
คูมือการแตงต้ังขาราชการการเมือง

ผูจัดทํา
นางสาวปทมา  สัจจาแกว



วัตถุประสงคการจัดทําคูมือ (Objective)
๑. เพ่ือใหการแตงตั้งขาราชการการเมืองเปนมาตรฐานเดียวกัน
๒. ผูปฏิบัติงาน ผูใชบริการทราบ และเขาใจวาควรทําอะไรกอนและหลัง
๓. เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายขององคกร
๔. เพ่ือใหผูบังคับบัญชาสามารถติดตามงานไดทุกข้ันตอน
๕. เพ่ือใชเปนเอกสารอางอิงในการทํางาน
๖. เพ่ือใชเปนสื่อในการประสานงาน

ขอบเขต (Scope)
คูมือการปฏิบัติงานนี้ เปนข้ันตอนการแตงตั้งขาราชการการเมือง (ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวง

ยุติธรรม) และ (ท่ีปรึกษารัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรี) ตั้งแตการกรอกแบบขอมูลประกอบการเสนอเรื่อง
การแตงตั้ง การจัดทําหนังสือเพ่ือเสนอรายชื่อขาราชการการเมือง ใหรัฐมนตรีลงนามถึงนายกรัฐมนตรี
และเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบตอไป

คําจํากัดความ (Definition)
๑. political official นักการเมือง หมายถึง บุคคลซึ่งรับราชการในตําแหนงขาราชการการเมือง
๒. cabinet คณะรัฐมนตรี หมายถึง คณะบุคคลท่ีทําหนาท่ีบริหารราชการแผนดินในราชอาณาจักรไทย
๓. ราชกิจจานุเบกษา หมายถึง หนังสือของทางราชการท่ีออกเปนรายสัปดาหโดยสํานักงาน

ราชกิจจานุเบกษา สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สําหรับลงประกาศเก่ียวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ ตลอดจนประกาศของกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ รวมท้ังประกาศเก่ียวกับการจดทะเบียน
หางหุนสวน บริษัท

หนาท่ีความรับผิดชอบ (Reponsibilities)
๑. รัฐมนตรีมีหนาท่ีพิจารณาสั่งการ/ลงนาม/เห็นชอบ ในหนังสือ
๒. หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี มีหนาท่ีมอบหมายงาน ตรวจสอบกอนนําเสนอรัฐมนตรี
๓. หัวหนากลุมงานมีหนาท่ีพิจารณามอบหมายงานใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ตรวจสอบ /แกไขกอน

นําเสนอหัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
๔. เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานมีหนาท่ีจัดเตรียมขอมูลเพ่ือจัดทําหนังสือเสนอแตงตั้งขาราชการการเมือง

ตามลําดับตอไป



ผังกระบวนการปฏิบัติงาน Work Flow แตงตั้งผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงยุติธรรม

-ตัวอยาง-

ลําดับ กระบวนการ รายละเอียด เอกสารท่ีเก่ียวของ ผูท่ีเก่ียวของ
-ขาราชการการเมือง กรอกแบบขอมูล
การแตงตั้ง ผช.รมต. พรอมแนบ
สําเนาบตัรประชาชน วุฒิการศึกษา
สูงสุด

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน

๒๐ นาที/เร่ือง

- งานบุคคลจัดทําหนังสือถึง
นายกรัฐมนตรีใหรัฐมนตรลีงนามเพ่ือ
เสนอเรื่องแตงตั้ง

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน

๒๐ นาที/เร่ือง

- เสนอหนังสือใหรัฐมนตรีพิจารณา
เห็นชอบและลงนาม

- รมว.ยธ.
- ลน.รมว.ยธ.
– หน.สร.
- หน.กลุมงาน
- เจาหนาท่ีผูปฏิบตัิงาน

๑ วัน/เร่ือง

- เตรียมหนังสือและเอกสารประกอบ
เพ่ือเสนอใหนายกรัฐมนตรีเห็นชอบ
และแตงตั้ง

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน

๒๐ นาที/เร่ือง

- นายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ
และลงนาม

- เจาหนาท่ีผูปฏิบตัิงาน
สลน.

- นรม.

๒-๓ วัน/เร่ือง

- สลน. สงเรื่องใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณาใหความชอบในการเสนอ
แตงตั้ง

- เจาหนาท่ีผูปฏิบตัิงาน
สลน.

