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คาํนาํ 
 

คูมือการปฏิบั ติงานกลุมงานสนับสนุนวิชาการ  สํานักงานรฐัมนตรี กระทรวงยุติธรรมฉบับน้ี 
จัดทําข้ึนเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานกลุมงานสนับสนุนวิชาการ  ซ่ึงมีหนาท่ีรบัผิดชอบเกี่ยวกบัการ
ดําเนินงานสนับสนุนการทํางานของรัฐมนตรี ประสานงาน วิเคราะห กล่ันกรองและเสนอความเห็นตอ
รฐัมนตรวีาการกระทรวงยุติธรรม  ตลอดจนการประสานงานและงานเอกสารเกี่ยวกบัการเสนอเรื่อง     
ตอคณะรฐัมนตรใีนสวนขององคกรหลัก หนวยงานในกาํกบัดูแลของกระทรวงยุติธรรม  

กลุมงานสนับสนุนวิชาการ   ในฐานะผูดําเนินการจัดทําหวังเปนอยางย่ิงวา  คูมือน้ีจะเปน
ประโยชนสําหรบัผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีใหมในกลุมวิชาการ 1 ตอไป 
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สารบัญ 
หนา 

บทนํา  1 
  

ข้ันตอนการเสนอเรื่องและเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตร ี 3 
การสงเรื่องและการขอถอนเรื่องของกระทรวงยุติธรรม 6 
การตรวจสอบเรื่องท่ีเขาสูการพิจารณาของคณะรฐัมนตร ี 9 
  

กระบวนการปฏิบัตกิารของเจาหนาท่ีกลุมงานวิชาการ สํานักงานรฐัมนตรี ก 
 - ผังกระบวนการปฏิบัติการข้ันตอนการวิเคราะห/กล่ันกรองหนังสือเรื่องเพ่ือประกอบการพิจารณาของ

คณะรฐัมนตร ี(A) 
ก1 

 - ผังกระบวนการปฏิบัติการการจัดทําบันทึกเตรยีมความพรอมกอนการประชุม ครม. (รายสัปดาห)/  
(วันศุกร) (B) 

ก2 

 - ผังกระบวนการปฏิบัติการการจัดทําระเบียบวาระการประชุมคณะรฐัมนตร ี(C) ก3 
  

แบบฟอรม Template เรื่องเพื่อประกอบการพจิารณาของคณะรัฐมนตรี ข 
กรณีเปนเจาของเรื่อง ข1 

- แบบหนังสือสวนราชการเสนอเรื่องตอรองนายกรฐัมนตรท่ีีกาํกบัดูแล ข1-1 
- แบบหนังสือรองนายกรฐัมนตรเีห็นชอบใหเสนอคณะรฐัมนตร ี ข1-2 
- แบบหนังสือเสนอคณะรฐัมนตร(ีเรยีนเลขาธิการคณะรฐัมนตร)ี แบบยาว ข1-3 
- แบบหนังสือเสนอคณะรฐัมนตร(ีเรยีนเลขาธิการคณะรฐัมนตร)ี แบบส้ัน ข1-4 

กรณีเสนอความเห็น ข2 
- แบบหนังสือตอบความเห็น ข2-1 

กรณีสงขอมูลเพ่ิมเติม ข3 
กรณีขอถอนเรื่อง ข4 
  

กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรท่ีีเกี่ยวของ ค 
- พระราชกฤษฎีกา วาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรฐัมนตร ีพ.ศ. 2548 ค1 
- ระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรฐัมนตร ีพ.ศ. ๒๕๔๘ ค2 
- มติคณะรฐัมนตร ีเรื่อง แนวปฏิบัติในการนําเสนอวีดิทัศนเพ่ือนําเสนอตอท่ีประชุมคณะรัฐมนตร ี ค3 
 - มติคณะรฐัมนตร ีเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการสงเรื่องไปเพ่ือเสนอคณะรฐัมนตรเีพ่ือสนับสนุนนโยบาย 

Thailand 4.0 
ค4 

  

ตวัอยางหนังสือเรื่องเพื่อประกอบการพจิารณาของคณะรัฐมนตร ี ง 
- กรณีเปนเจาของเรื่อง  ง1 
- กรณีเสนอความเห็น ง2 
- กรณีขอถอนเรื่อง ง3 
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บทนํา 

คณะรัฐมนตรีเปนองคกรสูงสุดในการบริหารราชการแผนดนิ  ซึ่งโดยทั่วไปคณะรัฐมนตรีจะมี                    
การประชุมเพื่อพิจารณาตดัสินใจในเรื่องตาง  ๆ เพื่อกําหนดเปนนโยบาย และพิจารณาเรื่องที่สวนราชการ    
เสนอเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตร ีผลการพิจารณาของคณะรัฐมนตรหีรือที่เรียกวา “มติคณะรัฐมนตร”ี
ซึ่งเปนนโยบายที่สวนราชการ  หนวยงานของรัฐตองถือปฏิบัติ  หรือดาํเนนิการตามมตคิณะรัฐมนตรีอยาง
เครงครัดในสวนที่เกี่ยวของตอไป  

การนาํเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีตองเปนไปตามหลักเกณฑและข้ันตอนการนาํเสนอเรื่อง                      
โดยสวนราชการจะตองดาํเนนิการใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาว าดวยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตร ีพ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตร ีพ.ศ. ๒๕๔๘ 
รวมทั้งกฎหมายอื่น และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ 

ดงันั้น  เจาหนาที่ผูปฎิบัตงิานตองมีความรู  ความเขาใจ  และมีทักษะในการวิเคราะห  กลั่นกรอง 
ตรวจสอบ และตดิตามเรื่องที่จะนาํเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง  

 

วัตถุประสงค 
๑. เพื่อใหผูปฏิบัตงิานของสํานกังานรัฐมนตร ีและหนวยงานในสังกัดกระทรวงยตุธิรรม และหนวยงาน

ในกํากบัดแูลที่ข้ึนตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยตุธิรรม สามารถเสนอเรื่องทั่วไป/กฎหมาย และการเสนอ
ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ  

๒. เพื่อใหผูปฏิบัตงิานของสํานกังานรัฐมนตรี และหนวยงานในสังกัดกระทรวงยตุธิรรม  และหนวยงาน            
ในกํากบัดแูลที่ข้ึนตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยตุธิรรมที่เริ่มเขามารับหนาที่การเสนอเรื่องและการเสนอ
ความเห็นของหนวยงานตอคณะรัฐมนตรี  ไดศึกษา ทําความเขาใจแนวทางคูมือปฏิบัตใินการเสนอเรื่องตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยตุธิรรมตอคณะรัฐมนตรีไดอยางถูกตอง  
 

ขอบเขต 
การพิจารณา วิเคราะห กลั่นกรอง และการตรวจสอบหนงัสือในการเสนอเรื่องทั่วไป /กฎหมาย                   

และเสนอความเห็นของเจาหนาที่ สํานกังานรัฐมนตรี กระทรวงยตุธิรรม โดยจะเสนอรัฐมนตรีเพื่อใหความ
เห็นชอบ/อนมุัต ิในการเสนอเรื่องตอคณะรฐัมนตรีตอไป 

คํานิยาม 
๑. รัฐมนตร ี

หมายถึง รัฐมนตรีวาการกระทรวงยตุธิรรม 
๒. หนวยงานเจาของเรื่อง 

หมายถึง  หนวยงานในสังกัดกระทรวงยตุธิรรม  และหนวยงานในกํากับดแูลที่ข้ึนตรงตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยตุธิรรม 

๓. เรื่องเพื่อพิจารณา 
หมายถึง เรื่องที่ตองการให คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ/อนมุัติ เพื่อใหหนวยงานของรัฐที่

เกี่ยวของนาํไปปฏิบัต ิ 
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 ๔. เรื่องเพื่อทราบ (หากไมมีข อทักทวงใหถือเปนเรื่องที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ/อนมุัต)ิ  
 หมายถึง เรื่องที่ตองการแจงใหที่ประชุมรับทราบ  ซึ่งเปนเรื่องที่ไมใชนโยบาย  หรือไมใชเรื่อง
สําคัญ และมีระเบียบปฏิบัตปิกตอิยูแลว ใหนายกรัฐมนตร ีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายใหสั่งหรือ
ปฏิบัตริาชการแทนนายกรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบหรืออนุมัตไิปได แลวนาํเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ  
 ๕. เรื่องเพื่อทราบ 
 หมายถึง เรื่องที่ตองการแจงใหคณะรัฐม นตรีรับทราบ  ซึ่งเปนเรื่องที่ไมตองหาขอยตุหิรือ                  
การพิจารณาจากที่ประชุม เชน การรายงานกจิกรรม หรือผลการดาํเนนิงานที่ผานมาของหนวยงาน  
 ๖. เรื่องทราบเพื่อเปนขอมูล 
 หมายถึง  เรื่องที่ตองการใหที่ประชุม คณะรัฐมนตรี รับทราบ  โดยไมมีการพิจารณา ของ
คณะรัฐมนตร ีและไมมีมติคณะรัฐมนตร ีเชน สถานภาพรางกฎหมาย  

๗. เรื่องที่กระทรวงยุติธรรมเปนเจาของเรื่อง 
หมายถึง เรื่องที่หนวยงานในสังกัดกระทรวงยตุธิรรม  และหนวยงานในกํากับดแูลที่ข้ึนตรงตอ

รัฐมนตรีเปนผูเสนอใหรัฐมนตรีลงนามเสนอใหคณะรัฐมนตรพีิจารณา/รับทราบ 
๘. เรื่องที่กระทรวงยุติธรรมเกี่ยวของ 

หมายถึง เรื่องที่หนวยงานในสังกัดกระทรวงยตุธิรรม  และหนวยงานในกํากับดแูลที่ข้ึนตรง              
ตอรัฐมนตรีที่มีสวนเกี่ยวของในการดาํเนนิการ เสนอความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี             
ซึ่งเปนเรื่องทีส่วนราชการอื่นเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

๙. เจาหนาทีผู่ปฎิบัติงาน  
หมายถึง เจาหนาที่ผูปฎิบัตงิาน สํานกังานรัฐมนตรี 

๑๐. ประเภทเรื่องทั่วไป 
หมายถึง เรื่องทีไ่มใชรางกฎหมาย และเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและ

การประชุมคณะรัฐมนตร ีพ.ศ. ๒๕๔๘  
๑๑. ประเภทรางกฎหมาย  

หมายถึง รางพระราชบัญญัติ รางพระราชกําหนด รางกฤษฏีกา รางกฎกระทรวง รางระเบียบ 
รางขอบังคับ รางประกาศ 
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ขั้นตอนการเสนอเรื่องและเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตร ี

