้
ภายใน 1 ปี

4. ข้อกาหนดที่สาคัญ (ต่อ)
Process/Sub-Process
ข้อกาหนด (what)
3. กระบวนการจัดทา
1. กฎหมายที่สามารถแก้ปัญหา
ประกาศสานัก
และตอบสนองความต้องการของ
นายกรัฐมนตรี
สังคม

4. กระบวนการจัดทา
ประกาศคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

Lag KPI
1. ร้อยละของความต้องการของประชาชนที่มี
ต่อกฎหมาย

2. มีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
และพระราชบัญญัติควบคุมฯ

2. มีรายงานการวิเคราะห์ความสอดคล้องของ
รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติควบคุมฯ

3. ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตามกฎหมาย

3. มีมติเห็นชอบ และรายงานการประชุมฯ ที่
ผ่านการรับรอง

4. มีหลักฐานทางวิชาการรองรับ

4. มีรายงานวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ สนับสนุน
การผลักดันกฎหมาย

5. ระยะเวลาในการผลักดัน

5. สามารถประกาศใช้อนุบัญญัติได้
ภายใน 1 ปี

1. กฎหมายที่สามารถแก้ปัญหา
และตอบสนองความต้องการของ
สังคม

1. ร้อยละของความต้องการของประชาชนที่มี
ต่อกฎหมาย

2. มีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
และพระราชบัญญัติควบคุมฯ

2. มีรายงานการวิเคราะห์ความสอดคล้องของ
รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติควบคุมฯ

3. ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตามกฎหมาย

3. มีมติเห็นชอบ และรายงานการประชุมฯ ที่
ผ่านการรับรอง

4. มีหลักฐานทางวิชาการรองรับ

4. มีรายงานวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ สนับสนุน
การผลักดันกฎหมาย
5. สามารถประกาศใช้อนุบัญญัติได้
ภายใน 1 ปี

5. ระยะเวลาในการผลักดัน

5

4. ข้อกาหนดที่สาคัญ (ต่อ)
Process/Sub-Process
ข้อกาหนด (what)
5. กระบวนการจัดทา
1. ประกาศ/ ระเบียบ/ คาสั่งที่
ประกาศ/ ระเบียบ/ คาสั่ง ตอบสนองความต้องการแก้ปัญหาที่
กรมควบคุมโรค
เกิดขึ้นของการทางาน

6. กระบวนการจัดทา
ประกาศแต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่

Lag KPI
1. รายงานวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นใน
การมีประกาศ/ ระเบียบ/ คาสั่งกรมควบคุม
โรค

2. มีความสอดคล้องกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

2. รายงานการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. ผ่านการพิจารณาของที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ

3. มติเห็นชอบ และรายงานการประชุมฯ ที่
ผ่านการรับรอง

4. มีหลักฐานทางวิชาการรองรับ

4. รายงานวิชาการที่เป็นที่ยอมรับจาก
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ

5. ระยะเวลาในการจัดทา

5. ประกาศ/ระเบียบ/คาสั่ง ที่สามารถบังคับ
ใช้ได้ภายใน 6 เดือน

1. พัฒนาประกาศที่สามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น

1. ร้อยละของความพึงพอใจของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง

2. มีความสอดคล้องกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

2. รายงานการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. ผ่านการพิจารณาของที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ

3. มติเห็นชอบ และรายงานการประชุมฯ ที่
ผ่านการรับรอง

4. มีหลักฐานทางวิชาการรองรับ

4. รายงานวิชาการที่เป็นที่ยอมรับจาก
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ

5. ระยะเวลาในการจัดทา

5. ประกาศสามารถบังคับใช้ได้ภายใน
6 เดือน

6

5. ระบบติดตามประเมินผล
ระบบติดตามประเมินผลการผลักดันกฎหมาย ใช้กระบวนการซึ่งจาแนกออกได้เป็น 2 กระบวนการหลัก
ได้แก่ กระบวนการติดตาม และกระบวนการประเมินผล ดังนี้
5.1 กระบวนการติดตาม ใช้รูปแบบการทาปฏิทินกิจกรรมการดาเนินงาน โดยระบุระยะเวลาดาเนินงานใน
แต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน
5.2 กระบวนการประเมินผล ใช้ รูปแบบการวิจัยประเมินผล เช่น การประเมินการยอมรับต่อกฎหมาย การ
ประเมินประสิทธิผลของกฎหมาย และการประเมินปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น
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6. ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
No.
C 1.1

ผังกระบวนการ/ ขั้นตอน
กระบวนการจัดทาแก้ไข
พระราชบัญญัติฯ
C 1.1.1 กระบวนการรวบรวม
ข้อมูลเสนอคณะอนุกรรมการร่าง
และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฯ
1) มีข้อสั่งการของผู้บริหารหรือ
หนังสือของเครือข่าย

2) รวบรวมสถานการณ์/ข้อมูล
วิชาการ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล
สถานการณ์ประกอบกฎหมาย

มาตรฐานคุณภาพ/
สิ่งที่ต้องควบคุม

ผู้รับผิดชอบ

บันทึก

เอกสารอ้างอิง

หนังสือหรือข้อสั่งการของผู้บริหาร
หรือหนังสือร้องเรียน/หนังสือ
สนับสนุน/ข้อหารือของเครือข่าย
เพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
ศึกษา รวบรวมข้อมูลสถานการณ์
ปัญหาการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ข้อมูลวิชาการ และ
ข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูล

นิติกร/
หน.กพก.

หนังสือสั่งการ/
หนังสือร้องเรียน/
หนังสือสนับสนุน

-

องค์ความรู้ทางวิชาการซึง่
เป็นที่ยอมรับ สนับสนุน
การผลักดันกฎหมาย

นักวิเคราะห์
นโยบายฯ /
นักวิชาการ/
นิติกร

-

วิเคราะห์กฎหมาย ได้แก่ กฎหมายที่
มีอยู่ในปัจจุบัน วิเคราะห์ข้อมูล
วิชาการ ได้แก่ สถานการณ์ เหตุผล
ในการออกกฎหมาย กรณีศึกษาใน

ความจาเป็นในการแก้ไข
ปรับปรุง หรือพัฒนา
กฎหมาย และความ
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ

นิติกร/
นักวิชาการ

รายงาน
สถานการณ์ ข้อมูล
วิชาการ และ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
รายงานวิเคราะห์
ความต้องการ
จาเป็นและความ
สอดคล้องกับ

รายละเอียด

-

No.

ผังกระบวนการ/ ขั้นตอน

รายละเอียด
ประเทศต่าง ๆ

4) จัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
(Policy brief)

จัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายใน
การแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา
กฎหมาย
5) เสนอผู้อานวยการพิจารณา
นาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ
เห็นชอบ
แก้ไข ปรับปรุง พัฒนากฎหมาย
เสนอผู้อานวยการพิจารณาเห็นชอบ
6) นาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายมา จัดทาร่างกฎหมายตามรูปแบบ และ
จัดทาร่างกฎหมาย
เนื้อหาให้สอดคล้องเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการจะปรับปรุง
แก้ไข หรือพัฒนากฎหมาย
7) เตรียมประชุมคณะอนุกรรมการ (1) กาหนดระเบียบวาระการประชุม
ร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฯ โดยบรรจุเข้าไว้ในวาระเพื่อพิจารณา
(2) เสนอขอความเห็นชอบจาก
ผู้อานวยการ
8) กาหนดวันประชุม
ประสานวันประชุมกับ
คณะอนุกรรมการร่างและแก้ไข
คณะอนุกรรมการและผู้อานวยการ
ปรับปรุงกฎหมายฯ
ให้ตรงกัน

มาตรฐานคุณภาพ/
สิ่งที่ต้องควบคุม
แห่งราชอาณาจักรไทย

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารอ้างอิง

รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

ความถูกต้องครบถ้วนของ
เนื้อหาทางวิชาการและ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
-

นิติกร/
นักวิชาการ/
หน.กพก.
หน.กพก.

กฎหมายที่สามารถ
แก้ปัญหา และตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชน
-

-

บันทึก

เอกสาร
ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย
บันทึกเสนอ และ
ข้อพิจารณาสั่งการ

-

นิติกร

ร่างกฎหมาย

-

นิติกร

ร่างระเบียบวาระ
การประชุม

-

นักจัดการงาน บันทึกการนัดหมาย
ทั่วไป/
นิติกร

-

-

No.

มาตรฐานคุณภาพ/
สิ่งที่ต้องควบคุม
9) ประสานการประชุมกับ
ติดต่อประสานให้มี
จานวนคณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการร่างและแก้ไข
คณะอนุกรรมการยืนยันการเข้าร่วม ที่สามารถเข้าร่วมประชุม
ปรับปรุงกฎหมาย
ประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ต้องครบองค์ประชุม
10) ขออนุมัติจัดประชุมและเชิญ จัดทาหนังสือขออนุมัติจัดประชุม/
ประชุมคณะอนุกรรมการร่างและ หนังสือเชิญประชุม และเอกสาร
แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
ประกอบการประชุม
11) ผู้อานวยการอนุมัติการประชุม ผู้อานวยการอนุมัติให้มีการจัด
และลงนามในหนังสือ
ประชุม และลงนามในหนังสือเชิญ
ประชุม
12) ส่งหนังสือเชิญประชุม
ส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์/ คณะอนุกรรมการฯ ได้รับ
โทรสาร/อีเมล์
หนังสือเชิญประชุม
13) จัดเตรียมเอกสารประกอบการ เอกสารประกอบการประชุมต้อง
ประชุมให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ผ่านการพิจารณาเห็นชอบของ
ผู้อานวยการ
14) จัดประชุมคณะอนุกรรมการ ดาเนินการจัดประชุม
(1) คณะอนุกรรมการร่าง
ร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฯ คณะอนุกรรมการตามระเบียบวาระ กฎหมายฯ มาประชุมครบ
ที่กาหนด
องค์ประชุม (เกินกึ่งหนึ่ง)
(2) คณะอนุกรรมการร่าง
กฎหมายฯ พิจารณาและ
มีมติเห็นชอบร่างกฎหมาย
ผังกระบวนการ/ ขั้นตอน

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

บันทึก

เอกสารอ้างอิง

นักจัดการงาน
ทั่วไป/
นิติกร
นักจัดการงาน
ทั่วไป/
นิติกร
นักจัดการงาน
ทั่วไป/
นิติกร
นักจัดการงาน
ทั่วไป
นิติกร/
หน.กพก.

หมายเลขโทรศัพท์/
ที่อยู่ หรืออีเมล์

-

หนังสือขออนุมัติ/
หนังสือเชิญ
ประชุม/เอกสาร
หนังสือที่ได้รับ
ความเห็นชอบจาก
ผู้อานวยการ
หนังสือเชิญประชุม

-

เอกสาร
ประกอบการ
ประชุม
ระเบียบวาระการ
ประชุม และ
เอกสาร
ประกอบการ
ประชุม

-

นิติกร

-

-

-

No.

ผังกระบวนการ/ ขั้นตอน

รายละเอียด

15) สรุปและตรวจสอบรายงานการ จัดทารายงานการประชุม
ประชุม
คณะอนุกรรมการร่างและแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายฯ
16) จัดทาร่างกฎหมาย
แก้ไขปรับปรุงร่างกฎหมายตามมติ
ของที่ประชุมคณะอนุกรรมการร่าง
และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฯ

C 1.1.2 กระบวนการจัดทาประชา
พิจารณ์/รับฟังความคิดเห็น
1) กาหนดหัวเรื่อง/ประเด็นที่จะรับ วิเคราะห์และกาหนดประเด็นที่
ฟังความคิดเห็น
ต้องการรับฟังความคิดเห็น จาแนก
เป็นประเด็น ๆ
2) กาหนดกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วน วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้
ได้เสีย/ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
เสีย ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่ต้องการจะ
รับฟังความคิดเห็น และกาหนด
จานวนผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น
3) กาหนดวัน/ เวลา/ สถานที่ใน 1. ขอวัน เวลา ในการจัดประชุมฯ

มาตรฐานคุณภาพ/
สิ่งที่ต้องควบคุม
ความถูกต้อง ครบถ้วน
ของข้อพิจารณาและมติ
ของที่ประชุม
ความถูกต้อง ครบถ้วน
ของเนื้อหาและรูปแบบ
ของร่างกฎหมาย ตาม
ข้อพิจารณาและมติที่
ประชุม

ผู้รับผิดชอบ
นิติกร/
หน.กพก.

บันทึก

เอกสารอ้างอิง

บันทึกไฟล์เสียงการ รายงานการประชุม
ประชุม

นิติกร

ร่างกฎหมายฉบับ
แก้ไขปรับปรุง

-

ความครบถ้วน ของ
ประเด็นที่จาเป็นต้องรับ
ฟังความคิดเห็น
ความครบถ้วนของ
กลุ่มเป้าหมายในการรับ
ฟังความคิดเห็น

นิติกร

บันทึกสรุปประเด็น
ที่ต้องการรับฟัง
ความคิดเห็น
รายชื่อ
กลุ่มเป้าหมาย

-

ความครบถ้วน ถูกต้อง

นิติกร

กาหนดการประชุม

-

นิติกร

-

No.