- ครม.
๒-๓ วัน/เร่ือง

- คณะรัฐมนตรีนําเรื่องเขาท่ีประชุม
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ

- เจาหนาท่ีผูปฏิบตัิงาน
สลน.

- ครม.
๒-๓ วัน/เร่ือง

- สลน. มีหนังสือแจงประกาศ
สํานักงานรัฐมนตรี เรื่องแตงตั้ง
กรรมการผูชวยรัฐมนตรี

- เจาหนาท่ีผูปฏิบตัิงาน
สลน.

๒-๓ วัน/เร่ือง

กรอกแบบแสดงขอมลู
ประวัตผิูไดรับการ

เสนอช่ือ

จัดทําหนังสือถึงรอง นรม.
เพ่ือให รมว.ยธ. ลงนาม

รมว.ยธ.
พิจารณา
ลงนาม

สงหนังสือถึง นรม.
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบแตงตั้ง

นรม.พิจารณา
เห็นชอบ

สลน.สงเรื่องท่ี นรม. เห็นชอบ
ให ครม.พิจารณาเห็นชอบ

ครม.เห็นชอบ

สลน.แจงประกาศ นร.
เรื่องแตงตั้งกรรมการผูชวย

รัฐมนตรีให ยธ. ทราบ



๑. ข้ันตอนการเสนอชื่อแตงตั้งขาราชการการเมือง (ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงยุติธรรม)

๑.๑ ใหขาราชการการเมืองกรอกแบบขอมูลประกอบการแตงตั้ง ดังนี้







๑.๒ จัดทําบันทึกใหรัฐมนตรีลงนามถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบ เรื่อง การเสนอชื่อ
แตงตั้งผูมีคุณสมบตัิเหมาะสมใหดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง (ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงยุติธรรม)
เม่ือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบแลว จะสงเรื่องใหคณะรัฐมนตรี พิจารณาเห็นชอบตอไป





๑.๓ สลน. จะมีหนังสือแจงประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีแตงตั้งบุคคลท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอชื่อ
เปนผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงยุติธรรม





ผังกระบวนการปฏิบัติงาน Work Flow
แตงตั้งขาราชการการเมือง (ท่ีปรึกษารัฐมนตรีและเลขานุการรัฐมนตรี)

ลําดับ กระบวนการ รายละเอียด เอกสารท่ีเก่ียวของ ผูท่ีเก่ียวของ
๑ -ขาราชการการเมือง กรอกแบบขอมูล

-แนบสําเนาบัตรประชาชนประกอบการ
เสนอเรื่อง

ขาราชการ
การเมือง

๒๐ นาที/เร่ือง

๒ -งานบุคคลจัดทําหนังสือถึง
รองนายกรัฐมนตรี ท่ีกํากับดูแล ยธ.
ใหรัฐมนตรีลงนาม
-จัดทําหนังสือถึงเลขาธิการ ครม.
เพ่ือใหรัฐมนตรลีงนาม

เจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงาน

๑๐ นาที/เร่ือง

-รัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบและ
ลงนามตามท่ีเสนอ

-ลน.รมว.ยธ.
–หน.สร.
-หน.กลุมงาน
-เจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงาน

๑ วัน/เร่ือง

-เตรียมหนังสือ พรอมเอกสารสงให
-รองนายกรัฐมนตรี พิจารณา
-รองนายกรัฐมนตรี เห็นชอบ

เจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงาน
๒-๓ วัน/เร่ือง

-สงหนังสือเลขาธิการ ครม.
พรอมหนังสือเห็นชอบของ
รองนายกรัฐมนตรี

เจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงาน

๑ วัน/เร่ือง
- คณะรัฐมนตรีนําเรื่องพิจารณา เพ่ือมี
มติเห็นชอบ

เจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงาน

๒-๓ วัน/เร่ือง

- สลค. มีหนังสือแจงมติเห็นชอบตามท่ี
กระทรวงยุติธรรม เสนอ

คณะรัฐมนตรี
๒-๓ วัน/เร่ือง

- กระทรวงยุติธรรมจดัทําประกาศ เรื่อง
แตงตั้ง ขรก.การเมือง จากน้ันสงเรื่องให
สลค. ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงาน
๒-๓ วัน/เร่ือง

กรอกแบบขอมูล
ประกอบการเสนอเร่ือง

แตงต้ังขาราชการการเมือง

จัดทําหนังสือถึงรอง นรม.
ที่กํากับดูแล ยธ.เพื่อใหความเห็นชอบ

เสนอเร่ืองเขา ครม.