( โดยผานความเห็นชอบ/อนุมัติจาก รมว.ยธ.) 
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การเสนอเรื่องและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตร ี

 
การเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรเีพื่อพิจารณา/รับทราบ (เรื่องที่กระทรวงยุติธรรมเปนเจาของเรื่อง)  

หมายถึง เรื่องทีห่นวยงานของกระทรวงยตุธิรรมเปนผูเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา/รับทราบจะตอง
ปฏิบัตติามแนวทางที่กําหนดไว ดงันี ้

เรื่องที่ตองเสนอคณะรัฐมนตรใีหเสนอเฉพาะเรื่อง ดงัตอไปนี ้ (พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่อง
และการประชุมคณะรัฐมนตร ีพ.ศ. ๒๕๔๘ ม.๔) 

๑) เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหเปนอาํนาจของคณะรัฐมนตรีหรือใหตองเสนอคณะรัฐมนตร ี 
๒) รางพระราชบัญญัต ิรางพระราชกําหนด  
๓) เรื่องที่ตองเสนอใหสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภาอนมุัตหิรือใหความเห็นชอบ  
๔) รางพระราชกฤษฎีกา  
๕) รางกฎกระทรวงเกี่ยวกับนโยบายสําคัญที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  
๖) รางระเบียบ รางขอบังคับ หรือรางประกาศที่มีผลบังคับแกสวนราชการโดยทั่วไป  
๗) เรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศหรือที่เกี่ยวกับองคการระหวางประเทศที่มีผล

ผูกพันรัฐบาลไทย  
๘) การริเริ่มโครงการลงทุนขนาดใหญของสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน หรือ

หนวยงานอื่นของรัฐที่มีวงเงินตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  เวนแตโครงการลงทุนที่ กําหนดในแผนงาน                 
ที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนมุัตหิรือเห็นชอบกับแผนงานนั้นแลว 

๙) เรื่องที่ขอทบทวนหรือยกเวนการปฏิบัตติามมตขิองคณะรัฐมนตรี  ระเบียบ ขอบังคับหรือ
ประกาศตามขอ ๖) 

๑๐) ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่มีลักษณะที่เปนระเบียบปฏิบัตริาชกา รทั่วไป              
หรือจะมีผลเปนแนวบรรทัดฐานในการปฏิบัตริาชการ 

๑๑) เรื่องที่ตองใชงบประมาณแผนดนินอกเหนอืจากที่ไดรับอนมุัตไิวแลวตามกฎหมายวาดวย
งบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณรายจายเพิ่มเตมิ 

๑๒) เรื่องที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลนาํเสนอหรือมีคําสั่งใหเสนอคณะรัฐมนตร ี
๑๓) เรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหเสนอคณะรัฐมนตร ี

  

นอกจากนี ้เรื่องที่เขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่งเปนไปตามมาตรา ๔ พระราชกฤษฎีกาวา
ดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่กําหนดไว ๑๓ ประเภทนั้น หากจะแบงโดย
จดัเปนกลุมใหญๆ ตามลักษณะของเรื่องจะแบงไดเปน  ๒ ประเภทใหญ ๆ คือ เรื่องทั่วไป และรางกฎหมาย                              
ซึ่งการเสนอเรื่องทั่วไปกับเรื่องที่เปนรางกฎหมาย  โดยหลักการสําคัญใชหลักการเดยีวกัน  แตสวนของ                  
รางกฎหมายจะมีรายละเอียดเพิ่มเตมิ มากกวาเรื่องทั่วไป 

 

๑) เรื่องทั่วไป ใหหนวยงานเจาของเรื่องสรุปเรื่องใหชัดเจนและครบถวน  
โดยอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังนี ้

(๑) เรื่องเดมิ (ถามี) 
(๒) เหตผุลความจําเปนที่ตองเสนอคณะรัฐมนตร ี
(๓) ความเรงดวนขอเรื่อง (ถามี) โดยระบุวันสุดทายที่จะตองดาํเนนิการเรื่องนั้นไวดวย 
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(๔) สาระสําคัญของเรื่องหรือขอเท็จจริงและขอกฎหมาย 
(๕) ประเดน็ของปญหาที่ตองการใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
(๖) ความเห็นชอบหรือการอนมุัตขิองหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ (ถามี) 
(๗)  ในกรณีที่มีกฎหมาย มตคิณะรัฐมนตรี หรือคําสั่งใดๆ กําหนดใหตองมีการวิเคราะหหรือ

ศึกษา ในเรื่องนั้นกอนดาํเนนิการ ใหแสนอรายงานการวิเคราะหหรือการศึกษา พรอมทั้งจัดทําผลสรุปเสนอดวย 
(๘) คาใชจายที่ตองใชในการดาํเนนิการ และที่มาแหงเงินคาใชจาย 
(๙) รายละเอียดที่ประสงคจะใหคณะรัฐมนตรีอนมุัตใิหความเห็นชอ บหรือมีมติ โดยให

ระบุใหชัดเจน และแยกเปนขอๆ ใหครบถวน 
๒) การเสนอรางกฎหมาย  

การเสนอรางกฎหมายจะตางจากเรื่องทั่วไป  แนวทางในการพิจารณาเรื่องทั้งสอง จะ            
แตกตางกัน ประการสําคัญ คือ การเสนอรางกฎหมายใดข้ึนมาเพื่อใชบังคับนั้น จะตองสอดคลองกับหลักการ
และแนวทางในเรื่องของการพัฒนากฎหมายใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศดวย  ดงันั้นการเสนอ                 
รางกฎหมายจําเปนตองอิงหลักเกณฑที่กําหนดไว จะตองนาํเสนอในรูปแบบลักษณะที่แตกตางจากการนาํเสนอ
เรื่องทั้วไปในบางประการ และรางกฎหมายแตละฉบับที่ผานความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ีจะเปนกฎหมาย
ที่ไมขัดแยงกับกฎหมายหลักของประเทศ  อันไดแกรัฐธรรมนญูและสอดคลองกับหลักการและแนวทาง             
การพัฒนากฎหมายของประเทศดวย 

การเสนอรางกฎหมาย นอกจากจะตองดาํเนนิการตามรูปแบบประเภททั่วไปแลว ยงัตองดาํเนนิการ
ดงัตอไปนี ้ 

(๑) จัดทําคําช้ีแจงตามหลักเกณฑในการตรวจสอบความจําเปนในการตราพระราชบัญญัติ
หรือกฎหมายอื่น  

(๒) จัดทําสรุปสาระสําคัญของหลักการในรางพระราชบัญญัตหิรือรางกฎหมายอื่น 
(๓) จัดทําตารางเปรียบเทียบในกรณีแกไขเพิ่มเตมิหรือปรับปรุงพระราชบัญญัตหิรือ

กฎหมายอื่นที่มีอยูแลว 
 
การเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (เรื่องที่กระทรวงยุติธรรมเสนอความเห็น)  

หมายถึง เรื่องทีห่นวยงานของกระทรวงยตุธิรรมที่มีสวนเกี่ยวของในการดาํเนนิการเสนอความเห็น 
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตร ีในเรื่องที่สวนราชการอื่นเสนอขอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

สํานกังานรัฐมนตร ีกระทรวงยตุธิรรมจะไดรับหนงัสือขอใหเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีจากสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีหรือสวนราชการอื่น (โดยตรง) โดยจะแจงใหหนวยงาน
ของกระทรวงยตุธิรรมที่เกี่ยวของกับเรื่องดงักลาว พิจารณา พรอมทั้งแจงประมาณการวาจะมีการนาํเรื่อง             
เขาพจิารณาในคณะรัฐมนตรีในวันใด หากหนวยงานของกระทรวงยตุธิรรมมีขอเสนอแนะหรือความคิดเห็น
อยางใด ใหเสนอหนงัสือมายงัสํานกังานรัฐมนตรีเพื่อ นาํเสนอใหรัฐมนตรี  (เห็นชอบ/อนมุัติ ) ลงนามถึง
เลขาธิการคณะรัฐมนตรตีามกาํหนดระยะเวลาที่สํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกําหนด หรือตามความเรงดวน
ของเรื่อง นั้น ๆ  
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การสงเรื่องและการขอถอนเรื่องของกระทรวงยุติธรรม 
 
๑. การสงเรื่อง 

ระยะเวลาการสงเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตร ีใหหนวยงานของกระทรวงยตุธิรรมเจาของเรื่อง
สงเรื่องไปยงัสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกอน วันที่ขอใหนาํเสนอคณะรัฐมนตรีอยางนอย  ๑๕ วัน เวนแต           
มีความจําเปนเรงดวนใหสงเรื่องไดภายในเวลา ดงัตอไปนี ้ 

๑. การเสนอเรื่องทั่วไป ใหสงเรื่องกอนวันที่ขอใหนาํเสนอคณะรัฐมนตรีอยางนอย ๗ วัน 
๒. การเสนอเรื่องรางกฎหมาย ใหสงเรื่องกอนวันที่ขอใหนาํเสนอคณะรัฐมนตรีอยางนอย ๑๐ วัน                  

กรณีที่มีความจําเปนในการเสนอเรื่องอยางเรงดวน หนวยงานของเจาของเรื่องตองช้ีแจงเหตผุล
ความจําเปนเรงดวนนั้นในหนงัสือนาํสงเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีดวย 

การสงเรื่องไปยงัสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะตองสงพรอมเอกสาร  ตามวิธีการ จํานวน และ
ระยะเวลาที่สํานกัเลขาธิการ  คณะรัฐมนตรีกําหนด โดยจะกําหนดใหสงทางอิเล็กทรอนกิสหรือวิธีการทาง
เทคโนโลยอีื่นก็ได 
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๒)  การขอถอนเรื่องที่นําเสนอคณะรัฐมนตรีคืน  ใหกระทาํไดเมื่อผูมีอาํนาจลงน ามใน

หนังสือนําสงเปนผูลงนามในหนังสือขอถอน หรอืขอถอนในที่ประชุมคณะรัฐมนตร ี
 

 
 



คูมือการดําเนินการเก่ียวกับการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรขีองกระทรวงยุติธรรม 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒) การขอถอนเรื่องที่นาํเสนอคณะรัฐมนตรีคืน ใหหนวยงานของกระทรวงยตุธิรรมหรือ  เจาหนาที่
สํานกังานรัฐมนตรีเสนอหนงัสือใหรัฐมนตรลีงนามในหนงัสือขอถอนเรื่องถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีหรือจะขอ
ถอนเรื่องในที่ประชุมคณะรัฐมนตร ี