มาตรฐานคุณภาพ/
ผู้รับผิดชอบ
สิ่งที่ต้องควบคุม
การจัดประชาพิจารณ์/รับฟังความ จากผู้อานวยการฯ ประธานฯ และ ของวัน เวลา และ
คิดเห็น
วิทยากร
รายละเอียดในการจัด
2. จัดหาสถานที่ใช้ในการจัดประชุม ประชุม
4) ขออนุมัติจัดประชาพิจารณ์/รับ จัดทาหนังสือขออนุมัติจัดประชุม
ความถูกต้องของรูปแบบ
นิติกร
ฟังความคิดเห็น
และเนื้อหารายละเอียด
เกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่
กลุ่มเป้าหมาย และวงเงิน
งบประมาณที่ขออนุมัติจัด
ประชุม
5) ผู้อานวยการอนุมัติการจัด
ผู้อานวยการอนุมัติให้มีการจัด
นักจัดการงาน
ประชาพิจารณ์และลงนามใน
ประชุม และลงนามในหนังสือเชิญ
ทั่วไป/
หนังสือ
ประชุม
นิติกร
6) เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข่าร่วม
ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยัง
1. ความถูกต้องครบถ้วน
นิติกร
ประชุม
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้เสีย/
ของหนังสือเชิญประชุม
ผู้เชี่ยวชาญ
2. จานวนผู้เข้าร่วม
ประชุมครบถ้วนตามแผน
ที่วางไว้
7) ดาเนินการจัดประชาพิจารณ์/รับ จัดประชาพิจารณ์หรือรับฟังความ ความครบถ้วนของการ
นิติกร/
รับฟังความคิดเห็น
คิดเห็นตามกาหนดการที่วางไว้ และ นาเสนอและการรับฟัง
นักวิชาการ
บันทึกการประชุมไว้เป็นหลักฐาน
ความคิดเห็นตามประเด็น
ผังกระบวนการ/ ขั้นตอน

รายละเอียด

บันทึก

เอกสารอ้างอิง

หนังสือขออนุมัติจัด
ประชุม

-

หนังสือที่ได้รับ
ความเห็นชอบจาก
ผู้อานวยการ
หนังสือเชิญประชุม

-

1. ไฟล์เสียงบันทึก
การประชุม
2. ไฟล์ภาพถ่าย

-

-

No.

ผังกระบวนการ/ ขั้นตอน

รายละเอียด

8) สรุปและจัดทารายงานผลการ จัดทารายงานสรุปผลการประชุม
ประชาพิจารณ์/รับฟังความคิดเห็น
9) เสนอคณะอนุกรรมการร่างและ 1. กาหนดวันประชุม
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายฯ
คณะอนุกรรมการร่างกฎหมาย
2. กาหนดวาระการประชุม
3. เสนอผลการรับฟังความคิดเห็น
4. สรุปผลและมติที่ประชุม
10) ปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมาย
จัดทาร่างกฎหมายตามการปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะของ
แก้ไขของคณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการร่างและแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายฯ
C 1.1.3 กระบวนการประชุม

มาตรฐานคุณภาพ/
สิ่งที่ต้องควบคุม
ที่กาหนดไว้

ความถูกต้องครบถ้วนของ
รายงาน
ความครบถ้วนของ
ประเด็นข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ และมติที่
ประชุมพิจารณาแก้ไข
ปรับปรุง หรือคงเดิม
ความถูกต้องของรูปแบบ
และเนื้อหาของร่าง
กฎหมาย

ผู้รับผิดชอบ

บันทึก

เอกสารอ้างอิง

การประชุม
3. ไฟล์วีดิโอการ
ประชุม
4. แบบรับฟังความ
คิดเห็น
5. แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
นิติกร

รายงานผล

-

นิติกร

รายงานการประชุม

-

นิติกร

ร่างกฎหมายฉบับ
แก้ไขปรับปรุง

-

No.

ผังกระบวนการ/ ขั้นตอน

รายละเอียด

คณะกรรมการควบคุมฯ/
คณะกรรมการนโยบายฯ/
คณะรัฐมนตรี/สภาผู้แทนราษฎร
1) กาหนดประเด็นการประชุม
คณะกรรมการควบคุมฯ

กาหนดประเด็นการประชุมโดย
จะต้องสอบถามกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ได้ประเด็นที่ครอบคลุมทุก
เรื่อง
2) กาหนดวันประชุมคณะกรรมการ ประสานขอวันประชุมกับประธาน/
ควบคุมฯ
เลขานุการ/ผู้อานวยการ
3) ขออนุมัติจัดประชุมและเชิญ
จัดทาหนังสือขออนุมัติจัดประชุม/
ประชุมคณะกรรมการควบคุมฯ
หนังสือเชิญประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุม
4) ผู้อานวยการอนุมัติการประชุม ผู้อานวยการอนุมัติให้มีการจัด
และลงนามในหนังสือ
ประชุม และลงนามในหนังสือเชิญ
ประชุม
5) ส่งหนังสือเชิญประชุม
ส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์/
โทรสาร/อีเมล์
6) จัดเตรียมเอกสารประกอบการ
ประชุมให้ครบถ้วนสมบูรณ์

เอกสารประกอบการประชุมต้อง
ผ่านการพิจารณาเห็นชอบของ

มาตรฐานคุณภาพ/
สิ่งที่ต้องควบคุม

ผู้รับผิดชอบ

ร่างกฎหมายและวาระ
การประชุมผ่านความ
เห็นชอบของผู้อานวยการ

นิติกร/
นักวิชาการ

-

นักจัดการงาน
ทั่วไป
นักวิชาการ/
นักจัดการงาน
ทั่วไป
นักวิชาการ/
นักจัดการงาน
ทั่วไป
นักวิชาการ/
นักจัดการงาน
ทั่วไป
นิติกร/
นักวิชาการ

-

-

คณะกรรมการควบคุมฯ
ได้รับหนังสือเชิญประชุม
-

บันทึก

วาระการประชุม

เอกสารอ้างอิง

-

บันทึกนัดหมาย

-

หนังสือขออนุมัติ/
หนังสือเชิญ
ประชุม/เอกสาร
หนังสือที่ได้รับ
ความเห็นชอบจาก
ผู้อานวยการ
หนังสือเชิญประชุม

-

เอกสาร
ประกอบการ

-

-

-

No.

ผังกระบวนการ/ ขั้นตอน

รายละเอียด

มาตรฐานคุณภาพ/
สิ่งที่ต้องควบคุม

ผู้รับผิดชอบ

ผู้อานวยการ
7) จัดประชุมคณะกรรมการควบคุม ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ (1) คณะกรรมการฯ มา
นิติกร/
ตามระเบียบวาระที่กาหนด
ประชุมครบองค์ประชุม
นักวิชาการ
(เกินกึ่งหนึ่ง)
(2) คณะกรรมการฯ มีมติ
เห็นชอบร่างกฎหมาย/
นโยบาย/ยุทธศาสตร์
8) สรุปและตรวจสอบรายงานการ จัดทารายงานการประชุม
ความถูกต้องครบถ้วนของ
นิติกร/
ประชุม
คณะกรรมการควบคุมฯ
ข้อพิจารณาและมติของที่ นักวิชาการ/
ประชุม
ผู้อานวยการ
9) ปรับแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมาย ดาเนินการปรับแก้ไขร่างกฎหมาย ความถูกต้องครบถ้วนของ
นิติกร/
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
รูปแบบและเนื้อหา
หน.กพก.
ควบคุมฯ
ควบคุมฯ
10) นาร่างกฎหมายเสนอ
ดาเนินการจัดประชุม
(1) คณะกรรมการฯ มา
นิติกร/
คณะกรรมการนโยบายฯ
คณะกรรมการนโยบายฯ โดยมี
ประชุมครบองค์ประชุม
หน.กพก.
ขั้นตอนเช่นเดียวกับการประชุม
(เกินกึ่งหนึ่ง)
คณะกรรมการควบคุมฯ
(2) คณะกรรมการฯ มีมติ
เห็นชอบร่างกฎหมาย/
นโยบาย/ยุทธศาสตร์

บันทึก
ประชุม
ระเบียบวาระการ
ประชุม และ
เอกสาร
ประกอบการ
ประชุม

เอกสารอ้างอิง
-

บันทึกไฟล์เสียงการ รายงานการประชุม
ประชุม
ร่างกฎหมายที่
ปรับแก้ไข

-

ร่างกฎหมาย/
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์

รายงานการประชุม

No.

ผังกระบวนการ/ ขั้นตอน

รายละเอียด

มาตรฐานคุณภาพ/
สิ่งที่ต้องควบคุม

ผู้รับผิดชอบ

บันทึก

11) เสนอร่างกฎหมายต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อรับหลักการ

จัดทาหนังสือและเสนอร่างกฎหมาย ร่างกฎหมายที่ได้รับความ นิติกร/สานัก 1. หนังสือนาส่ง
ไปยังสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เห็นชอบจาก
เลขาธิการ 2. ร่างกฎหมาย
เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
คณะกรรมการนโยบายฯ คณะรัฐมนตรี
12) คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ดาเนินการประชุมคณะรัฐมนตรีตาม
นิติกร/สานัก
เห็นชอบในหลักการ
ระเบียบวาระการประชุม
เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
นิติกร/
13) เลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่าง เลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่าง
สานักงาน
กฎหมายไปยังสานักงาน
กฎหมายไปยังสานักงาน
คณะกรรมการ
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
คณะกรรมการกฤษฎีกา
กฤษฎีกา
พิจารณา
นิติกร/
14) คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ คณะกรรมการตรวจพิจารณาความ
สานักงาน
พิจารณาร่างกฎหมาย
ถูกต้องในทางรูปแบบและเนื้อหา
คณะกรรมการ
ของร่างกฎหมาย
15) สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาส่งร่างกฎหมายที่ตรวจ
พิจารณาแล้ว ให้คณะรัฐมนตรี

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาส่ง
ร่างกฎหมายที่ตรวจพิจารณาแล้ว
กลับไปยังสานักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

-

กฤษฎีกา
นิติกร/
สานักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา

-

เอกสารอ้างอิง
ร่างกฎหมาย
จานวน 120 ชุด
-

-

-

-

No.

ผังกระบวนการ/ ขั้นตอน

รายละเอียด

มาตรฐานคุณภาพ/
สิ่งที่ต้องควบคุม
ความถูกต้องของรูปแบบ
และเนื้อหาของกฎหมาย

ผู้รับผิดชอบ

บันทึก

เอกสารอ้างอิง

นิติกร/สานัก
เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

-

-

-

-

-

-

16) คณะรัฐมนตรีพิจารณา
เห็นชอบร่างกฎหมาย

คณะรัฐมนตรีประชุมและพิจารณา
เห็นชอบร่างกฎหมาย

17) คณะรัฐมนตรีเสนอร่าง
กฎหมายไปยังคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
18) เสนอรัฐสภาพิจารณา (ผ่าน
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
ตามลาดับ)
19) รัฐสภาพิจารณาเห็นชอบร่าง
กฎหมาย
C 1.1.4 กระบวนการประกาศใช้
บังคับและเผยแพร่
1) สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนา
ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลง
พระปรมาภิไธย

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอร่าง
กฎหมายไปยังคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
ประชุมรัฐสภาพิจารณาเห็นชอบร่าง
กฎหมาย

-

-

นิติกร/สานัก
เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
นิติกร

รัฐสภามีมติเห็นชอบร่างกฎหมาย

-

นิติกร

-

-

1. สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนา
ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลง
พระปรมาภิไธย
2. พระมหากษัตริย์ทรงลง
พระปรมาภิไธย

-

นิติกร

-

-

No.

ผังกระบวนการ/ ขั้นตอน

รายละเอียด

3. นายกรัฐมนตรีลงนามผู้รับสนอง
พระบรมราชโองการ
2) สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนา เสนอกฎหมายไปยังสานักเลขาธิการ
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คณะรัฐมนตรีลงประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
3) เผยแพร่กฎหมาย
เพื่อให้ทราบข้อกฎหมายอย่างทั่วถึง

มาตรฐานคุณภาพ/
สิ่งที่ต้องควบคุม

ผู้รับผิดชอบ

บันทึก

เอกสารอ้างอิง

-

นิติกร

-

-

-

นิติกร

-

-

No.
C1.2

ผังกระบวนการ/ ขั้นตอน

รายละเอียด

กระบวนการจัดทากฎกระทรวง
C 1.2.1 กระบวนการรวบรวมข้อมูล
เสนอคณะอนุกรรมการร่างและแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายฯ
1) มีข้อสั่งการของผู้บริหารหรือ
หนังสือหรือข้อสั่งการของผู้บริหาร
หนังสือของเครือข่าย
หรือหนังสือร้องเรียน/หนังสือ
สนับสนุน/ข้อหารือของเครือข่าย
เพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
2) รวบรวมสถานการณ์/ข้อมูล
ศึกษา รวบรวมข้อมูลสถานการณ์
วิชาการ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ปัญหาการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ข้อมูลวิชาการ และ
ข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล
สถานการณ์ประกอบกฎหมาย

วิเคราะห์กฎหมาย ได้แก่ กฎหมาย
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน วิเคราะห์ข้อมูล
วิชาการ ได้แก่ สถานการณ์ เหตุผล
ในการออกกฎหมาย กรณีศึกษาใน
ประเทศต่าง ๆ

มาตรฐานคุณภาพ/
สิ่งที่ต้องควบคุม

ผู้รับผิดชอบ

ความถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูล

นิติกร/
หน.กพก.