เสนอ รมว.ยธ.
เห็นชอบลงนาม
ถึง รอง นรม.

สงเร่ืองให นรม.เห็นชอบ

จัดทําหนังสือถึงเลขาธกิาร ครม.
เพื่อให ครม.เห็นชอบและมีมติ

เสนอ ครม.
พิจารณาเห็นชอบ

ครม.มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

ยธ. จัดทาํประกาศสง สลค.
เพื่อลงประกาศราชกิจจาฯ
ตอไป



-ตัวอยาง-

๑. ข้ันตอนการแตงตั้งขาราชการการเมือง (ตําแหนงท่ีปรึกษารัฐมนตรี และเลขานุการรัฐมนตรี)
๑.๑ ใหขาราชการการเมืองกรอกแบบขอมูลประกอบการเสนอเรื่อง การแตงตั้ง ดังนี้









๑.๒ จัดทําบันทึกใหรัฐมนตรีลงนามถึง รองนายกรฐัมนตรี (พล.อ.อ. ประจิน  จั่นตอง) ท่ีกํากับดูแล
กระทรวงยุติธรรม เพื่อขอรับความเห็นชอบ เรื่อง การแตงตั้งผูมีคุณสมบัติเหมาะสมใหดํารงตําแหนง
ขาราชการการเมือง เม่ือรองนายกรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลเห็นชอบพรอมลงนามถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จากนั้นสํานักงานรัฐมนตรีทําหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีใหรัฐมนตรีลงนาม เพ่ือนําสงหนังสือท่ี
รองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบ รวมท้ังเอกสารประกอบการเสนอเรื่อง  สงใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือมีมติ
ตอไป













๑.๓ สลค. จะมีหนังสือแจงมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหสํานักงานรัฐมนตรี จัดทําคําสั่งแตงตั้งขาราชการ
การเมือง สงไปยัง สลค.



๑.๔ หนังสือนําสงคําสั่งแตงตั้งขาราชการการเมือง





๑.๕ ข้ันตอนสุดทายของการแตงตั้งขาราชการการเมือง สลค. จะนําสําเนาคําสั่งแตงตั้งลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือทราบท่ัวกัน



กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ

๑. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการผูชวยรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดกําหนด
เก่ียวกับการแตงตั้งกรรมการผูชวยรัฐมนตรี ไวดังนี้

ขอ ๓ วรรคสาม กําหนดใหผูชวยรัฐมนตรีท่ีไดรับมอบหมายใหไปปฏิบัติหนาท่ีประจํากระทรวงใด
ใหปฏิบัติงานในฐานะผูชวยรัฐมนตรีท้ังหลายในกระทรวงเพ่ือประโยชนทางราชการท่ัวไปของกระทรวงนั้น
และวรรค ๕ กําหนดให กรรมการผูชวยรัฐมนตรีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละหนึ่งปนับแตวันท่ีไดรับ
การแตงตั้ง

ขอ ๕ กําหนดข้ันตอนการแตงตั้งกรรมการผูชวยรัฐมนตรี เม่ือนายกรัฐมนตรีเห็นสมควรแตงตั้ง
ผูทรงคุณวุฒิใดเปนกรรมการผูชวยรัฐมนตรี และเห็นสมควรมอบหมายใหไปปฏิบัติหนาท่ีประจํากระทรวงใด
ใหเสนอรายชื่อพรอมดวยประวัติตอ สลค. เพ่ือตรวจสอบ หากเห็นวามีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะ
ตองหามตามขอ ๔ ใหรายงานนายกรัฐมนตรีเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบตอไป

๒. มาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการการเมือง  พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
วรรคสองบัญญัติใหการแตงตั้งขาราชการการเมืองตําแหนงท่ีปรึกษาและตําแหนงเลขานุการรัฐมนตรี
ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี แตงตั้งบุคคลซึ่งเห็นสมควรตามเหตุผล
ในทางการเมืองและเปนผูมีคุณสมบัติท่ีจะเปนขาราชการการเมืองตามพระราชบัญญัตินี้ได

๓. มาตรา ๔ (๑) แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ บัญญัติใหการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีใหเสนอไดเฉพาะเรื่องท่ีกฎหมายกําหนดใหเปน
อํานาจหนาท่ีของคณะรฐัมนตรีหรือใหตองเสนอคณะรัฐมนตรี