 
การออกเลขที่หนงัสือ 

เมื่อรัฐมนตรลีงนามและมีการรออกเลขที ่รวมทั้งลงวันที่ในหนงัสือนาํสงเรื่องเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
แลว ขอใหหนวยงานเจาของเรื่องสงเรื่องถึงสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีภายใน ๓ วันทําการ นบัตั้งแตวันที่
ไดออกเลขที่หนงัสือนาํสงฯ หากพนระยะเวลาที่กําหนดดงักลาว สํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีความจําเปน  
ที่จะตองขอใหหนวยงานเจาของเรื่องแกไขเลขที่หนงัสือ และวันที่ใหตรงตามความเปนจริงกอนที่จะดาํเนนิการ
ตามข้ันตอนตอไป 

 

* หมายเหต ุ- เรื่องทัว่ไป สารบรรณของสํานกังานรัฐมนตรีจะดาํเนนิการออกเลขหนงัสือ 
     - เรื่องลับ สารบรรณของกองกลางจะดาํเนนิการออกเลขหนงัสือ 
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การตรวจสอบเรื่องที่เขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตร ี

 
๑. เรื่องที่กระทรวงยุติธรรมเปนเจาของเรื่อง 

๑.๑ ตรวจสอบลักษณะของเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วาเปนไปตามหลักเกณฑ
ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตร ีพ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา๔ หรือไม 

(๑) เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรีหรือใหตองเสนอ
คณะรัฐมนตร ี

(๒) รางพระราชบัญญัต ิรางพระราชกําหนด 
(๓) เรื่องทีต่องเสนอใหสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภาอนมุัตหิรือใหความเห็นชอบ 
(๔) รางพระราชกฤษฎีกา 
(๕) รางกฎกระทรวงเกี่ยวกับนโยบายสําคัญที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
(๖) รางระเบียบ รางขอบังคับ หรือรางประกาศที่มีผลบังคับแกสวนราชการโดยทั่วไป 
(๗) เรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศหรือที่เกี่ยวกับองคการระหวางประเทศ               

ที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย 
(๘) การริเริ่มโครงการลงทุนขนาดใหญของสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน หรือ

หนวยงานอื่นของรัฐ  ที่มีวงเงินตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  เวนแตโครงการลงทุนที่กําหนดในแผ นงาน                       
ที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนมุัตหิรือเห็นชอบกับแผนงานนั้นแลว 

(๙) เรื่องที่ขอทบทวนหรือยกเวนการปฏิบัตติามมตขิองคณะรัฐมนตร ีระเบียบ ขอบังคับ หรือ
ประกาศตาม (๖) 

(๑๐) ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่มีลักษณะเปนระเบียบปฏิบัตริาชการทั่วไปหรือ
จะมีผลเปนแนวบรรทัดฐานในการปฏิบัตริาชการ 

(๑๑) เรื่องที่ตองใชงบประมาณแผนดนินอกเหนอืจากที่ไดรับอนมุัตไิวแลวตามกฎหมาย                
วาดวยงบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณรายจายเพิ่มเตมิ 

(๑๒) เรื่องที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลนาํเสนอหรือมีคําสั่งใหเสนอคณะรัฐมนตร ี
(๑๓) เรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหเสนอคณะรัฐมนตร ี

 

๑.๒ ตรวจสอบรูปแบบหนงัสือนาํสงเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ตามแบบฟอรมที่สํานกัเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีกําหนด (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร หนา ข ๑ – ๔) 

เรื่องที่จะเสนอเขาที่ประชุมคณะรัฐมนตร ีประกอบดวย 
๑)  เรื่องทั่ว ไป  ใหหนวยงานของรัฐเจาของเรื่องสรุปเรื่องใหชัดเจนและครบถวน  โดยอยางนอย                    

ตองมีสาระสําคัญดังนี ้
(๑) เรื่องเดมิ (ถามี) 
(๒) เหตผุลความจําเปนที่ตองเสนอคณะรัฐมนตร ี
(๓) ความเรงดวนขอเรื่อง (ถามี) โดยระบุวันสุดทายที่จะตองดาํเนนิการเรื่องนั้นไวดวย 
(๔) สาระสําคัญของเรื่องหรือขอเท็จจริงและขอกฎหมาย 
(๕) ประเดน็ของปญหาที่ตองการใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
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(๖) ความเห็นชอบหรือการอนมุัตขิองหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ (ถามี) 
(๗) ในกรณีที่มีกฎหมาย มตคิณะรัฐมนตรี หรือคําสั่งใดๆ กําหนดใหตองมีการวิเคราะหหรือ

ศึกษา ในเรื่องนั้นกอนดาํเนนิการ ใหแสนอรายงานการวิเคราะหหรือการศึกษา พรอมทั้งจัดทําผลสรุปเสนอดวย 
(๘) คาใชจายที่ตองใชในการดาํเนนิการ และที่มาแหลงเงินคาใชจาย 
(๙) รายละเอียดที่ประสงคจะใหคณะรัฐมนตรีอนมุัตใิหความเห็นชอบหรื อมีมติ โดยให

ระบปุระเดน็ที่ตองการใหคณะรัฐมนตรีมีมติใหชัดเจน และแยกเปนขอๆ ใหครบถวน 
๒)  การเสนอรางกฎหมาย นอกจากจะตองดาํเนนิการตามขอ  ๑) แลว ยงัตองดาํเนนิการ            

ตามแนวทางการเสนอรางกฎหมายที่กลาวไวขางตน 
 

๑.๓ ตรวจสอบหนงัสือใหเปนไปตามแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีเพื่อสนบัสนนุ
นโยบาย Thailand 4.0 (นร ๐๕๐๕ /ว ๘๙ ลว ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑) หนวยงานของกระทรวงยตุธิรรมตองปฏิบัติ  
ดงันี ้

เอกสารที่สงไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตร ี
๑. ใหใชตวัอักษรรูปแบบ TH SarabunPSK ขนาด 16 พอยต 
๒. ใหระบุไปรษณียอิเล็กทรอนกิสของเจาของเรื่องตอทายโทรสาร 
๓. หนงัสือนาํสงเรื่องเสนอ ครม.ฉบับจริงใหจัดทําเปนเอกสารหนาเดยีว 
๔. สําเนาเอกสารใหจัดทําเปนเอกสารสองหนา 
๕. สําเนาหนงัสือนาํสงเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีใหเจาของเรื่องรับรองวา สําเนาถูกตอง โดยให

ปฏิบัตติามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเตมิ 
๖. ใหสงเอกสารที่เปนกระดาษ พรอมทั้งสงไฟลเอกสารในรูปแบบ CD ตามจํานวนที่กําหนด 
๗. กรณีมีการจัดทํา QR Code สําหรับเอกสารประกอบเรื่อง เพื่อลดการใชกระดาษ ใหจัดทํา

รายการ QR Code ไวในสิ่งที่สงมาดวย โดยให QR Code มีขนาดไมนอยกวา 1.5X1.5 เซนตเิมตร 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร หนา ค 4) 
 

๑.๔ เรื่องที่กระทรวงยุติธรรมจะนาํวีดิทัศนเสนอคณะรัฐมนตร ี
เจาหนาที่ผูปฏิบัตงิานจะตองตรวจสอบวีดทิัศนและวิธีการนาํเสนอใหเปนไปตาม แนวปฏิบัติการ

นาํเสนอวีดทิัศนตอทีป่ระชุมคณะรัฐมนตร ี(นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๕  ลว ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙) รายละเอียดปรากฎ
ตามเอกสารหนา ค ๓ ดงัตอไปนี ้

๑. วีดทิัศนควรมีความกระชับโดยมีความยาวไมนอยกวา ๔ นาท ี
๒. กรณีการนาํเสนอวีดทิัศนโดยไมมีเรื่องเสนออยูในระเบียบวาระการประชุม ใหหนวยงาน

เจาของเรื่องเสนอรองนายกรัฐมนตรีที่กํากับการบริหารราชการใหความเห็นชอบกอนสงใหสํานกัเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีดาํเนนิการ 

 

1.5 ขั้นตอนการดําเนนิการ ดังนี ้
1. เมื่อหนวยงานในสังกัดกระทรวงยตุธิรรมเสนอเรื่องมายงัสํานั กงานรัฐมนตรี  เจาหนาที่                    

สารบรรณจะลงรับหนงัสือ  และหัวหนาสํานกังาน รัฐมนตรีพิจารณามอบหมายกลุมงานเพื่อดาํเนนิการ
ตรวจสอบ วิเคราะห กลั่นกรองหนงัสือ  

2. หัวหนากลุมพิจารณามอบหมายเจาหนาที่ผูปฏิบัตงิาน 
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3. เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายงานดาํเนนิการ ดงันี้ 

3.๑ ตรวจสอบหนงัสือและเอกสารประกอบใหถูกตอง และเปนไปตามหลักเกณฑที่ สลค. 
กําหนดไว  

3.2 วิเคราะห กลั่นกรอง ตามรูปแบบที ่สร.ยธ.กําหนด ดงันี้ 
3.๒.๑ เรื่องเดมิ  (กรณีที่มีการดาํเนนิการตอเนื่อง  โดยตรวจสอบไดจากเรื่องเดมิที่

หนวยงานตนเรื่องเสนอ) 
3.๒.๒ ขอเท็จจริง  (ตรวจสอบไดจากหัวขอสาระขอเท็จจริง  และเหตผุลความจําเปน          

ที่ตองเสนอ ครม.จากหนงัสือตนเรื่องที่หนวยงานเสนอ) 
3.๒.๓ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ  (ตรวจสอบไดจากหัวขอกฎหมายจากหนงัสือ    

ตนเรื่องที่หนวยงานเสนอ) 
3.๒.๔ ขอพิจารณาและขอเสนอแนะ (ตรวจสอบไดจากหัวขอ ขอเสนอของสวนราชการ           

จากหนงัสอืตนเรื่องที่หนวยงานเสนอ) 
๓.3 ตดิสลิป เพื่อโปรดพจิารณา / โปรดลงนาม 

4. เมื่อรัฐมนตรีพิจารณาลงนามแลว เปนหนาที่ของหนวยงานเจาของเรื่องเปนผูดาํเนนิการสง
หนงัสือถึงสํานกัเขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 3 วันทําการ 