องค์ความรู้ทางวิชาการซึ่ง
เป็นที่ยอมรับ สนับสนุน
การผลักดันกฎหมาย

ความจาเป็นในการแก้ไข
ปรับปรุง หรือพัฒนา
กฎหมาย และความ
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย

บันทึก

หนังสือสั่งการ/
หนังสือ
ร้องเรียน/
หนังสือสนับสนุน
นักวิเคราะห์ รายงาน
นโยบายฯ / สถานการณ์
นักวิชาการ/ ข้อมูลวิชาการ
นิติกร
และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
นิติกร/
รายงานวิเคราะห์
นักวิชาการ ความต้องการ
จาเป็นและความ
สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักร
ไทย

เอกสารอ้างอิง

-

-

-

No.

ผังกระบวนการ/ ขั้นตอน

4) จัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
(Policy brief)

รายละเอียด

จัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายใน
การแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา
กฎหมาย
5) เสนอผู้อานวยการพิจารณา
นาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ
เห็นชอบ
แก้ไข ปรับปรุง พัฒนากฎหมาย
เสนอผู้อานวยการพิจารณาเห็นชอบ
6) นาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายมา จัดทาร่างกฎหมายตามรูปแบบ และ
จัดทาร่างกฎหมาย
เนื้อหาให้สอดคล้องเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการจะปรับปรุง
แก้ไข หรือพัฒนากฎหมาย
7) เตรียมประชุมคณะอนุกรรมการ (1) กาหนดระเบียบวาระการ
ร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฯ ประชุมโดยบรรจุเข้าไว้ในวาระเพื่อ
พิจารณา
(2) เสนอขอความเห็นชอบจาก
ผู้อานวยการ
8) กาหนดวันประชุม
ประสานวันประชุมกับ
คณะอนุกรรมการร่างและแก้ไข
คณะอนุกรรมการและผู้อานวยการ
ปรับปรุงกฎหมายฯ
ให้ตรงกัน

มาตรฐานคุณภาพ/
สิ่งที่ต้องควบคุม

ผู้รับผิดชอบ

บันทึก

เอกสารอ้างอิง

ความถูกต้องครบถ้วนของ
เนื้อหาทางวิชาการและ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
-

นิติกร/
นักวิชาการ/
หน.กพก.
หน.กพก.

เอกสาร
ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย
บันทึกเสนอ และ
ข้อพิจารณาสั่ง
การ
ร่างกฎหมาย

-

ร่างระเบียบวาระ
การประชุม

-

กฎหมายที่สามารถแก้
ปัญหา และตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชน
-

-

นิติกร

นิติกร

นักจัดการงาน บันทึกการนัด
ทั่วไป/
หมาย
นิติกร

-

-

-

No.

9) ประสานการประชุมกับ
คณะอนุกรรมการร่างและแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมาย

มาตรฐานคุณภาพ/
สิ่งที่ต้องควบคุม
ติดต่อประสานให้มี
จานวนคณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการยืนยันการเข้าร่วม ที่สามารถเข้าร่วมประชุม
ประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ต้องครบองค์ประชุม

10) ขออนุมัติจัดประชุมและเชิญ
ประชุมคณะอนุกรรมการร่างและ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย

จัดทาหนังสือขออนุมัติจัดประชุม/
หนังสือเชิญประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุม

ผังกระบวนการ/ ขั้นตอน

รายละเอียด

-

ผู้รับผิดชอบ

บันทึก

นักจัดการงาน หมายเลข
ทั่วไป/
โทรศัพท์/ที่อยู่
นิติกร
หรืออีเมล์

นักจัดการงาน หนังสือขอ
ทั่วไป/
อนุมตั ิ/หนังสือ
นิติกร
เชิญประชุม/
เอกสาร
11) ผู้อานวยการอนุมัติการประชุม ผู้อานวยการอนุมัติให้มีการจัด
นักจัดการงาน หนังสือที่ได้รับ
และลงนามในหนังสือ
ประชุม และลงนามในหนังสือเชิญ
ทั่วไป/
ความเห็นชอบ
ประชุม
นิติกร
จากผู้อานวยการ
12) ส่งหนังสือเชิญประชุม
ส่งหนังสือเชิญประชุมทาง
คณะอนุกรรมการฯ ได้รับ นักจัดการงาน หนังสือเชิญ
ไปรษณีย์/โทรสาร/อีเมล์
หนังสือเชิญประชุม
ทั่วไป
ประชุม
13) จัดเตรียมเอกสารประกอบการ เอกสารประกอบการประชุมต้อง
นิติกร/
เอกสาร
ประชุมให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ผ่านการพิจารณาเห็นชอบของ
หน.กพก. ประกอบการ
ผู้อานวยการ
ประชุม
14) จัดประชุมคณะอนุกรรมการร่าง ดาเนินการจัดประชุม
(1) คณะอนุกรรมการร่าง
นิติกร
ระเบียบวาระ
และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฯ
คณะอนุกรรมการตามระเบียบวาระ กฎหมายฯ มาประชุมครบ
การประชุม และ
ที่กาหนด
องค์ประชุม (เกินกึ่งหนึ่ง)
เอกสาร

เอกสารอ้างอิง
-

-

-

-

-

No.

ผังกระบวนการ/ ขั้นตอน

รายละเอียด

15) สรุปและตรวจสอบรายงานการ จัดทารายงานการประชุม
ประชุม
คณะอนุกรรมการร่างและแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายฯ

16) จัดทาร่างกฎหมาย

แก้ไขปรับปรุงร่างกฎหมายตามมติ
ของที่ประชุมคณะอนุกรรมการร่าง
และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฯ

มาตรฐานคุณภาพ/
ผู้รับผิดชอบ
สิ่งที่ต้องควบคุม
(2) คณะอนุกรรมการร่าง
กฎหมายฯ พิจารณาและมี
มติเห็นชอบร่างกฎหมาย
ความถูกต้อง ครบถ้วนของ
นิติกร/
ข้อพิจารณาและมติของที่
หน.กพก.
ประชุม

ความถูกต้อง ครบถ้วนของ
เนื้อหาและรูปแบบของร่าง
กฎหมาย ตามข้อพิจารณา
และมติที่ประชุม

C 1.2.2 กระบวนการจัดทาประชา
พิจารณ์/รับฟังความคิดเห็น
1) กาหนดหัวเรื่อง/ประเด็นที่จะรับฟัง วิเคราะห์และกาหนดประเด็นที่
ความครบถ้วนของประเด็น
ความคิดเห็น
ต้องการรับฟังความคิดเห็น จาแนก ที่จาเป็นต้องรับฟังความ
เป็นประเด็น ๆ
คิดเห็น

บันทึก

เอกสารอ้างอิง

ประกอบการ
ประชุม
บันทึกไฟล์เสียง
การประชุม

รายงานการประชุม

นิติกร

ร่างกฎหมาย
ฉบับแก้ไข
ปรับปรุง

-

นิติกร

บันทึกสรุป
ประเด็นที่
ต้องการรับฟัง
ความคิดเห็น

-

-

No.

มาตรฐานคุณภาพ/
ผู้รับผิดชอบ
สิ่งที่ต้องควบคุม
2) กาหนดกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ ความครบถ้วนของ
นิติกร
เสีย/ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
เสีย ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่ต้องการจะ กลุ่มเป้าหมายในการรับฟัง
รับฟังความคิดเห็น และกาหนด
ความคิดเห็น
จานวนผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น
3) กาหนดวัน/ เวลา/ สถานที่ในการ 1. ขอวัน เวลา ในการจัดประชุมฯ ความครบถ้วน ถูกต้องของ
นิติกร
จัดประชาพิจารณ์/รับฟังความคิดเห็น จากผู้อานวยการฯ ประธานฯ และ วัน เวลา และรายละเอียด
วิทยากร
ในการจัดประชุม
2. จัดหาสถานที่ใช้ในการจัดประชุม
ผังกระบวนการ/ ขั้นตอน

4) ขออนุมัติจัดประชาพิจารณ์/รับ
ฟังความคิดเห็น

รายละเอียด

จัดทาหนังสือขออนุมัติจัดประชุม

5) ผู้อานวยการอนุมัติการจัดประชา ผู้อานวยการอนุมัติให้มีการจัด
พิจารณ์และลงนามในหนังสือ
ประชุม และลงนามในหนังสือเชิญ

ความถูกต้องของรูปแบบ
นิติกร
และเนื้อหารายละเอียด
เกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่
กลุ่มเป้าหมาย และวงเงิน
งบประมาณที่ขออนุมัติจัด
ประชุม
นักจัดการงาน
ทั่วไป/

บันทึก

เอกสารอ้างอิง

รายชื่อ
กลุ่มเป้าหมาย

กาหนดการ
ประชุม

-

หนังสือขออนุมัติ
จัดประชุม

-

หนังสือที่ได้รับ
ความเห็นชอบ

-

No.

ผังกระบวนการ/ ขั้นตอน
6) เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข่าร่วม
ประชุม

รายละเอียด

มาตรฐานคุณภาพ/
สิ่งที่ต้องควบคุม

ประชุม
ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้เสีย/
ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้รับผิดชอบ

บันทึก

เอกสารอ้างอิง

นิติกร
นิติกร

จากผู้อานวยการ
หนังสือเชิญ
ประชุม

-

1. ความถูกต้องครบถ้วน
ของหนังสือเชิญประชุม
2. จานวนผู้เข้าร่วมประชุม
ครบถ้วนตามแผนที่วางไว้
7) ดาเนินการจัดประชาพิจารณ์/รับ จัดประชาพิจารณ์หรือรับฟังความ ความครบถ้วนของการ
นิติกร/
รับฟังความคิดเห็น
คิดเห็นตามกาหนดการที่วางไว้ และ นาเสนอและการรับฟัง
นักวิชาการ
บันทึกการประชุมไว้เป็นหลักฐาน ความคิดเห็นตามประเด็น
ที่กาหนดไว้

8) สรุปและจัดทารายงานผลการ
จัดทารายงานสรุปผลการประชุม
ประชาพิจารณ์/รับฟังความคิดเห็น
9) เสนอคณะอนุกรรมการร่างและ 1. กาหนดวันประชุม
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายฯ
คณะอนุกรรมการร่างกฎหมาย
2. กาหนดวาระการประชุม

ความถูกต้องครบถ้วนของ
รายงาน
ความครบถ้วนของประเด็น
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
และมติที่ประชุมพิจารณา

นิติกร
นิติกร

1. ไฟล์เสียง
บันทึกการ
ประชุม
2. ไฟล์ภาพถ่าย
การประชุม
3. ไฟล์วีดิโอการ
ประชุม
4. แบบรับฟัง
ความคิดเห็น
5. แบบประเมิน
รายงานผล

-

รายงานการ
ประชุม

-

-

No.

ผังกระบวนการ/ ขั้นตอน

รายละเอียด

มาตรฐานคุณภาพ/
สิ่งที่ต้องควบคุม
แก้ไขปรับปรุง หรือคงเดิม

ผู้รับผิดชอบ

บันทึก

3. เสนอผลการรับฟังความคิดเห็น
4. สรุปผลและมติที่ประชุม
10) ปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมาย ตาม จัดทาร่างกฎหมายตามการปรับปรุง ความถูกต้องของรูปแบบ
นิติกร
ร่างกฎหมาย
ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ แก้ไขของคณะอนุกรรมการ
และเนื้อหาของร่าง
ฉบับแก้ไข
ร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฯ
กฎหมาย
ปรับปรุง
C 1.2.3 กระบวนการประชุม
คณะกรรมการควบคุมฯ/
คณะกรรมการนโยบายฯ/
คณะรัฐมนตรี
1) กาหนดประเด็นการประชุม
กาหนดประเด็นการประชุมโดย
ร่างกฎหมายและวาระการ
นิติกร/
วาระการประชุม
คณะกรรมการควบคุมฯ
จะต้องสอบถามกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมผ่านความเห็นชอบ นักวิชาการ
เพื่อให้ได้ประเด็นที่ครอบคลุมทุก ของผู้อานวยการ
เรื่อง
2) กาหนดวันประชุมคณะกรรมการ ประสานขอวันประชุมกับประธาน/
นักจัดการงาน บันทึกนัดหมาย
ควบคุมฯ
เลขานุการ/ผู้อานวยการ
ทั่วไป
3) ขออนุมัติจัดประชุมและเชิญ
จัดทาหนังสือขออนุมัติจัดประชุม/
นักวิชาการ/ หนังสือขอ
ประชุมคณะกรรมการควบคุมฯ
หนังสือเชิญประชุม และเอกสาร
นักจัดการงาน อนุมัติ/หนังสือ
ประกอบการประชุม
ทั่วไป
เชิญประชุม
4) ผู้อานวยการอนุมัติการประชุม ผู้อานวยการอนุมัติให้มีการจัด
นักวิชาการ/ หนังสือที่ได้รับ
และลงนามในหนังสือ
ประชุม และลงนามในหนังสือเชิญ
นักจัดการงาน ความเห็นชอบ

เอกสารอ้างอิง

-

-

-

-

No.

ผังกระบวนการ/ ขั้นตอน
5) ส่งหนังสือเชิญประชุม

6) จัดเตรียมเอกสารประกอบการ
ประชุมให้ครบถ้วนสมบูรณ์

รายละเอียด
ประชุม
ส่งหนังสือเชิญประชุมทาง
ไปรษณีย์/โทรสาร/อีเมล์

มาตรฐานคุณภาพ/
สิ่งที่ต้องควบคุม
คณะกรรมการควบคุมฯ
ได้รับหนังสือเชิญประชุม

เอกสารประกอบการประชุมต้อง
ผ่านการพิจารณาเห็นชอบของ
ผู้อานวยการ
7) จัดประชุมคณะกรรมการควบคุม ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ (1) คณะกรรมการฯ มา
ตามระเบียบวาระที่กาหนด
ประชุมครบองค์ประชุม
(เกินกึ่งหนึ่ง)
(2) คณะกรรมการฯ มีมติ
เห็นชอบร่างกฎหมาย/
นโยบาย/ยุทธศาสตร์
8) สรุปและตรวจสอบรายงานการ จัดทารายงานการประชุม
ความถูกต้องครบถ้วนของ
ประชุม
คณะกรรมการควบคุมฯ
ข้อพิจารณาและมติของที่
ประชุม
9) ปรับแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมาย ดาเนินการปรับแก้ไขร่างกฎหมาย ความถูกต้องครบถ้วนของ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
รูปแบบและเนื้อหา
ควบคุมฯ
ควบคุมฯ

ผู้รับผิดชอบ

บันทึก

เอกสารอ้างอิง

ทั่วไป
นักวิชาการ/
นักจัดการงาน
ทั่วไป
นิติกร/
นักวิชาการ

จากผู้อานวยการ
หนังสือเชิญ
ประชุม

-

นิติกร/
นักวิชาการ

นิติกร/
นักวิชาการ/
ผู้อานวยการ
นิติกร/
หน.กพก.

เอกสาร
ประกอบการ
ประชุม
ระเบียบวาระ
การประชุม และ
เอกสาร
ประกอบการ
ประชุม
บันทึกไฟล์เสียง
การประชุม
ร่างกฎหมายที่
ปรับแก้ไข

-

-

รายงานการประชุม

-

No.

ผังกระบวนการ/ ขั้นตอน
10) นาร่างกฎหมายเสนอ
คณะกรรมการนโยบายฯ

รายละเอียด
ดาเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการนโยบายฯ โดยมี
ขั้นตอนเช่นเดียวกับการประชุม
คณะกรรมการควบคุมฯ

มาตรฐานคุณภาพ/
สิ่งที่ต้องควบคุม
(1) คณะกรรมการฯ มา
ประชุมครบองค์ประชุม
(เกินกึ่งหนึ่ง)
(2) คณะกรรมการฯ มีมติ
เห็นชอบร่างกฎหมาย/
นโยบาย/ยุทธศาสตร์

11) เสนอร่างกฎหมายต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อรับหลักการ

จัดทาหนังสือและเสนอร่างกฎหมาย ร่างกฎหมายที่ได้รับความ
ไปยังสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เห็นชอบจาก
เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
คณะกรรมการนโยบายฯ
12) คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ ดาเนินการประชุมคณะรัฐมนตรี
ในหลักการ
ตามระเบียบวาระการประชุม
13) เลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่าง
กฎหมายไปยังสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา
14) คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่าง
กฎหมายไปยังสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา

-

คณะกรรมการตรวจพิจารณาความ

-

ผู้รับผิดชอบ
นิติกร/
หน.กพก.

บันทึก
ร่างกฎหมาย/
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์

นิติกร/สานัก 1. หนังสือนาส่ง
เลขาธิการ 2. ร่างกฎหมาย
คณะรัฐมนตรี
นิติกร/สานัก
เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
นิติกร/
-

เอกสารอ้างอิง
รายงานการประชุม

ร่างกฎหมาย จานวน
120 ชุด
-

-

สานักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา
นิติกร/

-

-

No.

ผังกระบวนการ/ ขั้นตอน
พิจารณาร่างกฎหมาย

รายละเอียด

มาตรฐานคุณภาพ/
สิ่งที่ต้องควบคุม

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาส่ง
ร่างกฎหมายที่ตรวจพิจารณาแล้ว
กลับไปยังสานักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
16) คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ คณะรัฐมนตรีประชุมและพิจารณา ความถูกต้องของรูปแบบ
ร่างกฎหมาย
เห็นชอบร่างกฎหมาย
และเนื้อหาของกฎหมาย

เสนอร่างกฎกระทรวงให้
นายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนาม

บันทึก

เอกสารอ้างอิง

นิติกร/
สานักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา

-

-

นิติกร/สานัก
เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

-

-

นิติกร

หนังสือนาส่ง
นายกรัฐมนตรี
และกฎกระทรวง

-

สานักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา

ถูกต้องในทางรูปแบบและเนื้อหา
ของร่างกฎหมาย

15) สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาส่งร่างกฎหมายที่ตรวจ
พิจารณาแล้ว ให้คณะรัฐมนตรี

C 1.2.4 กระบวนการประกาศใช้
บังคับและเผยแพร่
1) จัดส่งร่างกฎกระทรวงเสนอให้
นายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนาม

ผู้รับผิดชอบ

ความถูกต้องของหนังสือ
และกฎกระทรวง

No.

มาตรฐานคุณภาพ/
สิ่งที่ต้องควบคุม
2) จัดส่งกฎกระทรวงไปยังสานัก เสนอกฎกฎกระทรวงไปยังสานัก
ความถูกต้องของหนังสือ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงประกาศ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงประกาศ นาส่ง และกฎกระทรวง
ในราชกิจจานุเบกษา
ในราชกิจจานุเบกษา
ผังกระบวนการ/ ขั้นตอน

3) เผยแพร่กฎหมาย

รายละเอียด

เพื่อให้ทราบข้อกฎหมายอย่างทั่วถึง

-

ผู้รับผิดชอบ
นิติกร

นิติกร

บันทึก
หนังสือนาส่ง
สานักงาน
เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
-

เอกสารอ้างอิง
กฎกระทรวง

-

No.
C 1.3

ผังกระบวนการ/ ขั้นตอน

รายละเอียด

กระบวนการจัดทาประกาศสานัก
นายกรัฐมนตรี
C 1.3.1 กระบวนการรวบรวมข้อมูล
เสนอคณะอนุกรรมการร่างและแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายฯ
1) มีข้อสั่งการของผู้บริหารหรือ
หนังสือหรือข้อสั่งการของผู้บริหาร
หนังสือของเครือข่าย
หรือหนังสือร้องเรียน/หนังสือ
สนับสนุน/ข้อหารือของเครือข่าย
เพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
2) รวบรวมสถานการณ์/ข้อมูล
ศึกษา รวบรวมข้อมูลสถานการณ์
วิชาการ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ปัญหาการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ข้อมูลวิชาการ และ
ข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล
สถานการณ์ประกอบกฎหมาย

มาตรฐานคุณภาพ/
สิ่งที่ต้องควบคุม

ผู้รับผิดชอบ

ความถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูล

นิติกร/
หน.กพก.

องค์ความรู้ทางวิชาการซึ่ง
เป็นที่ยอมรับ สนับสนุน
การผลักดันกฎหมาย

วิเคราะห์กฎหมาย ได้แก่ กฎหมาย ความจาเป็นในการแก้ไข
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน วิเคราะห์ข้อมูล
ปรับปรุง หรือพัฒนา
วิชาการ ได้แก่ สถานการณ์ เหตุผล กฎหมาย และความ
ในการออกกฎหมาย กรณีศึกษาใน สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
ประเทศต่าง ๆ
แห่งราชอาณาจักรไทย

บันทึก

หนังสือสั่งการ/
หนังสือ
ร้องเรียน/
หนังสือสนับสนุน
นักวิเคราะห์ รายงาน
นโยบายฯ / สถานการณ์
นักวิชาการ/ ข้อมูลวิชาการ
นิติกร
และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
นิติกร/
รายงานวิเคราะห์
นักวิชาการ ความต้องการ
จาเป็นและความ
สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักร

เอกสารอ้างอิง

-

-

-

No.

ผังกระบวนการ/ ขั้นตอน

รายละเอียด

มาตรฐานคุณภาพ/
สิ่งที่ต้องควบคุม

ผู้รับผิดชอบ

บันทึก

เอกสารอ้างอิง

เอกสาร
ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย
บันทึกเสนอ และ
ข้อพิจารณาสั่ง
การ
ร่างกฎหมาย

-

ร่างระเบียบวาระ
การประชุม

-

ไทย

4) จัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
(Policy brief)

จัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายใน
การแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา
กฎหมาย
5) เสนอผู้อานวยการพิจารณา
นาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ
เห็นชอบ
แก้ไข ปรับปรุง พัฒนากฎหมาย
เสนอผู้อานวยการพิจารณาเห็นชอบ
6) นาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายมา จัดทาร่างกฎหมายตามรูปแบบ และ
จัดทาร่างกฎหมาย
เนื้อหาให้สอดคล้องเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการจะปรับปรุง
แก้ไข หรือพัฒนากฎหมาย
7) เตรียมประชุมคณะอนุกรรมการ (1) กาหนดระเบียบวาระการ
ร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฯ ประชุมโดยบรรจุเข้าไว้ในวาระเพื่อ
พิจารณา
(2) เสนอขอความเห็นชอบจาก
ผู้อานวยการ
8) กาหนดวันประชุม
ประสานวันประชุมกับ
คณะอนุกรรมการร่างและแก้ไข
คณะอนุกรรมการและผู้อานวยการ

ความถูกต้องครบถ้วนของ
เนื้อหาทางวิชาการและ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
-

กฎหมายที่สามารถแก้
ปัญหา และตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชน
-

-

นิติกร/
นักวิชาการ/
หน.กพก.
หน.กพก.

นิติกร

นิติกร

นักจัดการงาน บันทึกการนัด
ทั่วไป/
หมาย

-

-

-

No.

ผังกระบวนการ/ ขั้นตอน

รายละเอียด

มาตรฐานคุณภาพ/
สิ่งที่ต้องควบคุม

ปรับปรุงกฎหมายฯ
9) ประสานการประชุมกับ
คณะอนุกรรมการร่างและแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมาย

ให้ตรงกัน
ติดต่อประสานให้มี
จานวนคณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการยืนยันการเข้าร่วม ทีส่ ามารถเข้าร่วมประชุม
ประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ต้องครบองค์ประชุม

10) ขออนุมัติจัดประชุมและเชิญ
ประชุมคณะอนุกรรมการร่างและ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย

จัดทาหนังสือขออนุมัติจัดประชุม/
หนังสือเชิญประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุม

-

ผู้รับผิดชอบ

บันทึก

นิติกร
นักจัดการงาน หมายเลข
ทั่วไป/
โทรศัพท์/ที่อยู่
นิติกร
หรืออีเมล์

นักจัดการงาน หนังสือขอ
ทั่วไป/
อนุมตั ิ/หนังสือ
นิติกร
เชิญประชุม/
เอกสาร
11) ผู้อานวยการอนุมัติการประชุม ผู้อานวยการอนุมัติให้มีการจัด
นักจัดการงาน หนังสือที่ได้รับ
และลงนามในหนังสือ
ประชุม และลงนามในหนังสือเชิญ
ทั่วไป/
ความเห็นชอบ
ประชุม
นิติกร
จากผู้อานวยการ
12) ส่งหนังสือเชิญประชุม
ส่งหนังสือเชิญประชุมทาง
คณะอนุกรรมการฯ ได้รับ นักจัดการงาน หนังสือเชิญ
ไปรษณีย์/โทรสาร/อีเมล์
หนังสือเชิญประชุม
ทั่วไป
ประชุม
13) จัดเตรียมเอกสารประกอบการ เอกสารประกอบการประชุมต้อง
นิติกร/
เอกสาร
ประชุมให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ผ่านการพิจารณาเห็นชอบของ
หน.กพก. ประกอบการ
ผู้อานวยการ
ประชุม
14) จัดประชุมคณะอนุกรรมการร่าง ดาเนินการจัดประชุม
(1) คณะอนุกรรมการร่าง
นิติกร
ระเบียบวาระ
และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฯ
คณะอนุกรรมการตามระเบียบวาระ กฎหมายฯ มาประชุมครบ
การประชุม และ

เอกสารอ้างอิง
-

-

-

-

-

No.