 
๒.เรื่องที่กระทรวงยุติธรรมเสนอความเห็น 

เมื่อสํานกังานรัฐมนตรี กระทรวงยตุธิรรมไดรับหนงัสือขอใหเสนอความเห็นเพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีจากสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยจะแจงใหหนวยงานของกระทรวงยตุธิรรม               
ที่เกี่ยวของกับเรื่องดงักลาว พิจารณา พรอมทั้งแจงประมาณการวาจะมีการนาํเรื่องเขาพิ จารณาในคณะรัฐมนตรี                        
ในวันใด หากหนวยงานของกระทรวงยตุธิรรมมีขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นอยางใด ใหเสนอหนงัสือมายงั
สํานกังานรัฐมนตรีเพื่อใหรัฐมนตรีลงนาม พิจารณา ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามกําหนดระยะเวลา                         
ที่สํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกําหนด หรือตามความเรงดวนของเรื่อง นั้น ๆ  

ขั้นตอนการดําเนนิการ ดังนี ้
๑ .  เมื่อสํานกังานรัฐมนตรี  กระทรวงยตุธิรรมได รับหนงัสือขอใหเสนอความเห็น              

เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี สํานกังานรัฐมนตรีจะกําหนดวันใหดาํเนนิการสงถึงสํานกังาน
รัฐมนตร ีภายใน ๔ วันทําการ หรือตามความเรงดวนของเรื่องนั้น ๆ 

๒. สงเอกสารฉบับจริงใหผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา  (ปคร.ยธ.) กองกฎหมาย 
และสงสําเนาใหกองกลางเพื่อดาํเนนิการตอไป 

๓. เมื่อใกลถึงระยะเวลาที่สํานกังานรัฐมนตรีกําหนด สํานกังานรัฐมนตรีจะประสานงานกับ  
ปคร.ยธ. เพื่อทราบความคืบหนา 

๔. เมื่อหนวยงานของหนวยงานของกระทรวงยตุธิรรมเสนอความเห็นมายงัสํานกังานรัฐมนตร ี
สํานกังานรัฐมนตรีจะตรวจสอบหนงัสือ และวิเคราะห กลั่นกรองเรื่อง โดยเสนอผานหัวหนาสํานกังานรัฐมนตรี
และ คณะทํางาน    

๕. รัฐมนตรลีงนามในหนงัสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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๖. หนวยงานเจาของเรื่องสงหนงัสือไปยงัสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีภายใน ๓ วันทําการ 

หรือตามความเรงดวนของเรื่องนั้น ๆ 
 

ทั้งนี ้เจาหนาที่ผูปฏิบัตงิานจะตองตรวจสอบรูปแบบตามแบบฟอรมTemplate ที่สํานกัเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีกําหนด (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหนา ข ๒ – ๑) 

 

๓. การขอถอนเรื่องที่นาํเสนอคณะรัฐมนตรีคืน  
ใหหนวยงานของกระทรวงยตุธิรรม  หรือเจาหนาที่สํานกังานรัฐมนตรีเสนอหนงัสือให รัฐมนตรี              

ลงนามในหนงัสือขอถอนเรื่อง ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  หรือจะขอถอนเรื่องในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  
นอกจากนีเ้จาหนาที่ผูปฏิบัตงิานจะตองประสานกบัเจาหนาที่ของสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  เพื่อขอถอน
เรื่องตามเหตผุลความจําเปนในการพิจารณาของถอนเรื่อง  ตามแบบฟอรม Template ที่สํานกัเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีกําหนด (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหนา ข ๔) 

 

 
 



ก 
 

กระบวนการปฏบิติัการของ 
เจาหนาท่ีกลุมงานวิชาการ สํานักงานรฐัมนตรี 

 

- ผังกระบวนการปฏบัิติการข้ันตอนการวิเคราะห/กล่ันกรอง
หนังสือเร่ืองเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (A) 

- ผังกระบวนการปฏบัิติการการจัดทําบันทึกเตรียมความพรอม
กอนการประชุม ครม. (รายสัปดาห)/ (วันศุกร) (B) 

- ผังกระบวนการปฏบัิติการการจัดทําระเบียบวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรี (C) 



ผังกระบวนการปฏบิัติการ (A) 
ข้ันตอนการวิเคราะห/กลั่นกรองหนงัสอืเร่ืองเพื่อประกอบการพจิารณาของคณะรัฐมนตรี 

 
ขั้นตอนที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียด เอกสารที่เกี่ยวของ ผูที่เกี่ยวของ 

1  
 
 
 
 
 
 

 

เจาหนาท่ีสารบัญจะรบัหนังสือจาก
หนวยงานของ ยธ. เพ่ือเสนอรฐัมนตรพิีจารณา 

 

  

เจาหนาท่ีสารบัญ 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หน.สร.พิจารณามอบหมายกลุมงาน 
ท่ีเกี่ยวของ 

  

หน.สร. 

3  

 
 

 

เม่ือ หน.สร.มอบหมายกลุมงานวิชาการ 
หน.กลุมงานวิชาการ จะพิจารณามอบหมาย
เจาหนาท่ีในกลุมงาน 

  

- หน.กลุมงาน
วิชาการ 
- เจาหนาท่ี สร.ยธ. 
 
 
 
 

เจาหนาท่ีสารบัญ 

หน.กลุมงาน
วิชาการ 

 

 

หน.สร. 



แกไข 

4  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
เจาหนาท่ี ท่ีไดรบัมอบหมายงานจะตอง

ดําเนินการ ดังน้ี 
๑.  ตรวจสอบหนังสือ และ เอกสาร

ประกอบใหถูกตอง และเปนไปตามหลักเกณฑท่ี 
สลค. กาํหนดไว  

๒. วิเคราะห กล่ันกรอง ตามรูปแบบที่ 
สร.ยธ.กาํหนด ดังน้ี 

๒.๑ เรื่องเดิม(กรณีท่ีมีการดําเนินการ
ตอเน่ือง โดยตรวจสอบไดจากเรื่องเดิมท่ีหนวยงาน                 
ตนเรื่องเสนอ) 

๒.๒ ขอเท็จจรงิ (ตรวจสอบไดจาก
หัวขอสาระขอเท็จจรงิ และเหตุผลความจําเปน          
ท่ีตองเสนอ ครม.จากหนังสือตนเรื่องท่ีหนวยงาน
เสนอ) 

๒.๓ กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
(ตรวจสอบไดจากหัวขอกฎหมายจากหนังสือตนเรื่อง              
ท่ีหนวยงานเสนอ) 

๒.๔ ขอพิจารณาและขอเสนอแนะ 
(ตรวจสอบไดจากหัวขอ  ขอเสนอของสวนราชการ           
จากหนังสือตนเรื่องท่ีหนวยงานเสนอ) 

๓. ติดสลิป เพ่ือโปรดพิจารณา /  
โปรดลงนาม 
 

 
- พ.ร.ฎ.วาดวยการเสนอเรื่องและการ

ประชุมคณะรัฐมนตร ีพ.ศ. ๒๕๔๘  
- ระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

เสนอเรื่องตอคณะรฐัมนตร ีพ.ศ. ๒๕๔๘ 
- หนังสือแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่อง

ไปเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรเีพ่ือสนับสนุน
นโยบาย Thailand 4.0 (นร0505/ว 89 
ลว 21 ก.พ.61) 

- หนังสือแนวปฏิบัติในการนําเสนอวีดิ
ทัศนตอท่ีประชุมคณะรฐัมนตร ี(นร0505/
ว 195 ลว 16 มิ.ย.59) 

- แบบฟอรม Template ท่ี สลค.กาํหนด 

 
- เจาหนาท่ี สร.ยธ. 
 

 
 

เจาหนาท่ี 
กลุมงานวิชาการ 

 



 
5  

 
 
 
 
 
 
 

 

หน.กลุมงานวิชาการ ตรวจสอบความถูกตอง 
ไมแกไข /แกไขปรบัปรงุ  

  

- เจาหนาท่ี สร.ยธ. 
- หน.กลุมงาน
วิชาการ 
 

6  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

- หน.สร.ตรวจสอบความถูกตอง หากเห็นวา             
ไมแกไข/ แกไขปรบัปรงุ  

- ลงนามในหนังสือนําเรียน รมว.ยธ. 
 
 
 
 

  

- เจาหนาท่ี สร.ยธ. 
- หน.กลุมงาน
วิชาการ 
- หน.สร. 

 

7  
 
 
 
 

 

 
 

รมว.ยธ.ลงนามในหนังสือตามท่ีหนวยงาน
เสนอ 

  

 

 

 

หน.สร. 

รมว.ยธ.ลงนาม 

หน.กลุมงาน
วิชาการ 



ผังกระบวนการปฏิบัติการ (B)
การจัดทําบันทึกเตรียมความพรอมกอนการประชุม ครม. (รายสัปดาห)/ (วันศุกร)

ข้ันตอนที่ ผังกระบวนการ รายละเอียด เอกสารที่เกี่ยวของ ผูที่เกี่ยวของ
๑ เปนการประสานงานระหวาง สร.ยธ. และ สลค.

โดยเรื่องท่ีประสานนั้น จะเปนเรื่องท่ีคาดวาจะบรรจุ
ในระเบียบวาระการประชุม ครม. ในสวนของ ยธ.เปนเจาของเรื่อง
และ ยธ.เก่ียวของ

โดยการประสานเจาหนาท่ี กองวิเคราะหเรื่องเสนอ ครม.
(เบอรโทรศัพท ๐-๒๒๕๐-๙๐๐๐ ตอ ๑๖๔๑, ๑๖๓๔)

- เจาหนาท่ี สร.ยธ.
- เจาหนาท่ี สลค.
(กองวิเคราะหเรื่อง
เสนอครม. )

๒ ๒.๑ กรณีมีเรื่องท่ี ยธ.เปนเจาของเรื่อง
เจาหนาท่ีดําเนินการประสานหนวยงานเจาของ

เรื่องทําบทสรุป เพ่ือนําเรียน รมว.ยธ. จํานวน ๑ – ๒ แผน
และ ขอรายชื่อผูชี้แจงใหเตรียมความพรอม เพ่ือมาชี้แจง
ในวันและเวลาท่ี รมว.ยธ.สั่งการ และวันท่ีมีการประชุม
ครม.