ผังกระบวนการ/ ขั้นตอน

รายละเอียด
ที่กาหนด

15) สรุปและตรวจสอบรายงานการ จัดทารายงานการประชุม
ประชุม
คณะอนุกรรมการร่างและแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายฯ

16) จัดทาร่างกฎหมาย

แก้ไขปรับปรุงร่างกฎหมายตามมติ
ของที่ประชุมคณะอนุกรรมการร่าง
และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฯ

มาตรฐานคุณภาพ/
ผู้รับผิดชอบ
สิ่งที่ต้องควบคุม
องค์ประชุม (เกินกึ่งหนึ่ง)
(2) คณะอนุกรรมการร่าง
กฎหมายฯ พิจารณาและมี
มติเห็นชอบร่างกฎหมาย
ความถูกต้อง ครบถ้วนของ
นิติกร/
ข้อพิจารณาและมติของที่
หน.กพก.
ประชุม

ความถูกต้อง ครบถ้วนของ
เนื้อหาและรูปแบบของร่าง
กฎหมาย ตามข้อพิจารณา
และมติที่ประชุม

C 1.3.2 กระบวนการจัดทาประชา
พิจารณ์/รับฟังความคิดเห็น
1) กาหนดหัวเรื่อง/ประเด็นที่จะรับ วิเคราะห์และกาหนดประเด็นที่
ความครบถ้วน ของประเด็น
ฟังความคิดเห็น
ต้องการรับฟังความคิดเห็น จาแนก ที่จาเป็นต้องรับฟังความ
เป็นประเด็น ๆ
คิดเห็น

บันทึก

เอกสารอ้างอิง

เอกสาร
ประกอบการ
ประชุม
บันทึกไฟล์เสียง
การประชุม

รายงานการประชุม

นิติกร

ร่างกฎหมาย
ฉบับแก้ไข
ปรับปรุง

-

นิติกร

บันทึกสรุป
ประเด็นที่
ต้องการรับฟัง
ความคิดเห็น

-

No.

มาตรฐานคุณภาพ/
ผู้รับผิดชอบ
สิ่งที่ต้องควบคุม
2) กาหนดกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ ความครบถ้วนของ
นิติกร
เสีย/ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
เสีย ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่ต้องการจะ กลุ่มเป้าหมายในการรับฟัง
รับฟังความคิดเห็น และกาหนด
ความคิดเห็น
จานวนผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น
3) กาหนดวัน/ เวลา/ สถานที่ในการ 1. ขอวัน เวลา ในการจัดประชุมฯ ความครบถ้วน ถูกต้องของ
นิติกร
จัดประชาพิจารณ์/รับฟังความ
จากผู้อานวยการฯ ประธานฯ และ วัน เวลา และรายละเอียด
คิดเห็น
วิทยากร
ในการจัดประชุม
2. จัดหาสถานที่ใช้ในการจัดประชุม
ผังกระบวนการ/ ขั้นตอน

4) ขออนุมัติจัดประชาพิจารณ์/รับ
ฟังความคิดเห็น

รายละเอียด

จัดทาหนังสือขออนุมัติจัดประชุม

5) ผู้อานวยการอนุมัติการจัดประชา ผู้อานวยการอนุมัติให้มีการจัด
พิจารณ์และลงนามในหนังสือ
ประชุม และลงนามในหนังสือเชิญ
ประชุม

ความถูกต้องของรูปแบบ
นิติกร
และเนื้อหารายละเอียด
เกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่
กลุ่มเป้าหมาย และวงเงิน
งบประมาณที่ขออนุมัติจัด
ประชุม
นักจัดการงาน
ทั่วไป/
นิติกร

บันทึก

เอกสารอ้างอิง

รายชื่อ
กลุ่มเป้าหมาย

-

กาหนดการ
ประชุม

-

หนังสือขออนุมัติ
จัดประชุม

-

หนังสือที่ได้รับ
ความเห็นชอบ
จากผู้อานวยการ

-

No.

มาตรฐานคุณภาพ/
ผู้รับผิดชอบ
สิ่งที่ต้องควบคุม
6) เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข่าร่วม
ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยัง
1. ความถูกต้องครบถ้วน
นิติกร
ประชุม
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้เสีย/
ของหนังสือเชิญประชุม
ผู้เชี่ยวชาญ
2. จานวนผู้เข้าร่วมประชุม
ครบถ้วนตามแผนที่วางไว้
7) ดาเนินการจัดประชาพิจารณ์/รับ จัดประชาพิจารณ์หรือรับฟังความ ความครบถ้วนของการ
นิตกิ ร/
รับฟังความคิดเห็น
คิดเห็นตามกาหนดการที่วางไว้ และ นาเสนอและการรับฟัง
นักวิชาการ
บันทึกการประชุมไว้เป็นหลักฐาน
ความคิดเห็นตามประเด็น
ที่กาหนดไว้
ผังกระบวนการ/ ขั้นตอน

รายละเอียด

8) สรุปและจัดทารายงานผลการ
จัดทารายงานสรุปผลการประชุม
ประชาพิจารณ์/รับฟังความคิดเห็น
9) เสนอคณะอนุกรรมการร่างและ 1. กาหนดวันประชุม
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายฯ
คณะอนุกรรมการร่างกฎหมาย
2. กาหนดวาระการประชุม
3. เสนอผลการรับฟังความคิดเห็น

ความถูกต้องครบถ้วนของ
รายงาน
ความครบถ้วนของประเด็น
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
และมติที่ประชุมพิจารณา
แก้ไขปรับปรุง หรือคงเดิม

นิติกร
นิติกร

บันทึก

เอกสารอ้างอิง

หนังสือเชิญ
ประชุม

-

1. ไฟล์เสียง
บันทึกการ
ประชุม
2. ไฟล์ภาพถ่าย
การประชุม
3. ไฟล์วีดิโอการ
ประชุม
4. แบบรับฟัง
ความคิดเห็น
5. แบบประเมิน
รายงานผล

-

รายงานการ
ประชุม

-

-

No.

ผังกระบวนการ/ ขั้นตอน

รายละเอียด

มาตรฐานคุณภาพ/
สิ่งที่ต้องควบคุม

ผู้รับผิดชอบ

บันทึก

4. สรุปผลและมติที่ประชุม
10) ปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมาย ตาม จัดทาร่างกฎหมายตามการปรับปรุง ความถูกต้องของรูปแบบ
นิติกร
ร่างกฎหมาย
ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ แก้ไขของคณะอนุกรรมการ
และเนื้อหาของร่าง
ฉบับแก้ไข
ร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฯ
กฎหมาย
ปรับปรุง
C 1.3.3 กระบวนการประชุม
คณะกรรมการควบคุมฯ/
คณะกรรมการนโยบายฯ
1) กาหนดประเด็นการประชุม
กาหนดประเด็นการประชุมโดย
ร่างกฎหมายและวาระการ
นิติกร/
วาระการประชุม
คณะกรรมการควบคุมฯ
จะต้องสอบถามกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมผ่านความเห็นชอบ นักวิชาการ
เพื่อให้ได้ประเด็นที่ครอบคลุมทุก
ของผู้อานวยการ
เรื่อง
2) กาหนดวันประชุมคณะกรรมการ ประสานขอวันประชุมกับประธาน/
นักจัดการงาน บันทึกนัดหมาย
ควบคุมฯ
เลขานุการ/ผู้อานวยการ
ทั่วไป
3) ขออนุมัติจัดประชุมและเชิญ
จัดทาหนังสือขออนุมัติจัดประชุม/
นักวิชาการ/ หนังสือขอ
ประชุมคณะกรรมการควบคุมฯ
หนังสือเชิญประชุม และเอกสาร
นักจัดการงาน อนุมัติ/หนังสือ
ประกอบการประชุม
ทั่วไป
เชิญประชุม
4) ผู้อานวยการอนุมัติการประชุม
และลงนามในหนังสือ

ผู้อานวยการอนุมัติให้มีการจัด
ประชุม และลงนามในหนังสือเชิญ
ประชุม

-

นักวิชาการ/ หนังสือที่ได้รับ
นักจัดการงาน ความเห็นชอบ
ทั่วไป
จากผูอ้ านวยการ

เอกสารอ้างอิง
-

-

-

-

No.

ผังกระบวนการ/ ขั้นตอน
5) ส่งหนังสือเชิญประชุม

6) จัดเตรียมเอกสารประกอบการ
ประชุมให้ครบถ้วนสมบูรณ์

รายละเอียด
ส่งหนังสือเชิญประชุมทาง
ไปรษณีย์/โทรสาร/อีเมล์

มาตรฐานคุณภาพ/
สิ่งที่ต้องควบคุม
คณะกรรมการควบคุมฯ
ได้รับหนังสือเชิญประชุม

เอกสารประกอบการประชุมต้อง
ผ่านการพิจารณาเห็นชอบของ
ผู้อานวยการ
7) จัดประชุมคณะกรรมการควบคุม ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ (1) คณะกรรมการฯ มา
ตามระเบียบวาระที่กาหนด
ประชุมครบองค์ประชุม
(เกินกึ่งหนึ่ง)
(2) คณะกรรมการฯ มีมติ
เห็นชอบร่างกฎหมาย/
นโยบาย/ยุทธศาสตร์
8) สรุปและตรวจสอบรายงานการ จัดทารายงานการประชุม
ความถูกต้องครบถ้วนของ
ประชุม
คณะกรรมการควบคุมฯ
ข้อพิจารณาและมติของที่
ประชุม
9) ปรับแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมาย ดาเนินการปรับแก้ไขร่างกฎหมาย ความถูกต้องครบถ้วนของ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
รูปแบบและเนื้อหา
ควบคุมฯ
ควบคุมฯ

ผู้รับผิดชอบ

บันทึก

นักวิชาการ/
นักจัดการงาน
ทั่วไป
นิติกร/
นักวิชาการ

หนังสือเชิญ
ประชุม

-

เอกสาร
ประกอบการ
ประชุม
ระเบียบวาระ
การประชุม และ
เอกสาร
ประกอบการ
ประชุม

-

นิติกร/
นักวิชาการ

นิติกร/
นักวิชาการ/
ผู้อานวยการ
นิติกร/
หน.กพก.

บันทึกไฟล์เสียง
การประชุม
ร่างกฎหมายที่
ปรับแก้ไข

เอกสารอ้างอิง

-

รายงานการประชุม

-

No.

ผังกระบวนการ/ ขั้นตอน
10) นาร่างกฎหมายเสนอ
คณะกรรมการนโยบายฯ

รายละเอียด
ดาเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการนโยบายฯ โดยมี
ขั้นตอนเช่นเดียวกับการประชุม
คณะกรรมการควบคุมฯ

11) ปรับแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมาย ดาเนินการปรับแก้ไขร่างกฎหมาย
ตามมติที่ประชุม
ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายฯ
คณะกรรมการนโยบายฯ

C 1.3.4 กระบวนการประกาศใช้
บังคับและเผยแพร่
1) เสนอร่างประกาศสานักนายกฯ
ไปยังประธานกรรมการนโยบาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ
พิจารณาลงนามในหนังสือกราบ
เรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อลงนาม

จัดทาหนังสือและเสนอหนังสือ
พร้อมร่างกฎหมายไปยังประธาน
กรรมการนโยบายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์แห่งชาติ พิจารณาลง
นามในหนังสือกราบเรียน

มาตรฐานคุณภาพ/
สิ่งที่ต้องควบคุม
(1) คณะกรรมการฯ มา
ประชุมครบองค์ประชุม
(เกินกึ่งหนึ่ง)
(2) คณะกรรมการฯ มีมติ
เห็นชอบร่างกฎหมาย/
นโยบาย/ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

บันทึก

เอกสารอ้างอิง

นิติกร/
หน.กพก.

ร่างกฎหมาย/
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์

รายงานการประชุม

ความถูกต้องครบถ้วนของ
รูปแบบและเนื้อหา

นิติกร/
หน.กพก.

ร่างกฎหมายที่
ปรับแก้ไข

-

ความถูกต้องของหนังสือ
และร่างกฎหมายที่เสนอ
พิจารณาลงนาม

นิติกร

หนังสือนาส่ง
และร่างกฎหมาย

-

No.

ผังกระบวนการ/ ขั้นตอน

รายละเอียด

ประกาศฯ
2) เสนอร่างประกาศฯ ให้
นายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนาม
3) จัดส่งประกาศฯ ไปยังสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
4) เผยแพร่กฎหมาย

นายกรัฐมนตรี เพื่อลงนามประกาศฯ
เสนอร่างกฎหมายเพื่อ
นายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนาม
เสนอร่างกฎหมายไปยังสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
เพื่อให้ทราบข้อกฎหมายอย่างทั่วถึง

มาตรฐานคุณภาพ/
สิ่งที่ต้องควบคุม
ความถูกต้องของหนังสือ
นาส่งและร่างกฎหมาย
ความถูกต้องของหนังสือ
นาส่ง และร่างกฎหมาย
-

ผู้รับผิดชอบ

บันทึก

เอกสารอ้างอิง

นิติกร

หนังสือนาส่ง
และร่างกฎหมาย
หนังสือนาส่ง
และร่างกฎหมาย

-

-

-

นิติกร

นิติกร

-

No.

ผังกระบวนการ/ ขั้นตอน

รายละเอียด

กระบวนการจัดทาประกาศ
C 1.4 คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
C 1.4.1 กระบวนการรวบรวมข้อมูล
เสนอคณะอนุกรรมการร่างและแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายฯ
1) มีข้อสั่งการของผู้บริหารหรือ
หนังสือหรือข้อสั่งการของผู้บริหาร
หนังสือของเครือข่าย
หรือหนังสือร้องเรียน/หนังสือ
สนับสนุน/ข้อหารือของเครือข่าย
เพือ่ ให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
2) รวบรวมสถานการณ์/ข้อมูล
ศึกษา รวบรวมข้อมูลสถานการณ์
วิชาการ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ปัญหาการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ข้อมูลวิชาการ และ
ข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล
สถานการณ์ประกอบกฎหมาย

มาตรฐานคุณภาพ/
สิ่งที่ต้องควบคุม

ผู้รับผิดชอบ

ความถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูล

นิติกร/
หน.กพก.

บันทึก

หนังสือสั่งการ/
หนังสือ
ร้องเรียน/
หนังสือสนับสนุน
องค์ความรู้ทางวิชาการซึ่ง นักวิเคราะห์ รายงาน
เป็นที่ยอมรับ สนับสนุนการ นโยบายฯ / สถานการณ์
ผลักดันกฎหมาย
นักวิชาการ/ ข้อมูลวิชาการ
นิติกร
และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์กฎหมาย ได้แก่ กฎหมายที่ ความจาเป็นในการแก้ไข
นิติกร/
รายงานวิเคราะห์
มีอยู่ในปัจจุบัน วิเคราะห์ข้อมูล
ปรับปรุง หรือพัฒนา
นักวิชาการ ความต้องการ
วิชาการ ได้แก่ สถานการณ์ เหตุผล กฎหมาย และความ
จาเป็นและความ
ในการออกกฎหมาย กรณีศึกษาใน สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
สอดคล้องกับ
ประเทศต่าง ๆ
แห่งราชอาณาจักรไทย
รัฐธรรมนูญแห่ง

เอกสารอ้างอิง

-

-

-

No.

ผังกระบวนการ/ ขั้นตอน

รายละเอียด

มาตรฐานคุณภาพ/
สิ่งที่ต้องควบคุม

ผู้รับผิดชอบ

บันทึก

เอกสารอ้างอิง

ราชอาณาจักร
ไทย
4) จัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
(Policy brief)

จัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายใน
การแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา
กฎหมาย
5) เสนอผู้อานวยการพิจารณา
นาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ
เห็นชอบ
แก้ไข ปรับปรุง พัฒนากฎหมาย
เสนอผู้อานวยการพิจารณาเห็นชอบ
6) นาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายมา จัดทาร่างกฎหมายตามรูปแบบ และ
จัดทาร่างกฎหมาย
เนื้อหาให้สอดคล้องเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการจะปรับปรุง
แก้ไข หรือพัฒนากฎหมาย
7) เตรียมประชุมคณะอนุกรรมการ (1) กาหนดระเบียบวาระการประชุม
ร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฯ โดยบรรจุเข้าไว้ในวาระเพื่อพิจารณา
(2) เสนอขอความเห็นชอบจาก
ผู้อานวยการ
8) กาหนดวันประชุม
ประสานวันประชุมกับ
คณะอนุกรรมการร่างและแก้ไข
คณะอนุกรรมการและผู้อานวยการ
ปรับปรุงกฎหมายฯ
ให้ตรงกัน

ความถูกต้องครบถ้วนของ
เนื้อหาทางวิชาการและ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
-

กฎหมายที่สามารถแก้
ปัญหา และตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชน
-

-

นิติกร/
นักวิชาการ/
หน.กพก.
หน.กพก.

นิติกร

นิติกร

เอกสาร
ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย
บันทึกเสนอ และ
ข้อพิจารณาสั่ง
การ
ร่างกฎหมาย

-

ร่างระเบียบวาระ
การประชุม

-

นักจัดการงาน บันทึกการนัด
ทั่วไป/
หมาย
นิติกร

-

-

-

No.

9) ประสานการประชุมกับ
คณะอนุกรรมการร่างและแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมาย

มาตรฐานคุณภาพ/
สิ่งที่ต้องควบคุม
ติดต่อประสานให้มีคณะอนุกรรมการ จานวนคณะอนุกรรมการ
ยืนยันการเข้าร่วมประชุมเกินกว่ากึ่ง ที่สามารถเข้าร่วมประชุม
หนึ่ง
ต้องครบองค์ประชุม

10) ขออนุมัติจัดประชุมและเชิญ
ประชุมคณะอนุกรรมการร่างและ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย

จัดทาหนังสือขออนุมัติจัดประชุม/
หนังสือเชิญประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุม

ผังกระบวนการ/ ขั้นตอน

รายละเอียด

-

ผู้รับผิดชอบ

บันทึก

นักจัดการงาน หมายเลข
ทั่วไป/
โทรศัพท์/ที่อยู่
นิติกร
หรืออีเมล์

นักจัดการงาน หนังสือขอ
ทั่วไป/
อนุมตั ิ/หนังสือ
นิติกร
เชิญประชุม/
เอกสาร
11) ผู้อานวยการอนุมัติการประชุม ผู้อานวยการอนุมัติให้มีการจัด
นักจัดการงาน หนังสือที่ได้รับ
และลงนามในหนังสือ
ประชุม และลงนามในหนังสือเชิญ
ทั่วไป/
ความเห็นชอบ
ประชุม
นิติกร
จากผู้อานวยการ
12) ส่งหนังสือเชิญประชุม
ส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์/ คณะอนุกรรมการฯ ได้รับ นักจัดการงาน หนังสือเชิญ
โทรสาร/อีเมล์
หนังสือเชิญประชุม
ทั่วไป
ประชุม
13) จัดเตรียมเอกสารประกอบการ เอกสารประกอบการประชุมต้องผ่าน
นิติกร/
เอกสาร
ประชุมให้ครบถ้วนสมบูรณ์
การพิจารณาเห็นชอบของ
หน.กพก. ประกอบการ
ผู้อานวยการ
ประชุม
14) จัดประชุมคณะอนุกรรมการร่าง ดาเนินการจัดประชุม
(1) คณะอนุกรรมการร่าง
นิติกร
ระเบียบวาระ
และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฯ
คณะอนุกรรมการตามระเบียบวาระ กฎหมายฯ มาประชุมครบ
การประชุม และ

เอกสารอ้างอิง
-

-

-

-

-

No.

ผังกระบวนการ/ ขั้นตอน

รายละเอียด
ที่กาหนด

15) สรุปและตรวจสอบรายงานการ จัดทารายงานการประชุม
ประชุม
คณะอนุกรรมการร่างและแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายฯ

16) จัดทาร่างกฎหมาย

แก้ไขปรับปรุงร่างกฎหมายตามมติ
ของที่ประชุมคณะอนุกรรมการร่าง
และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฯ

มาตรฐานคุณภาพ/
ผู้รับผิดชอบ
สิ่งที่ต้องควบคุม
องค์ประชุม (เกินกึ่งหนึ่ง)
(2) คณะอนุกรรมการร่าง
กฎหมายฯ พิจารณาและมี
มติเห็นชอบร่างกฎหมาย
ความถูกต้อง ครบถ้วนของ
นิติกร/
ข้อพิจารณาและมติของที่
หน.กพก.
ประชุม

ความถูกต้อง ครบถ้วนของ
เนื้อหาและรูปแบบของร่าง
กฎหมาย ตามข้อพิจารณา
และมติที่ประชุม

C 1.4.2 กระบวนการจัดทาประชา
พิจารณ์/รับฟังความคิดเห็น
1) กาหนดหัวเรื่อง/ประเด็นที่จะรับ วิเคราะห์และกาหนดประเด็นที่
ความครบถ้วน ของประเด็นที่
ฟังความคิดเห็น
ต้องการรับฟังความคิดเห็น จาแนก จาเป็นต้องรับฟังความ
เป็นประเด็น ๆ
คิดเห็น

บันทึก

เอกสารอ้างอิง

เอกสาร
ประกอบการ
ประชุม
บันทึกไฟล์เสียง
การประชุม

รายงานการประชุม

นิติกร

ร่างกฎหมาย
ฉบับแก้ไข
ปรับปรุง

-

นิติกร

บันทึกสรุป
ประเด็นที่
ต้องการรับฟัง
ความคิดเห็น

-

No.

มาตรฐานคุณภาพ/
ผู้รับผิดชอบ
สิ่งที่ต้องควบคุม
2) กาหนดกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ ความครบถ้วนของ
นิติกร
เสีย/ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
เสีย ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่ต้องการจะ กลุ่มเป้าหมายในการรับฟัง
รับฟังความคิดเห็น และกาหนด
ความคิดเห็น
จานวนผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น
3) กาหนดวัน/ เวลา/ สถานที่ในการ 1. ขอวัน เวลา ในการจัดประชุมฯ ความครบถ้วน ถูกต้องของ
นิติกร
จัดประชาพิจารณ์/รับฟังความ
จากผู้อานวยการฯ ประธานฯ และ วัน เวลา และรายละเอียด
คิดเห็น
วิทยากร
ในการจัดประชุม
2. จัดหาสถานที่ใช้ในการจัดประชุม
ผังกระบวนการ/ ขั้นตอน

รายละเอียด

4) ขออนุมัติจัดประชาพิจารณ์/รับ จัดทาหนังสือขออนุมัติจัดประชุม
ฟังความคิดเห็น

5) ผู้อานวยการอนุมัติการจัดประชา ผู้อานวยการอนุมัติให้มีการจัด
พิจารณ์และลงนามในหนังสือ
ประชุม และลงนามในหนังสือเชิญ
ประชุม

ความถูกต้องของรูปแบบ
นิติกร
และเนื้อหารายละเอียด
เกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่
กลุ่มเป้าหมาย และวงเงิน
งบประมาณที่ขออนุมัติจัด
ประชุม
นักจัดการงาน
ทั่วไป/
นิติกร

บันทึก

เอกสารอ้างอิง

รายชื่อ
กลุม่ เป้าหมาย

-

กาหนดการ
ประชุม

-

หนังสือขออนุมัติ
จัดประชุม

-

หนังสือที่ได้รับ
ความเห็นชอบ
จากผู้อานวยการ

-

No.

มาตรฐานคุณภาพ/
ผู้รับผิดชอบ
สิ่งที่ต้องควบคุม
6) เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข่าร่วม
ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยัง
1. ความถูกต้องครบถ้วน
นิติกร
ประชุม
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้เสีย/
ของหนังสือเชิญประชุม
ผู้เชี่ยวชาญ
2. จานวนผู้เข้าร่วมประชุม
ครบถ้วนตามแผนที่วางไว้
7) ดาเนินการจัดประชาพิจารณ์/รับ จัดประชาพิจารณ์หรือรับฟังความ ความครบถ้วนของการ
นิตกิ ร/
รับฟังความคิดเห็น
คิดเห็นตามกาหนดการที่วางไว้ และ นาเสนอและการรับฟัง
นักวิชาการ
บันทึกการประชุมไว้เป็นหลักฐาน ความคิดเห็นตามประเด็น
ที่กาหนดไว้
ผังกระบวนการ/ ขั้นตอน

รายละเอียด

8) สรุปและจัดทารายงานผลการ จัดทารายงานสรุปผลการประชุม
ประชาพิจารณ์/รับฟังความคิดเห็น
9) เสนอคณะอนุกรรมการร่างและ 1. กาหนดวันประชุม
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายฯ
คณะอนุกรรมการร่างกฎหมาย
2. กาหนดวาระการประชุม

ความถูกต้องครบถ้วนของ
รายงาน
ความครบถ้วนของประเด็น
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
และมติที่ประชุมพิจารณา
แก้ไขปรับปรุง หรือคงเดิม

นิติกร
นิติกร

บันทึก

เอกสารอ้างอิง

หนังสือเชิญ
ประชุม

-

1. ไฟล์เสียง
บันทึกการ
ประชุม
2. ไฟล์ภาพถ่าย
การประชุม
3. ไฟล์วีดิโอการ
ประชุม
4. แบบรับฟัง
ความคิดเห็น
5. แบบประเมิน
รายงานผล

-

รายงานการ
ประชุม

-

-

No.