๒.๒ กรณีมีเรื่องท่ี ยธ.เกี่ยวของ (เสนอความเห็น)
เจาหนาท่ีจะประสานกับกลุมผูประสานงาน

คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ประจํากระทรวงยุติธรรม (ปคร.ยธ.) ,
เจาของเรื่อง และหนาหอง ปยธ. เพ่ือติดตามความคืบหนา
และเรงรัดเสนอความเห็น ใหทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด
และใหทันกับการพิจารณาของ ครม.

- เจาหนาท่ี สร.ยธ.
- เจาหนาท่ีเรื่องท่ี
ยธ.เจาของเรื่อง,
ยธ.เก่ียวของ
- หนาหอง ปยธ.
- เจาหนาท่ีกลุม
ปคร.ยธ.

ประสานเจาหนาท่ี
สลค.

มีวาระเขา
ครม.

ไมมี



๓ การจัดทําบันทึก
๓.๑ กรณีมีเรื่องท่ี ยธ.เปนเจาของเรื่อง
แนบเอกสารตนเรื่องท่ี รมต.ลงนามถึง ลธ.ครม.

พรอมแนบบทสรุป จํานวน ๑ – ๒ แผน ตามท่ีไดประสาน
ขอขอมูลจากเจาของเรื่อง

๓.๒ กรณีท่ีไมมีเรื่องของ ยธ.บรรจุอยูในระเบียบ
วาระการประชุม ครม.

เจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกเสนอ รมต.เพ่ือทราบ

เจาหนาท่ี สร.ยธ.

๔ หน.กลุมงานวิชาการ ตรวจสอบความถูกตอง ไมแกไข/
แกไขปรับปรุง

- เจาหนาท่ี สร.ยธ.
- หน.กลุมงาน
วิชาการ

๕ - หน.สร.ตรวจสอบความถูกตอง หากเห็นวาไมแกไข/
แกไขปรบัปรุง

- ลงนามในหนังสือนําเรียน รมว.ยธ.

- เจาหนาท่ี สร.ยธ.
- หน.กลุมงาน
วิชาการ
- หน.สร.

จัดทําบันทึก

หน.กลุมงาน
วิชาการ

หน.สร.



๖ เจาของเรื่องเก็บเรื่องเขาแฟม เจาหนาท่ี สร.ยธ.

๗
กรณีท่ี รมว.ยธ.มีขอสั่งการใหเจาของเรื่องช้ีแจง

เจาหนาท่ีประสานเจาของเรื่องตามขอสั่งการ และ
ใหมาชี้แจงในวันและเวลาท่ี รมว.ยธ.กําหนด

- เจาหนาท่ี สร.ยธ.
- เจาหนาท่ี
หนวยงานเจาของ
เรื่อง

๘
เจาหนาท่ี สร.เก็บเรื่องเขาแฟม เจาหนาท่ี สร.ยธ.

รมว.ยธ.

กรณีไมมีขอสั่งการ

มีขอสั่งการ

รมว.ยธ.รับทราบ



ผังกระบวนการปฏบิัติการ (C) 
การจัดทาํระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 

 
ขั้นตอนที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียด เอกสารที่เกี่ยวของ ผูที่เกี่ยวของ 

1  
 
 
 
 
 
 

 

เจาหนาท่ีจะไปรบัเอกสารระเบียบวาระการประชุม 
ครม.พรอมดวยเอกสารท่ีเกี่ยวของ  ในวันท่ีไดรบัแจง        
จากเจาหนาท่ี สลค. ณ ตึกสํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี  
ทําเนียบรฐับาล  

  

เจาหนาท่ีผูปฎิบัติงาน 
สร.ยธ. 
 

2  
 
 
 
 

 

 

เจาหนาท่ีสารบัญ ลงทะเบียนรบั (เรื่องลับ) ในหนังสือ              
เชิญประชุม ครม.ท่ี สลค.สงมา 

 

  

- เจาหนาท่ีผูปฎิบัติงาน 
สร.ยธ. 
- สารบรรณลงทะเบียน
รบั (เรื่องลับ) 
 

 

3   

 
 
 

เจาหนาท่ีจัดทําระเบียบวาระการประชุม  ครม. 
ตรวจสอบวาระการประชุม ครม. (เรื่องเพ่ือพิจารณา , เรื่องเพ่ือทราบ 
(หากฯ), เรื่องเพ่ือทราบ และเรื่องทราบเพ่ือเปนขอมูล) วามีเรื่องท่ี 
ยธ.เปนเจาของเรื่อง และเรื่องท่ี ยธ.เกี่ยวของ หรอืไม  

เม่ือตรวจสอบแลว พบวามีเรื่องท่ี  ยธ.เปนเจาของเรื่อง,
เรื่องท่ี ยธ.เกี่ยวของใหจัดทําสรปุประเด็น 

 
 
 

 

แบบแจงรายช่ือผูมาช่ือแจง
ท่ี สลค. กาํหนด 

 

เจาหนาท่ีผูปฎิบัติงาน 
สร.ยธ. 
- หนวยงานเจาของเรื่อง 
 

ตรวจสอบระเบียบวาระ 
(เรื่องท่ี ยธ.เปนเจาของเรื่อง,

ยธ.เกี่ยวของ) 

รบัเอกสารระเบียบวาระ 
การประชุม ครม. 

พรอมดวยเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

สารบรรณลงทะเบียนรบั 
(เรื่องลับ) 



 
กรณีมีเรื่องมีเรื่องของ  ยธ .บรรจเุปนเรื่อง               

เพื่อพจิารณา เจาหนาท่ีจะติดตอประสานงานกบัหนวยงาน
เจาของเรื่อง  เพ่ือขอรายช่ือและเบอรโทรศัพท  สําหรบั          
ใหมาช้ีแจงตอ ครม. ในวันท่ีประชุม ครม. และสงให สลค.
เพ่ือดําเนินการตอไป  

 

4   
 
 
 
 
 

 

กรณีท่ี  ยธ.เปนเจาของเรื่อง  ใหแนบบทสรุป
สาระสําคัญของเรื่องดังกลาว ตามท่ีไดประสานขอขอมูลไว 

 

  

เจาหนาท่ีผูปฎิบัติงาน 
สร.ยธ. 

 

5  
 
 
 
 

 

เจาหนาท่ี ตรวจสอบระเบียบวาระการประชุม 
ครม.และสรปุวาระท้ังหมด (เพ่ือพิจารณา, เรื่องเพ่ือทราบ 
(หากฯ), เพ่ือทราบ และเพ่ือทราบเปนขอมูล) 

- ตรวจสอบจํานวนเรื่องท้ังหมด /เรื่องท่ี ยธ.เปน
เจาของเรื่อง  ,เรื่องท่ี ยธ.เกี่ยวของ  เปนลําดับท่ีเทาไหร  
และไฮไลทในเอกสารใหชัดเจน   
 

  

เจาหนาท่ีผูปฎิบัติงาน 
สร.ยธ. 

 

6  
 
 
 
 

 

เจาหนาท่ีจะ จัดทําหนังสือนําเรยีน  รมว.ยธ.           
ซ่ึงเปนหนังสือเชิญประชุม  ครม.ในแตละครั้ง  เพ่ือสรปุ
ระเบียบวาระการประชุม ครม.วามีจํานวนเรื่องเพ่ือพิจารณา , 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากฯ), เรื่องเพ่ือทราบ และเรื่องทราบเพ่ือ
เปนขอมูล  กี่เรื่อง และเปนเรื่องลําดับท่ีเทาไหร  รวมท้ัง
ตรวจสอบเรื่องท่ี  ยธ.เปนเจาของเรื่อง  และเรื่องท่ี ยธ.
เกี่ยวของ   

  

เจาหนาท่ีผูปฎิบัติงาน 
สร.ยธ. 

 

จัดทําหนังสือนําเรียน รมว.ยธ. 
(ใบปะหนา) 

สรปุประเด็นพรอมแนบบทสรปุ 
ในสวนท่ี ยธ.เปนเจาของเรื่อง 

จัดทําหนาปกระเบียบวาระการประชุม 
และใบสรปุระเบียบวาระการประชุม  



7  

 
 
 

 

 

เจาหนาท่ีจะถายเอกสารบัญชีสถานะรางกฎหมาย                    
ซ่ึงจะบรรจุอยูในวาระเรื่องทราบเพ่ือเปนขอมูล 

 

 
 

  

เจาหนาท่ีผูปฎิบัติงาน 
สร.ยธ. 

 

8  

 
 
 
 

 
 

 

การจดัเรยีงเอกสารเตรยีมเสนอ ใหจดัเรยีงดงัน้ี 
 ๑. หนังสือนําเรียนรมว.ยธ. (ใบปะหนา) 

๒. แฟมวาระ  (ใชแฟมใส ) ใสใบปกระเบียบวาระ              
การประชุม ครม. ท่ีชองใสปกและจัดเรยีงเอกสารใสแฟม  
ดังน้ี 

- เอกสารตรวจสอบระเบียบวาระการประชุม ครม. 
- สรปุประเด็น  
- สถานะรางกฎหมาย 
 

  

เจาหนาท่ีผูปฎิบัติงาน 
สร.ยธ. 

 

9  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

หน.กลุมงานวิชาการ ตรวจสอบความถูกตอง ไมแกไข/
แกไขปรบัปรงุ  

 

  

- เจาหนาท่ีผูปฎิบัติงาน 
สร.ยธ. 
- หน.กลุมงานวิชาการ 
 

 
 
 

ถายเอกสารบัญชี 
สถานะรางกฎหมาย 

จัดเรียงเอกสารเตรยีมเสนอ รมว.ยธ. 
 

หน.กลุมงาน
วิชาการ 



10  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

- หน.สร.ตรวจสอบความถูกตอง หากเห็นวาไมแกไข/ 
แกไขปรบัปรงุ  

- ลงนามในหนังสือนําเรียน รมว.ยธ. 
 

  

- เจาหนาท่ีผูปฎิบัติงาน 
สร.ยธ. 
- หน.กลุมงานวิชาการ 
- หน.สร. 

 

11  
 
 
 
 
 

 

 
 

รมว.ยธ.ลงนาม   

 

12  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

 

หน.สร. 

 

รมว.ยธ. 

ส้ินสุดกระบวนการจัดทํา
ระเบียบวาระการประชุม 

ครม. 