ผังกระบวนการ/ ขั้นตอน

รายละเอียด

3. เสนอผลการรับฟังความคิดเห็น
4. สรุปผลและมติที่ประชุม
10) ปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมาย ตาม จัดทาร่างกฎหมายตามการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ แก้ไขของคณะอนุกรรมการ
ร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฯ
C 1.3.3 กระบวนการประชุม
คณะกรรมการควบคุมฯ/
คณะกรรมการนโยบายฯ
1) กาหนดประเด็นการประชุม
กาหนดประเด็นการประชุมโดย
คณะกรรมการควบคุมฯ
จะต้องสอบถามกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ได้ประเด็นที่ครอบคลุมทุก
เรื่อง
2) กาหนดวันประชุมคณะกรรมการ ประสานขอวันประชุมกับประธาน/
ควบคุมฯ
เลขานุการ/ผู้อานวยการ
3) ขออนุมัติจัดประชุมและเชิญ จัดทาหนังสือขออนุมัติจัดประชุม/
ประชุมคณะกรรมการควบคุมฯ
หนังสือเชิญประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุม

มาตรฐานคุณภาพ/
สิ่งที่ต้องควบคุม

ผู้รับผิดชอบ

ความถูกต้องของรูปแบบ
และเนื้อหาของร่าง
กฎหมาย

นิติกร

ร่างกฎหมายและวาระการ
ประชุมผ่านความเห็นชอบ
ของผู้อานวยการ
-

-

บันทึก

เอกสารอ้างอิง

ร่างกฎหมาย
ฉบับแก้ไข
ปรับปรุง

-

นิติกร/
นักวิชาการ

วาระการประชุม

-

นักจัดการงาน
ทั่วไป
นักวิชาการ/
นักจัดการงาน
ทั่วไป

บันทึกนัดหมาย

-

หนังสือขอ
อนุมัติ/หนังสือ
เชิญประชุม

-

No.

ผังกระบวนการ/ ขั้นตอน

รายละเอียด

มาตรฐานคุณภาพ/
สิ่งที่ต้องควบคุม

4) ผู้อานวยการอนุมัติการประชุม ผู้อานวยการอนุมัติให้มีการจัดประชุม
และลงนามในหนังสือ
และลงนามในหนังสือเชิญประชุม
5) ส่งหนังสือเชิญประชุม

ส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์/ คณะกรรมการควบคุมฯ
โทรสาร/อีเมล์
ได้รับหนังสือเชิญประชุม

6) จัดเตรียมเอกสารประกอบการ เอกสารประกอบการประชุมต้องผ่าน
ประชุมให้ครบถ้วนสมบูรณ์
การพิจารณาเห็นชอบของ
ผู้อานวยการ
7) จัดประชุมคณะกรรมการควบคุม ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ (1) คณะกรรมการฯ มา
ตามระเบียบวาระที่กาหนด
ประชุมครบองค์ประชุม
(เกินกึ่งหนึ่ง)
(2) คณะกรรมการฯ มีมติ
เห็นชอบร่างกฎหมาย/
นโยบาย/ยุทธศาสตร์
8) สรุปและตรวจสอบรายงานการ จัดทารายงานการประชุม
ความถูกต้องครบถ้วนของ
ประชุม
คณะกรรมการควบคุมฯ
ข้อพิจารณาและมติของที่
ประชุม

ผู้รับผิดชอบ

บันทึก

เอกสารอ้างอิง

นักวิชาการ/
นักจัดการงาน
ทั่วไป
นักวิชาการ/
นักจัดการงาน
ทั่วไป
นิติกร/
นักวิชาการ

หนังสือที่ได้รับ
ความเห็นชอบ
จากผู้อานวยการ
หนังสือเชิญ
ประชุม

-

เอกสาร
ประกอบการ
ประชุม
ระเบียบวาระ
การประชุม และ
เอกสาร
ประกอบการ
ประชุม

-

นิติกร/
นักวิชาการ

นิติกร/
บันทึกไฟล์เสียง
นักวิชาการ/ การประชุม
ผู้อานวยการ

-

-

รายงานการประชุม

No.

ผังกระบวนการ/ ขั้นตอน

รายละเอียด

9) ปรับแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมาย ดาเนินการปรับแก้ไขร่างกฎหมาย
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ควบคุมฯ
ควบคุมฯ

10) นาร่างกฎหมายเสนอ
คณะกรรมการนโยบายฯ

ดาเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการนโยบายฯ โดยมี
ขั้นตอนเช่นเดียวกับการประชุม
คณะกรรมการควบคุมฯ

11) ปรับแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมาย ดาเนินการปรับแก้ไขร่างกฎหมาย
ตามมติทปี่ ระชุม
ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายฯ
คณะกรรมการนโยบายฯ

มาตรฐานคุณภาพ/
สิ่งที่ต้องควบคุม
ความถูกต้องครบถ้วนของ
รูปแบบและเนื้อหา

ผู้รับผิดชอบ

บันทึก

นิติกร/
หน.กพก.

ร่างกฎหมายที่
ปรับแก้ไข

(1) คณะกรรมการฯ มา
ประชุมครบองค์ประชุม
(เกินกึ่งหนึ่ง)
(2) คณะกรรมการฯ มีมติ
เห็นชอบร่างกฎหมาย/
นโยบาย/ยุทธศาสตร์

นิติกร/
หน.กพก.

ร่างกฎหมาย/
นโยบาย/
ยุทธศาสตร์

ความถูกต้องครบถ้วนของ
รูปแบบและเนื้อหา

นิติกร/
หน.กพก.

ร่างกฎหมายที่
ปรับแก้ไข

เอกสารอ้างอิง
-

รายงานการประชุม

-

No.

ผังกระบวนการ/ ขั้นตอน
C 1.4.4 กระบวนการประกาศใช้
บังคับและเผยแพร่
1) เสนอร่างประกาศสานักนายกฯ
ไปยังประธานกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลงนาม
ประกาศฯ
2) จัดส่งประกาศฯ ไปยังสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
3) เผยแพร่กฎหมาย

รายละเอียด

เสนอหนังสือพร้อมร่างกฎหมายไป
ยังประธานกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลงนาม
ประกาศฯ
เสนอร่างกฎหมายไปยังสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
เพื่อให้ทราบข้อกฎหมายอย่างทั่วถึง

มาตรฐานคุณภาพ/
สิ่งที่ต้องควบคุม

ผู้รับผิดชอบ

บันทึก

เอกสารอ้างอิง

ความถูกต้องของหนังสือ
และร่างกฎหมายที่เสนอ
พิจารณาลงนาม

นิติกร

หนังสือนาส่ง
และร่างกฎหมาย

-

ความถูกต้องของหนังสือ
นาส่ง และร่างกฎหมาย

นิติกร

หนังสือนาส่ง
และร่างกฎหมาย

-

นิติกร

-

-

-

No.
C 1.5

ผังกระบวนการ/ ขั้นตอน

รายละเอียด

กระบวนการจัดทาประกาศ/
ระเบียบ/คาสั่งกรมควบคุมโรค
C 1.5.1 กระบวนการรวบรวมข้อมูล
เสนอคณะอนุกรรมการร่างและแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายฯ
1) มีข้อสั่งการของผู้บริหารหรือ
หนังสือหรือข้อสั่งการของผู้บริหาร
หนังสือของเครือข่าย
หรือหนังสือร้องเรียน/หนังสือ
สนับสนุน/ข้อหารือของเครือข่าย
เพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
2) รวบรวมสถานการณ์/ข้อมูล
ศึกษา รวบรวมข้อมูลสถานการณ์
วิชาการ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ปัญหาการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ข้อมูลวิชาการ และ
ข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล
สถานการณ์ประกอบกฎหมาย

มาตรฐานคุณภาพ/
สิ่งที่ต้องควบคุม

ผู้รับผิดชอบ

ความถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูล

นิติกร/
หน.กพก.

บันทึก

หนังสือสั่งการ/
หนังสือ
ร้องเรียน/
หนังสือสนับสนุน
องค์ความรู้ทางวิชาการซึ่ง นักวิเคราะห์ รายงาน
เป็นที่ยอมรับ สนับสนุนการ นโยบายฯ / สถานการณ์
ผลักดันกฎหมาย
นักวิชาการ/ ข้อมูลวิชาการ
นิติกร
และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์กฎหมาย ได้แก่ กฎหมาย ความจาเป็นในการแก้ไข
นิติกร/
รายงานวิเคราะห์
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน วิเคราะห์ข้อมูล ปรับปรุง หรือพัฒนา
นักวิชาการ ความต้องการ
วิชาการ ได้แก่ สถานการณ์ เหตุผล กฎหมาย และความ
จาเป็นและความ
ในการออกกฎหมาย กรณีศึกษาใน สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
สอดคล้องกับ
ประเทศต่าง ๆ
แห่งราชอาณาจักรไทย

เอกสารอ้างอิง

-

-

-

No.

ผังกระบวนการ/ ขั้นตอน

4) จัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
(Policy brief)

รายละเอียด

จัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายใน
การแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา
กฎหมาย
5) เสนอผู้อานวยการพิจารณา
นาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ
เห็นชอบ
แก้ไข ปรับปรุง พัฒนากฎหมาย
เสนอผู้อานวยการพิจารณาเห็นชอบ
6) นาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายมา จัดทาร่างกฎหมายตามรูปแบบ และ
จัดทาร่างกฎหมาย
เนื้อหาให้สอดคล้องเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการจะปรับปรุง
แก้ไข หรือพัฒนากฎหมาย
7) เตรียมประชุมคณะอนุกรรมการ (1) กาหนดระเบียบวาระการประชุม
ร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฯ โดยบรรจุเข้าไว้ในวาระเพื่อพิจารณา
(2) เสนอขอความเห็นชอบจาก
ผู้อานวยการ
8) กาหนดวันประชุม
ประสานวันประชุมกับ
คณะอนุกรรมการร่างและแก้ไข
คณะอนุกรรมการและผู้อานวยการ
ปรับปรุงกฎหมายฯ
ให้ตรงกัน

มาตรฐานคุณภาพ/
สิ่งที่ต้องควบคุม

ความถูกต้องครบถ้วนของ
เนื้อหาทางวิชาการและ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
-

กฎหมายที่สามารถแก้
ปัญหา และตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชน
-

-

ผู้รับผิดชอบ

บันทึก

รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักร
ไทย
นิติกร/
เอกสาร
นักวิชาการ/ ข้อเสนอแนะเชิง
หน.กพก. นโยบาย
หน.กพก. บันทึกเสนอ และ
ข้อพิจารณาสั่ง
การ
นิติกร
ร่างกฎหมาย

นิติกร

ร่างระเบียบวาระ
การประชุม

นักจัดการงาน บันทึกการนัด
ทั่วไป/
หมาย
นิติกร

เอกสารอ้างอิง

-

-

-

-

-

No.

9) ประสานการประชุมกับ
คณะอนุกรรมการร่างและแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมาย

มาตรฐานคุณภาพ/
สิ่งที่ต้องควบคุม
ติดต่อประสานให้มี
จานวนคณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการยืนยันการเข้าร่วม ที่สามารถเข้าร่วมประชุม
ประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ต้องครบองค์ประชุม

10) ขออนุมัติจัดประชุมและเชิญ
ประชุมคณะอนุกรรมการร่างและ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย

จัดทาหนังสือขออนุมัติจัดประชุม/
หนังสือเชิญประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุม

ผังกระบวนการ/ ขั้นตอน

รายละเอียด

-

ผู้รับผิดชอบ

บันทึก

นักจัดการงาน หมายเลข
ทั่วไป/
โทรศัพท์/ที่อยู่
นิติกร
หรืออีเมล์

นักจัดการงาน หนังสือขอ
ทั่วไป/
อนุมตั ิ/หนังสือ
นิติกร
เชิญประชุม/
เอกสาร
11) ผู้อานวยการอนุมัติการประชุม ผู้อานวยการอนุมัติให้มีการจัด
นักจัดการงาน หนังสือที่ได้รับ
และลงนามในหนังสือ
ประชุม และลงนามในหนังสือเชิญ
ทั่วไป/
ความเห็นชอบ
ประชุม
นิติกร
จากผู้อานวยการ
12) ส่งหนังสือเชิญประชุม
ส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์/ คณะอนุกรรมการฯ ได้รับ นักจัดการงาน หนังสือเชิญ
โทรสาร/อีเมล์
หนังสือเชิญประชุม
ทั่วไป
ประชุม
13) จัดเตรียมเอกสารประกอบการ เอกสารประกอบการประชุมต้อง
นิติกร/
เอกสาร
ประชุมให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ผ่านการพิจารณาเห็นชอบของ
หน.กพก. ประกอบการ
ผู้อานวยการ
ประชุม

เอกสารอ้างอิง
-

-

-

-

-

No.