ข 
 

แบบฟอรม Template  
เรื่องเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรฐัมนตรี 

 

กรณีเปนเจาของเรื่อง 
- แบบหนังสือสวนราชการเสนอเรื่องตอรองนายกรฐัมนตรทีี่กํากับดูแล 
- แบบหนังสือรองนายกรฐัมนตรเีห็นชอบใหเสนอคณะรฐัมนตร ี
- แบบหนังสือเสนอคณะรฐัมนตร(ีเรยีนเลขาธิการคณะรฐัมนตร)ีแบบยาว 
- แบบหนังสือเสนอคณะรฐัมนตร(ีเรยีนเลขาธิการคณะรฐัมนตร)ีแบบส้ัน 

กรณีเสนอความเห็น 
- แบบหนังสือตอบความเห็น 

กรณีสงขอมูลเพ่ิมเติม 
กรณีขอถอนเรื่อง 



สลค. (๐๖)๐๒

ท่ี ท่ีอยูสวนราชการเจาของหนังสือ

ว/ด/ป
เรื่อง
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
อางถึง (ถามี)
สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบใหเสนอคณะรัฐมนตรี

๒. (ถามี)
ดวย (ชื่อสวนราชการ) ขอเสนอเรื่อง   (ชื่อเรื่อง)   มาเพ่ือคณะรัฐมนตรีทราบ/พิจารณา โดย

เรื่องนี้เขาขายท่ีจะตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (........) รวมท้ังเปนไปตามระบุชื่อกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ี
กําหนดใหตองเสนอเรื่องนี้ ท้ังนี้ รองนายกรัฐมนตรี (.......) กํากับการบริหารราชการ (...ช่ือสวนราชการ...)
ไดเห็นชอบใหนําเรื่องดังกลาวเสนอคณะรัฐมนตรีดวยแลว

ท้ังนี้ เรื่องดังกลาวมีรายละเอียด ดังนี้
๑. เรื่องเดิม

(ถามี) ภูมิหลังของเรื่องท่ีเสนอหรือมติคณะรัฐมนตรีหรือคําสั่งการของนายกรัฐมนตรี/
รองนายกรัฐมนตรี ท่ีเปนความเปนมาของเรื่อง รวมท้ังผลการดําเนินการท่ีเกิดข้ึนแลวเพ่ือใหทราบถึงพัฒนาการ
หรือความเชื่อมโยงกับมติคณะรัฐมนตรีนั้น ๆ

๑.๑ ความเปนมาของเรื่องท่ีจะเสนอ ระบุความเปนมาของเรื่องเพ่ือปูพ้ืนฐานของ
เรื่องใหคณะรัฐมนตรีไดมีขอมูลยอนหลังประกอบการพิจารณาตัดสินใจ

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคําสั่งท่ีเกี่ยวของ
- มติคณะรัฐมนตรีท่ีเปนเรื่องการกําหนดหลักการหรือหลักเกณฑหรือแนวทางใน

การดําเนินงานในเรื่องท่ีเสนอ
- คําสั่งท่ีเก่ียวของ อาจเปนคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีหรือจากรองนายกรัฐมนตรีท่ีให

สวนราชการดําเนินการและนําเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรี
๑.๓ ผลการดําเนินการท่ีผานมา

ระบุสิ่งท่ีดําเนินการมาแลว เชน กรณีเปนแผนงาน/โครงการ หรือเรื่องท่ีได
ดําเนินการมาแลว จะตองเสนอสรุปผลการดําเนินงานท่ีผานมา หรือผลการประเมินหรือผลการติดตามการ
ดําเนินงานเพื ่อคณะรัฐมนตรีจะไดม ีข อมูลประกอบวาการดําเนินงานที ่ผ านมาไดผลเปนอยางไร
เพ่ือใชเปนฐานในการวินิจฉัยความคุมคาหรือความเหมาะสมของการดําเนินงานตอไป

๒. เหตุผลความจําเปนท่ีตองเสนอคณะรัฐมนตรี
ระบุเหตุผลความจําเปน ประเด็นปญหา สาเหตุ ขอกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ี

กําหนดใหตองนําเรื่องเสนอเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

/๓. ความเรงดวนของเรื่อง ...

แบบหนังสือเสนอ ครม. ประเภททัว่ไป (แบบส้ัน)
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-๒-

สลค. (๐๖)๐๒

๓. ความเรงดวนของเรื่อง
(ถามี) ระบุความเรงดวนของเรื่องท่ีเสนอ โดยเฉพาะกําหนดเวลาท่ีจะตองดําเนินการในเรื่อง

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของและกําหนดเวลาชาสุดท่ีคณะรัฐมนตรีจะตองพิจารณามีมติเพ่ือใหทันการดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ
๔. สาระสําคัญ ขอเท็จจริงและขอกฎหมาย

๔.๑ ระบุสาระขอเท็จจริงของเรื่อง
๔.๒ ระบุรายละเอียดข้ันตอนของการดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ วา ไดดําเนินการมาแลว

อยางไรและจะดําเนินการตอไปอยางไร สวนราชการท่ีเก่ียวของจะตองเตรียมการเพ่ือรองรับอยางไร ระยะเวลา
เพียงพอหรือไม รวมท้ังจะตองสนับสนุนในระยะใด ข้ันตอนใด

๔.๓ ระบุขอกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ใหอํานาจสวนราชการดําเนินการใน
เรื่องนั้น ๆ

๕. ขอเสนอของสวนราชการ
๕.๑ ...........................
๕.๒ ...........................
ระบุประเด็นท่ีสวนราชการเจาของเรื่องตองการใหคณะรัฐมนตรีมีมติ เชน รับทราบ อนุมัติ

หรือเห็นชอบ โดยแยกเปนขอ ๆ ใหชัดเจน สําหรับกรณีการขอใหมีการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีตองระบุใหชัดเจนวา
จะขอยกเลิกหรือแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมมติคณะรัฐมนตรีจากเดิมเปนอยางไร

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนํากราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา/ทราบตอไป

ขอแสดงความนับถือ

(                                  )
รัฐมนตรีวาการกระทรวง....../หัวหนาหนวยงาน

สวนราชการเจาของเรื่อง
โทร.
โทรสาร
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส



สลค. (๐๖)๐๒

ท่ี ท่ีอยูสวนราชการเจาของหนังสือ

ว/ด/ป
เรื่อง
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
อางถึง (ถามี)
สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบใหเสนอคณะรัฐมนตรี

๒. (ถามี)
ดวย (ชื่อสวนราชการ) ขอเสนอเรื่อง   (ชื่อเรื่อง)   มาเพ่ือคณะรัฐมนตรีทราบ/พิจารณา โดย

เรื่องนี้เขาขายท่ีจะตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (........) รวมท้ังเปนไปตามระบุชื่อกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ี
กําหนดใหตองเสนอเรื่องนี้ ท้ังนี้ รองนายกรัฐมนตรี (.......) กํากับการบริหารราชการ (...ช่ือสวนราชการ...)
ไดเห็นชอบใหนําเรื่องดังกลาวเสนอคณะรัฐมนตรีดวยแลว

ท้ังนี้ เรื่องดังกลาวมีรายละเอียด ดังนี้
๑. เรื่องเดิม

(ถามี) ภูมิหลังของเรื่องท่ีเสนอหรือมติคณะรัฐมนตรีหรือคําสั่งการของนายกรัฐมนตรี/
รองนายกรัฐมนตรี ท่ีเปนความเปนมาของเรื่อง รวมท้ังผลการดําเนินการท่ีเกิดข้ึนแลวเพ่ือใหทราบถึงพัฒนาการ
หรือความเชื่อมโยงกับมติคณะรัฐมนตรีนั้น ๆ

๑.๑ ความเปนมาของเรื่องท่ีจะเสนอ ระบุความเปนมาของเรื่องเพ่ือปูพ้ืนฐานของ
เรื่องใหคณะรัฐมนตรีไดมีขอมูลยอนหลังประกอบการพิจารณาตัดสินใจ

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคําสั่งท่ีเกี่ยวของ
- มติคณะรัฐมนตรีท่ีเปนเรื่องการกําหนดหลักการหรือหลักเกณฑหรือแนวทางใน

การดําเนินงานในเรื่องท่ีเสนอ
- คําสั่งท่ีเก่ียวของ อาจเปนคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีหรือจากรองนายกรัฐมนตรีท่ีให

สวนราชการดําเนินการและนําเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรี
๑.๓ ผลการดําเนินการท่ีผานมา

ระบุสิ่งท่ีดําเนินการมาแลว เชน กรณีเปนแผนงาน/โครงการ หรือเรื่องท่ีได
ดําเนินการมาแลว จะตองเสนอสรุปผลการดําเนินงานท่ีผานมา หรือผลการประเมินหรือผลการติดตามการ
ดําเนินงานเพื ่อคณะรัฐมนตรีจะไดม ีข อมูลประกอบวาการดําเนินงานที ่ผ านมาไดผลเปนอยางไร
เพ่ือใชเปนฐานในการวินิจฉัยความคุมคาหรือความเหมาะสมของการดําเนินงานตอไป

๒. เหตุผลความจําเปนท่ีตองเสนอคณะรัฐมนตรี
ระบุเหตุผลความจําเปน ประเด็นปญหา สาเหตุ ขอกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ี

กําหนดใหตองนําเรื่องเสนอเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

/๓. ความเรงดวนของเรื่อง ...

แบบหนังสือเสนอ ครม. ประเภททัว่ไป (แบบส้ัน)
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-๒-

สลค. (๐๖)๐๒

๓. ความเรงดวนของเรื่อง
(ถามี) ระบุความเรงดวนของเรื่องท่ีเสนอ โดยเฉพาะกําหนดเวลาท่ีจะตองดําเนินการในเรื่อง

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของและกําหนดเวลาชาสุดท่ีคณะรัฐมนตรีจะตองพิจารณามีมติเพ่ือใหทันการดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ
๔. สาระสําคัญ ขอเท็จจริงและขอกฎหมาย

๔.๑ ระบุสาระขอเท็จจริงของเรื่อง
๔.๒ ระบุรายละเอียดข้ันตอนของการดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ วา ไดดําเนินการมาแลว

อยางไรและจะดําเนินการตอไปอยางไร สวนราชการท่ีเก่ียวของจะตองเตรียมการเพ่ือรองรับอยางไร ระยะเวลา
เพียงพอหรือไม รวมท้ังจะตองสนับสนุนในระยะใด ข้ันตอนใด

๔.๓ ระบุขอกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ใหอํานาจสวนราชการดําเนินการใน
เรื่องนั้น ๆ

๕. ขอเสนอของสวนราชการ
๕.๑ ...........................
๕.๒ ...........................
ระบุประเด็นท่ีสวนราชการเจาของเรื่องตองการใหคณะรัฐมนตรีมีมติ เชน รับทราบ อนุมัติ

หรือเห็นชอบ โดยแยกเปนขอ ๆ ใหชัดเจน สําหรับกรณีการขอใหมีการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีตองระบุใหชัดเจนวา
จะขอยกเลิกหรือแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมมติคณะรัฐมนตรีจากเดิมเปนอยางไร

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนํากราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา/ทราบตอไป

ขอแสดงความนับถือ

(                                  )
รัฐมนตรีวาการกระทรวง....../หัวหนาหนวยงาน

สวนราชการเจาของเรื่อง
โทร.
โทรสาร
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส



สลค. (๐๖)๐๓

ท่ี ท่ีอยูสวนราชการเจาของหนังสือ

ว/ด/ป
เรื่อง ชื่อเรื่องท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
อางถึง หนังสือกระทรวงท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี
สิ่งท่ีสงมาดวย (ถามี)

ตามท่ี (ชื่อสวนราชการ) ไดเสนอเรื่อง   (ชื่อเรื่อง)   มาเพ่ือคณะรัฐมนตรทีราบ/พิจารณา
(ชื่อสวนราชการ) ขอสงขอมูลเพ่ิมเติม....................................................................................