มาตรฐานคุณภาพ/
ผู้รับผิดชอบ
สิ่งที่ต้องควบคุม
14) จัดประชุมคณะอนุกรรมการร่าง ดาเนินการจัดประชุม
(1) คณะอนุกรรมการร่าง
นิติกร
และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฯ
คณะอนุกรรมการตามระเบียบวาระ กฎหมายฯ มาประชุมครบ
ที่กาหนด
องค์ประชุม (เกินกึ่งหนึ่ง)
(2) คณะอนุกรรมการร่าง
กฎหมายฯ พิจารณาและมี
มติเห็นชอบร่างกฎหมาย
15) สรุปและตรวจสอบรายงานการ จัดทารายงานการประชุม
ความถูกต้อง ครบถ้วนของ
นิตกิ ร/
ประชุม
คณะอนุกรรมการร่างและแก้ไข
ข้อพิจารณาและมติของที่
หน.กพก.
ปรับปรุงกฎหมายฯ
ประชุม
ผังกระบวนการ/ ขั้นตอน

16) จัดทาร่างกฎหมาย

รายละเอียด

แก้ไขปรับปรุงร่างกฎหมายตามมติ
ของที่ประชุมคณะอนุกรรมการร่าง
และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฯ

ความถูกต้อง ครบถ้วนของ
เนื้อหาและรูปแบบของร่าง
กฎหมาย ตามข้อพิจารณา
และมติที่ประชุม

นิติกร

บันทึก

เอกสารอ้างอิง

ระเบียบวาระ
การประชุม และ
เอกสาร
ประกอบการ
ประชุม
บันทึกไฟล์เสียง
การประชุม

ร่างกฎหมาย
ฉบับแก้ไข
ปรับปรุง

รายงานการประชุม

-

No.

ผังกระบวนการ/ ขั้นตอน

รายละเอียด

C 1.5.2 กระบวนการประกาศใช้
บังคับและเผยแพร่
1) เสนอร่างประกาศ/ ระเบียบ/
จัดทาหนังสือและเสนอหนังสือ
คาสั่งกรมฯ ให้อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมร่างประกาศ/ ระเบียบ/ คาสั่ง
พิจารณาลงนาม
กรมฯ ให้อธิบดีกรมควบคุมโรค
พิจารณาลงนาม

2) จัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แจ้งเวียนส่วนราชการในสังกัด
3) เผยแพร่กฎหมาย

มาตรฐานคุณภาพ/
สิ่งที่ต้องควบคุม

ความถูกต้องของหนังสือ
และร่างประกาศ/ระเบียบ/
คาสั่งกรมฯ ที่เสนอ
พิจารณาลงนาม

จัดทาหนังสือนาส่ง พร้อมประกาศ/ ความถูกต้องของหนังสือ
ระเบียบ/ คาสั่ง แจ้งเวียนหน่วยงาน แจ้งเวียน
ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ทราบข้อกฎหมายอย่างทั่วถึง
-

ผู้รับผิดชอบ

บันทึก

นิติกร

หนังสือนาส่ง
และร่าง
ประกาศ/
ระเบียบ/ คาสั่ง
กรมฯ

นิติกร

นิติกร

หนังสือแจ้งเวียน
และประกาศ/
ระเบียบ/ คาสั่ง
-

เอกสารอ้างอิง

-

-

-

No.
C 1.6

ผังกระบวนการ/ ขั้นตอน

รายละเอียด

กระบวนการจัดทาประกาศเรื่อง
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
C 1.6.1 กระบวนการรวบรวมข้อมูล
เสนอคณะอนุกรรมการร่างและแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายฯ
1) มีข้อสั่งการของผู้บริหารหรือ
หนังสือหรือข้อสั่งการของผู้บริหาร
หนังสือของเครือข่าย
หรือหนังสือร้องเรียน/หนังสือ
สนับสนุน/ข้อหารือของเครือข่าย
เพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
2) รวบรวมสถานการณ์/ข้อมูล
ศึกษา รวบรวมข้อมูลสถานการณ์
วิชาการ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ปัญหาการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ข้อมูลวิชาการ และ
ข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล
สถานการณ์ประกอบกฎหมาย

มาตรฐานคุณภาพ/
สิ่งที่ต้องควบคุม

ผู้รับผิดชอบ

ความถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูล

นิติกร/
หน.กพก.

บันทึก

หนังสือสั่งการ/
หนังสือ
ร้องเรียน/
หนังสือสนับสนุน
องค์ความรู้ทางวิชาการซึ่ง นักวิเคราะห์ รายงาน
เป็นที่ยอมรับ สนับสนุนการ นโยบายฯ / สถานการณ์
ผลักดันกฎหมาย
นักวิชาการ/ ข้อมูลวิชาการ
นิติกร
และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์กฎหมาย ได้แก่ กฎหมายที่ ความจาเป็นในการแก้ไข
นิติกร/
รายงานวิเคราะห์
มีอยู่ในปัจจุบัน วิเคราะห์ข้อมูล
ปรับปรุง หรือพัฒนา
นักวิชาการ ความต้องการ
วิชาการ ได้แก่ สถานการณ์ เหตุผล กฎหมาย และความ
จาเป็นและความ
ในการออกกฎหมาย กรณีศึกษาใน สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
สอดคล้องกับ
ประเทศต่าง ๆ
แห่งราชอาณาจักรไทย
รัฐธรรมนูญแห่ง

เอกสารอ้างอิง

-

-

-

No.

ผังกระบวนการ/ ขั้นตอน
4) จัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
(Policy brief)

รายละเอียด

จัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายใน
การแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา
กฎหมาย
5) เสนอผู้อานวยการพิจารณา
นาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ
เห็นชอบ
แก้ไข ปรับปรุง พัฒนากฎหมาย
เสนอผู้อานวยการพิจารณาเห็นชอบ
6) นาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายมา จัดทาร่างกฎหมายตามรูปแบบ และ
จัดทาร่างกฎหมาย
เนื้อหาให้สอดคล้องเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการจะปรับปรุง
แก้ไข หรือพัฒนากฎหมาย
7) เตรียมประชุมคณะอนุกรรมการ (1) กาหนดระเบียบวาระการประชุม
ร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฯ โดยบรรจุเข้าไว้ในวาระเพื่อพิจารณา
(2) เสนอขอความเห็นชอบจาก
ผู้อานวยการ
8) กาหนดวันประชุม
ประสานวันประชุมกับ
คณะอนุกรรมการร่างและแก้ไข
คณะอนุกรรมการและผู้อานวยการ
ปรับปรุงกฎหมายฯ
ให้ตรงกัน
9) ประสานการประชุมกับ
ติดต่อประสานให้มี
คณะอนุกรรมการร่างและแก้ไข
คณะอนุกรรมการยืนยันการเข้าร่วม

มาตรฐานคุณภาพ/
สิ่งที่ต้องควบคุม
ความถูกต้องครบถ้วนของ
เนื้อหาทางวิชาการและ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
-

กฎหมายที่สามารถแก้
ปัญหา และตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชน
-

-

จานวนคณะอนุกรรมการ
ที่สามารถเข้าร่วมประชุม

ผู้รับผิดชอบ

บันทึก

ราชอาณาจักรไทย
นิติกร/
เอกสาร
นักวิชาการ/ ข้อเสนอแนะเชิง
หน.กพก. นโยบาย
หน.กพก. บันทึกเสนอ และ
ข้อพิจารณาสั่ง
การ
นิติกร
ร่างกฎหมาย

นิติกร

นักจัดการงาน
ทั่วไป/
นิติกร
นักจัดการงาน
ทั่วไป/

เอกสารอ้างอิง
-

-

-

ร่างระเบียบวาระ
การประชุม

-

บันทึกการนัด
หมาย

-

หมายเลข
โทรศัพท์/ที่อยู่

-

No.

ผังกระบวนการ/ ขั้นตอน
ปรับปรุงกฎหมาย
10) ขออนุมัติจัดประชุมและเชิญ
ประชุมคณะอนุกรรมการร่างและ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย

รายละเอียด
ประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
จัดทาหนังสือขออนุมัติจัดประชุม/
หนังสือเชิญประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุม

มาตรฐานคุณภาพ/
สิ่งที่ต้องควบคุม
ต้องครบองค์ประชุม
-

ผู้รับผิดชอบ
นิติกร
นักจัดการงาน
ทั่วไป/
นิติกร

บันทึก

หรืออีเมล์
หนังสือขอ
อนุมัติ/หนังสือ
เชิญประชุม/
เอกสาร
11) ผู้อานวยการอนุมัติการประชุม ผู้อานวยการอนุมัติให้มีการจัด
นักจัดการงาน หนังสือที่ได้รับ
และลงนามในหนังสือ
ประชุม และลงนามในหนังสือเชิญ
ทั่วไป/
ความเห็นชอบ
ประชุม
นิติกร
จากผู้อานวยการ
12) ส่งหนังสือเชิญประชุม
ส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์/ คณะอนุกรรมการฯ ได้รับ นักจัดการงาน หนังสือเชิญ
โทรสาร/อีเมล์
หนังสือเชิญประชุม
ทั่วไป
ประชุม
13) จัดเตรียมเอกสารประกอบการ เอกสารประกอบการประชุมต้อง
นิติกร/
เอกสาร
ประชุมให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ผ่านการพิจารณาเห็นชอบของ
หน.กพก. ประกอบการ
ผู้อานวยการ
ประชุม
14) จัดประชุมคณะอนุกรรมการร่าง ดาเนินการจัดประชุม
(1) คณะอนุกรรมการร่าง
นิติกร
ระเบียบวาระ
และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฯ
คณะอนุกรรมการตามระเบียบวาระ กฎหมายฯ มาประชุมครบ
การประชุม และ
ที่กาหนด
องค์ประชุม (เกินกึ่งหนึ่ง)
เอกสาร
(2) คณะอนุกรรมการร่าง
ประกอบการ
กฎหมายฯ พิจารณาและมี
ประชุม
มติเห็นชอบร่างกฎหมาย

เอกสารอ้างอิง
-

-

-

-

No.

ผังกระบวนการ/ ขั้นตอน

รายละเอียด

มาตรฐานคุณภาพ/
สิ่งที่ต้องควบคุม

ผู้รับผิดชอบ

บันทึก
บันทึกไฟล์เสียง
การประชุม

เอกสารอ้างอิง

15) สรุปและตรวจสอบรายงานการ จัดทารายงานการประชุม
ประชุม
คณะอนุกรรมการร่างและแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายฯ

ความถูกต้อง ครบถ้วนของ
ข้อพิจารณาและมติของที่
ประชุม

นิติกร/
หน.กพก.

16) จัดทาร่างกฎหมาย

ความถูกต้อง ครบถ้วนของ
เนื้อหาและรูปแบบของร่าง
กฎหมาย ตามข้อพิจารณา
และมติที่ประชุม

นิติกร

ร่างกฎหมาย
ฉบับแก้ไข
ปรับปรุง

-

ความถูกต้องของหนังสือ
และร่างกฎหมายที่เสนอ
พิจารณาลงนาม
ความถูกต้องของหนังสือ
นาส่ง และร่างกฎหมาย

นิติกร

หนังสือนาส่ง
และร่างกฎหมาย

-

นิติกร

หนังสือนาส่ง
และร่างกฎหมาย

-

นิติกร

-

-

C 1.6.2 กระบวนการประกาศใช้
บังคับและเผยแพร่
1) เสนอร่างประกาศสานักนายกฯ
ไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อลงนาม

แก้ไขปรับปรุงร่างกฎหมายตามมติ
ของที่ประชุมคณะอนุกรรมการร่าง
และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฯ

เสนอหนังสือพร้อมร่างกฎหมายไป
ยังนายกรัฐมนตรี เพื่อลงนาม
ประกาศฯ
2) จัดส่งประกาศฯ ไปยังสานัก
เสนอร่างกฎหมายไปยังสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงประกาศ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
ในราชกิจจานุเบกษา
3) เผยแพร่กฎหมาย
เพื่อให้ทราบข้อกฎหมายอย่างทั่วถึง

-

รายงานการประชุม

7. มาตรการสารอง เพื่อคงความต่อเนื่อง
ปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรมที่จะดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1 . ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร /
คณะกรรมการ ไม่ครบองค์
ประชุม
2. เนื้อหาของร่างกฎหมาย ไม่
ครอบคลุม

นั ด หมายวั น ประชุ ม ล่ ว งหน้ า
และติดตามเป็นระยะ

หน.กพก.

จัดให้ มีการรับฟังความคิดเห็ น
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง

หน.กพก.

กรอบ
ระยะเวลา

งบประมาณ

8. การควบคุมบันทึก
บันทึก
1. บันทึกขอความเห็นชอบ และคาสั่งพิจารณา
เห็นชอบการผลักดันกฎหมาย
2. เอกสารข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการร่างกฎหมาย
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมฯ
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ
6. กฎหมายที่ประกาศใช้

เก็บไว้ที่หน่วยงาน
สานักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
สานักงานคณะกรรมการ
ควบคุมฯ
สานักงานคณะกรรมการ
ควบคุมฯ
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