...................................................................................................................................................................มาเพ่ือ
ประกอบการเสนอคณะรัฐมนตรี  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวยนี้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการตอไปดวย

ขอแสดงความนับถือ

(                                  )
รัฐมนตรีวาการกระทรวง....../หัวหนาหนวยงาน

สวนราชการเจาของเรื่อง
โทร.
โทรสาร
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส

แบบหนังสือสงขอมูลเพิ่มเติม
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ค

กฎหมาย ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
- พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี

พ.ศ. 2548
- ระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี

พ.ศ. ๒๕๔๘
- มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวปฏิบัติในการนําเสนอวีดิทัศนเพื่อนําเสนอ

ตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
- มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัตใินการสงเรื่องไปเพื่อเสนอ

คณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0



 
 
 
 
ท่ี  นร ๐๕๐๖/ว (ล) ๑๖๗๑๒ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 ทําเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐ 

                                                                ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๗ 

เรื่อง การกําหนดข้ันตอนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 

เรียน รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง กรม 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑.  แบบหนังสือส่วนราชการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 
   ๒.  แบบหนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี 

  ด้วยนายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายให้การประชุมคณะรัฐมนตรีและการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
ของส่วนราชการมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน โดยให้ส่วนราชการเสนอเรื่องให้รองนายกรัฐมนตรีท่ีกํากับการบริหารราชการ     
ได้พิจารณาเรื่องท่ีจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในเบ้ืองต้น เพ่ือให้มีการบูรณาการการทํางานของส่วนราชการ           
ท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องน้ันๆ ก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงขอชี้แจงเก่ียวกับข้ันตอนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
ตามแนวนโยบายข้างต้น ดังน้ี 

๑. ให้ส่วนราชการจัดทําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีตามแบบหนังสือเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี   
(สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑) ซ่ึงมีการระบุว่าเรื่องท่ีเสนอได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรีท่ีกํากับ          
การบริหารราชการแล้ว 

๒. ในการส่งเรื่องดังกล่าว ให้ส่วนราชการส่งหนังสือท่ีรองนายกรัฐมนตรีลงนามเห็นชอบ
และส่ังการให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีนําเรื่องดังกล่าวกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี
แล้วมาด้วยทุกครั้ง (สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๒) เพ่ือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้นําประกอบการเสนอเรื่อง   
ต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการต่อไป 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 (นายอําพน  กิตติอําพน) 
 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
 
สํานักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
โทร.  ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๓  
โทรสาร  ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔  
www.cabinet.thaigov.go.th  
 
 
 

ด่วนท่ีสุด 



 
 
 
 
ท่ี             (ท่ีอยู่ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง) 

         ว/ด/ป 

เรื่อง 

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

อ้างถึง (ถ้ามี) 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี 
    ๒. (ถ้ามี)  

   ด้วย ... (ชื่อส่วนราชการ) ... ขอเสนอเรื่อง ......... (ชื่อเรื่อง) .........  มาเพ่ือคณะรัฐมนตรี
พิจารณา/ทราบ โดยเรื่องน้ีเข้าข่ายท่ีจะต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง                 
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (........) รวมท้ังเป็นไปตามระบุชื่อกฎหมาย                      
หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีกําหนดให้ต้องเสนอเรื่องน้ี ท้ังนี้ รองนายกรัฐมนตรี (.........) กํากับการบริหาร
ราชการ (...ช่ือส่วนราชการ...) ได้เห็นชอบให้นําเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว 

   ท้ังน้ี เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังน้ี  
  ๑.  เรื่องเดิม 
    (ถ้ามี) ภูมิหลังของเรื่องท่ีเสนอหรือมติคณะรัฐมนตรีหรือคําสั่งการของนายกรัฐมนตรี/
รองนายกรัฐมนตรี ท่ีเป็นความเป็นมาของเรื่อง รวมท้ังผลการดําเนินการท่ีเกิดข้ึนแล้วเพ่ือให้ทราบถึง
พัฒนาการหรือความเชื่อมโยงกับมติคณะรัฐมนตรีนั้น ๆ 
       ๑.๑  ความเป็นมาของเรื่องท่ีจะเสนอ ระบุความเป็นมาของเรื่องเพ่ือปูพ้ืนฐานของ
เรื่องให้คณะรัฐมนตรีได้มีข้อมูลย้อนหลังประกอบการพิจารณาตัดสินใจ  
      ๑.๒  มติคณะรัฐมนตรีหรือคําส่ังท่ีเก่ียวข้อง  
            - มติคณะรัฐมนตรีท่ีเป็นเรื่องการกําหนดหลักการหรือหลักเกณฑ์หรือแนวทางใน
การดําเนินงานในเรื่องท่ีเสนอ 
            - คําสั่งท่ีเก่ียวข้อง อาจเป็นคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีหรือจากรองนายกรัฐมนตรีท่ี
ให้ส่วนราชการดําเนินการและนําเรื่องน้ีเสนอคณะรัฐมนตรี 
      ๑.๓  ผลการดําเนินการท่ีผ่านมา 
             ระบุสิ่งท่ีดําเนินการมาแล้ว เช่น กรณีเป็นแผนงาน/โครงการ หรือเรื่องท่ีได้
ดําเนินการมาแล้ว จะต้องเสนอสรุปผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา หรือผลการประเมินหรือผลการติดตามการ
ดําเนินงานเพื่อคณะรัฐมนตรีจะได้มีข้อมูลประกอบว่าการดําเนินงานที่ผ่านมาได้ผลเป็นอย่างไร 
เพ่ือใช้เป็นฐานในการวินิจฉัยความคุ้มค่าหรือความเหมาะสมของการดําเนินงานต่อไป 
  ๒.  เหตุผลความจําเป็นท่ีต้องเสนอคณะรัฐมนตรี 
         ระบุเหตุผลความจําเป็น ประเด็นปัญหา สาเหตุ ข้อกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ี
กําหนดให้ต้องนําเรื่องเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
 

/ ๓. ... 

แบบหนังสือส่วนราชการเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรี 



 
 

- ๒ - 
 
  ๓.  ความเร่งด่วนของเรื่อง 
      (ถ้ามี) ระบุความเร่งด่วนของเรื่องท่ีเสนอ โดยเฉพาะกําหนดเวลาท่ีจะต้องดําเนินการใน
เรื่องต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องและกําหนดเวลาช้าสุดท่ีคณะรัฐมนตรีจะต้องพิจารณามีมติเพ่ือให้ทันการดําเนินการในเรื่อง
น้ัน ๆ  
  ๔.  สาระสําคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 
      ๔.๑ ระบุสาระข้อเท็จจริงของเรื่อง 
       ๔.๒ ระบุรายละเอียดข้ันตอนของการดําเนินการในเรื่องน้ัน ๆ ว่า ได้ดําเนินการมาแล้ว
อย่างไรและจะดําเนินการต่อไปอย่างไร ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องจะต้องเตรียมการเพ่ือรองรับอย่างไร 
ระยะเวลาเพียงพอหรือไม่ รวมท้ังจะต้องสนับสนุนในระยะใด ข้ันตอนใด  
  ๔.๓  ระบุข้อกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ให้อํานาจส่วนราชการดําเนินการ      
ในเรื่องน้ัน ๆ 
 ๕.  รายงานการวิเคราะห์หรือศึกษาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีหรือคําส่ังใด ๆ 
  (ถ้ามี ) กรณี ท่ี มีกฎหมาย มติคณะรั ฐมนตรี  หรื อคําสั่ งใด ๆ กําหนดให้ ต้อง 
ศึกษาวิเคราะห์ในเรื่องน้ีก่อนดําเนินการให้สรุปผลการศึกษาและเสนอรายงานการศึกษามาด้วย 
 ๖. ผลกระทบ 
   (ถ้ามี) ระบุผลกระทบของเรื่องท่ีมีต่อสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  
หรือด้านอ่ืน ๆ  
 ๗.  ค่าใช้จ่ายและแหล่งท่ีมา 
  (ถ้ามี) ระบุจํานวนเงินและแหล่งท่ีมาของเงินท่ีต้องการใช้ในเรื่องน้ี สําหรับกรณีขอใช้
งบประมาณแผ่นดิน ให้ระบุหมวดของงบประมาณท่ีเสนอขอมาให้ชัดเจน 
  ๘. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
   ๘.๑ (ถ้ามี) ความเห็นของหน่วยงานหรือคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้อง ให้สรุปสาระสําคัญ
ของความเห็นให้ชัดเจน 
   ๘.๒ (ถ้ามี) ความเห็นชอบ/อนุมัติ กรณีเรื่องท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องท่ีมีกฎหมาย
หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดว่าต้องได้รับความเห็นชอบ/อนุมัติจากหน่วยงานอ่ืนหรือคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้อง
มาด้วย ให้สรุปผลการเห็นชอบ/อนุมัติและส่งหลักฐานการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว เช่น หนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาและรายงานการประชุมมาพร้อมเรื่องท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยหากยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาก็ให้
ระบุด้วย 
 ๙.  ข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง 
   (ถ้ามี) ระบุประเด็นข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเป็นหลักการท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องน้ี 
      ๙.๑ กฎหมาย 
  ระบุชื่อกฎหมายและมาตราท่ีเก่ียวข้องรวมท้ังสาระสําคัญ 
 ๙.๒ มติคณะรัฐมนตรี 
  ระบุชื่อเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีและวันท่ีท่ีมีมติรวมท้ังสาระสําคัญ 
  ของมติคณะรัฐมนตรี 
 

/ ๑๐. ... 
 



 
 

- ๓ - 
 
   ๑๐. ข้อเสนอของส่วนราชการ 
     ๑๐.๑ ........................... 
    ๑๐.๒ ........................... 
  ระบุประเด็นท่ีส่วนราชการเจ้าของเรื่องต้องการให้คณะรัฐมนตรีมีมติ เช่น รับทราบ อนุมัติ 
หรือเห็นชอบ โดยแยกเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน สําหรับกรณีการขอให้มีการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีต้องระบุให้ชัดเจน
ว่าจะขอยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมมติคณะรัฐมนตรีจากเดิมเป็นอย่างไร 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนํากราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา/ทราบ
ต่อไป 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 (                             ) 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ......... / หัวหน้าหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง 
โทร   
โทรสาร    
E-mail  
 
 
 
 



 
ส่วนราชการ รองนายกรัฐมนตรี (...............................) 
ท่ี  นร          / 
เร่ือง  (ช่ือเรื่องท่ีส่วนราชการเสนอคณะรัฐมนตรี
  

เรียน  เลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

  ด้วย ..... (ช่ือส่วนราชการ
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ............................. /
ต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : สามารถปรับถ้อยคําเพ่ือระบุเหตุผลความจําเป็นเพ่ิมเติมท่ีเรื่องน้ีควรเสนอคณะรัฐมนตรีในบันทึกข้างต้นได้
 
 

บันทึกข้อความ 
(...............................)   โทร.  

วันท่ี        ว/ด/ป                                 
ช่ือเรื่องท่ีส่วนราชการเสนอคณะรัฐมนตรี) 

ช่ือส่วนราชการ) ... ได้เสนอเรื่อง ..... (ช่ือเรื่อง) ...... มาเพ่ือคณะรัฐมนตรีพิจารณา
............................. /เห็นชอบด้วย จึงเห็นควรให้นําเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนํากราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี     พิจารณา

(                                 ) 
รองนายกรัฐมนตร ี

สามารถปรับถ้อยคําเพ่ือระบุเหตุผลความจําเป็นเพ่ิมเติมท่ีเรื่องน้ีควรเสนอคณะรัฐมนตรีในบันทึกข้างต้นได้

แบบหนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
 

                             (palm57_09_09) 

มาเพ่ือคณะรัฐมนตรีพิจารณา/ทราบ ซ่ึง
เห็นชอบด้วย จึงเห็นควรให้นําเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา/ทราบ

กราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี     พิจารณา/ทราบต่อไป 

สามารถปรับถ้อยคําเพ่ือระบุเหตุผลความจําเป็นเพ่ิมเติมท่ีเรื่องน้ีควรเสนอคณะรัฐมนตรีในบันทึกข้างต้นได้ 

(nk52_04_33 : เลขา)     

อรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี 



































 
ด่วนที่สุด 
ที่  นร ๐๕๐๕/ว ๘๙ ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
  ท ำเนียบรัฐบำล กทม. ๑๐๓๐๐ 

       ๒๑  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๑     

เรื่อง แนวทำงปฏิบัติในกำรส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือสนับสนุนนโยบำย Thailand 4.0 

กรำบเรียน/เรียน  รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม, เลขำ-คสช. 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที ่นร ๐๕๐๖/ว ๙๓ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนำยน ๒๕๕๖ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. รำยละเอียดจ ำนวนเอกสำรเสนอคณะรัฐมนตรี 
    ๒. ตัวอย่ำงกำรจัดท ำรำยกำร QR Code 
    ๓. รำยชื่อผู้ประสำนงำนกำรเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 

  ตำมที่ ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ได้แจ้ งแนวทำงปฏิบัติ เกี่ ยวกับกำรจัดท ำเอกสำร 
เสนอคณะรัฐมนตรี มำเพ่ือทรำบและถือปฏิบัติ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

  โดยที่รัฐบำลได้มีนโยบำยในกำรขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย ๔.๐ ประกอบกับนำยกรัฐมนตรีได้มี 
ข้อสั่งกำรในครำวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหำคม ๒๕๖๐ ให้ทุกส่วนรำชกำรด ำเนินกำรพัฒนำ 
และปรับปรุงกำรท ำงำนภำยในหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงกำรลดปริมำณเอกสำรด้วย 
รวมทั้งรัฐบำลมีนโยบำยที่จะน ำระบบดิจิทัลมำสนับสนุนกำรท ำงำนของภำครัฐเพ่ือน ำ ไปสู่ระบบรำชกำร ๔.๐ 
ซึ่งส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีก ำลังด ำเนินกำรปรับปรุงระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนภำรกิจของ
คณะรัฐมนตรี เช่น ระบบสำรสนเทศกำรประชุมคณะรัฐมนตรี เป็นกำรพัฒนำเพ่ือเปลี่ยนแปลงกำรท ำงำน  
ในขั้นตอนต่ำง ๆ ของกระบวนกำรน ำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีจำกระบบเดิมมำเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ผ่ำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ด้วยระบบ Online ระบบงำนเรียกดูระเบียบวำระกำรประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต 
(ระบบ M-VARA) เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีและผู้ที่ เกี่ยวข้องสำมำรถเรียกดูระเบียบวำระกำรประชุมคณะรัฐมนตรี 
ด้วยเครื่องแท็บเล็ตได้ เป็นต้น นอกจำกนี้ที่ผ่ำนมำส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีได้มีกำรแจ้งข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรี
และมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นเรื่องส ำคัญและมีควำมเร่งด่วนให้แก่หน่วยงำนของรัฐทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
(E-mail address) เพ่ิมอีกช่องทำงหนึ่ง ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนไปสู่ระบบรำชกำร ๔.๐ ในเบื้องต้น
ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีจึงได้ทบทวนจ ำนวนส ำเนำเอกสำรที่หน่วยงำนของรัฐจะต้องส่งไปเพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรี โดยน ำ CD และ QR code มำใช้แทนกำรจัดท ำเอกสำร ดังนั้น ในชั้นนี้จึงขอยกเลิกแนวทำงปฏิบัติ
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง และได้ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติในกำรส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อน ำไปสู่ 
ระบบรำชกำร ๔.๐ ดังนี้ 
 ๑. เอกสำรที่ส่งไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี 
  ๑.๑ ให้ใช้ตัวอักษรรูปแบบ TH SarabunPSK ขนำด ๑๖ พอยต์ 
  ๑.๒ ให้ระบุไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของเจ้ำของเรื่องต่อท้ำยโทรสำร 
  ๑.๓ หนังสือน ำส่งเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีฉบับจริงให้จัดท ำเป็นเอกสำรหน้ำเดียว 
  ๑.๔ ส ำเนำเอกสำรให้จัดท ำเป็นเอกสำรสองหน้ำ 
  ๑.๕ ส ำเนำหนังสือน ำส่งเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีให้เจ้ำของเรื่องรับรองว่ำ ส ำเนำถูกต้อง
โดยให้ปฏิบัติตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 

/๑.๖ ... 
 

ส ำเนำ 



 
-๒- 

  ๑.๖ ให้ส่งเอกสำรที่เป็นกระดำษ พร้อมทั้งส่งไฟล์เอกสำรในรูปแบบ CD ตำมจ ำนวนที่ก ำหนด 
(ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑) 
  ๑.๗ กรณีมีกำรจัดท ำ QR Code ส ำหรับเอกสำรประกอบเรื่อง เพ่ือลดกำรใช้กระดำษ  
ให้จัดท ำรำยกำร QR Code ไว้ในสิ่งที่ส่งมำด้วย โดยให้ QR Code มีขนำดไม่น้อยกว่ำ ๑.๕×๑.๕ เซนติเมตร  
(ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒)  

 ๒. ระยะเวลำกำรส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี  
  ให้หน่วยงำนของรัฐเจ้ำของเรื่องส่งเรื่องไปยังส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีก่อนวันที่ขอให้
น ำเสนอคณะรัฐมนตรีอย่ำงน้อย ๑๕ วัน เว้นแต่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนให้ส่งเรื่องได้ภำยในเวลำ ดังต่อไปนี้ 
  ๒.๑ กำรเสนอเรื่องทั่วไป ให้ส่งเรื่องก่อนวันที่ขอให้น ำเสนอคณะรัฐมนตรีอย่ำงน้อย ๗ วัน 
  ๒.๒ กำรเสนอเรื่องร่ำงกฎหมำย ให้ส่งเรื่องก่อนวันที่ขอให้น ำเสนอคณะรัฐมนตรีอย่ำงน้อย ๑๐ วัน 
  กรณีมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนตำมข้อ ๒.๑ หรือข้อ ๒.๒ หน่วยงำนของรัฐเจ้ำของเรื่อง 
ต้องชี้แจงเหตุผลควำมจ ำเป็นเร่งด่วนนั้นในหนังสือน ำส่งเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีด้วย  
 ๓. กำรออกเลขที่หนังสือและกำรลงวันที่ในหนังสือน ำส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี 
  เมื่อมีกำรออกเลขที่หนังสือและลงวันที่ในหนังสือน ำส่งเรื่องไปเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว
ขอให้ส่งเรื่องถึงส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ภำยใน ๓ วันท ำกำร นับตั้งแต่วันที่หน่วยงำนของรัฐเจ้ำของเรื่อง 
ได้ออกเลขที่หนังสือน ำส่งฯ หำกพ้นระยะเวลำที่ก ำหนดดังกล่ำวส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีมีควำมจ ำเป็น 
ที่จะต้องขอให้หน่วยงำนของรัฐเจ้ำของเรื่องแก้ไขเลขที่หนังสือและวันที่ให้ตรงตำมควำมเป็นจริงก่อนที่จะ
ด ำเนินกำรตำมข้ันตอนต่อไป  

 ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนำคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

 จึงกรำบเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ/จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

   ขอแสดงควำมนับถือ (อย่ำงยิ่ง) 
 

  ธีระพงษ์  วงศ์ศิวะวิลำส 
 

(นำยธีระพงษ์  วงศ์ศิวะวิลำส) 
เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

 
 
 

กองพัฒนำยุทธศำสตร์และติดตำมนโยบำยพิเศษ   
โทร.  ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๒ (กัลยำ)   
โทรสำร  ๐  ๒๒๘๐  ๑๔๔๖   
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ gpt55@soc.go.th 
www.soc.go.th/paperless  
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