เรื่อง งานประสานคณะรัฐมนตรี
คู่มือการปฏิบัติงาน
หน่วยงาน สานักงานรัฐมนตรี . เอกสารเลขที่ SP-HSS-S-015.01 แก้ไขครั้งที่ :
วันที่บังคับใช้

หน้าที่ :

1. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของงานประสานคณะรัฐมนตรี กลุ่มงาน
สนับสนุนวิชาการ
๒.๒ เพื่อให้การปฏิบัติงานประสานคณะรัฐมนตรีเป็นมาตรฐานเดียวกัน
๒.๓ เพื่อให้ผู้ที่มาติดต่อประสานงานกับงานประสานคณะรัฐมนตรี ได้รับทราบขั้นตอนการปฏิบัติ งานของ
งานประสานคณะรัฐมนตรี
๒.๔ เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการทางาน

2. ขอบเขต
คู่มือนี้ใช้ในการปฏิบัติงานตามกระบวนงานประสานคณะรัฐมนตรีในการเสนอเรื่องทั่วไป /ร่างกฎหมายต่อ
คณะรัฐมนตรี เรื่องเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี การบันทึกสรุปเรื่องมติ
คณะรัฐมนตรีและประเด็นสาคัญของหนังสือที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งดาเนิ นการเพื่อเสนอรัฐมนตรี
ทราบ /พิจารณา ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ
ผู้บริหารทางการเมือง

3. คาจากัดความ
“รัฐมนตรี” หมายถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
“ผู้บริหารทางการเมื อง” หมายถึง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้ช่วยเลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงสาธารณสุข
“การกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี” หมายถึง การกลั่นกรองเรื่องทั่วไป /ร่างกฎหมายเสนอต่อรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาลงนามเสนอต่อคณะรัฐมนตรี การกลั่นกรองเรื่องเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีลงนามโดยรัฐมนตรี
“ ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)” หมายถึง ผู้ประสานงานเกี่ยวกับการเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา เรียกโดยย่อว่า “ปคร.” และให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Cabinet and
Parliamentary Liaison Officer” เรียกโดยย่อว่า “CPLO”
“บันทึกสรุปเรื่อง” หมายถึง เอกสารที่สานักงานรัฐมนตรีจัดทาขึ้นโดยสรุปประเด็นสาระสาคัญ เพื่ออานวย
ความสะดวกแก่รัฐมนตรีและผู้บริหารทางการเมือง ในการพิจารณาเรื่องที่หน่วยงานในสังกัดและในกากับ
กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอต่อรัฐมนตรีและผู้บริหารทางการเมือง
“ถูกต้อง” หมายถึง หน่วยงานในสังกัดและในกากับดาเนินการเสนอเรื่องทั่วไป /ร่างกฎหมาย เรื่องเสนอ
ความเห็นเพื่อประกอบการพิจา รณาของคณะรัฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี พ .ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ .ศ.
๒๕๔๘
“ครบถ้วน” หมายถึง เอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย ) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี มีความ
ถูกต้อง และตรงตามจานวนที่หน่วยงานแจ้งไว้ในเอกสารตามที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกาหนด
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เรื่อง งานประสานคณะรัฐมนตรี
คู่มือการปฏิบัติงาน
หน่วยงาน สานักงานรัฐมนตรี . เอกสารเลขที่ SP-HSS-S-015.01 แก้ไขครั้งที่ :
วันที่บังคับใช้

หน้าที่ :

“กรอบระยะเวลาที่กาหนด” หมายถึง การกาหนดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการทางานในการเสนอ
เรื่องทั่วไป /ร่างกฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ที่หน่วยงานในกากับและในสังกัดเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
โดยถือปฏิบัติร่วมกันว่า กรณีหน่วยงานในสังกัดและในกากับเสนอเรื่องทั่วไป /ร่างกฎหมายเสนอต่อรัฐมนตรี
ให้ดาเนินการทันทีและกาหนดเป็นเรื่องเร่งด่วน มีการกากับด้วยระยะเวลาในการทางานแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจน
โดยกาหนดระยะเวลาเริ่มตั้งแต่ลงทะเบียนรับเข้าสานักงานรัฐมนตรี วิเคราะห์กลั่นกรอง และตรวจสอบเอกสาร
จนถึงส่งเอกสารออกไปยังผู้บริหารทา งการเมืองเพื่อพิจารณา ใช้ระยะเวลา ๒6๐ นาที /เรื่อง (4.๓๐ ชั่วโมง/
เรื่อง) (กรณีไม่มีการแก้ไข/ปรับปรุงเอกสาร)
เรื่องเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จทันในการ
เสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข

คู่มือการปฏิบัติงาน

เรื่อง งานประสานคณะรัฐมนตรี
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หน่วยงาน สานักงานรัฐมนตรี . เอกสารเลขที่ SP-HSS-S-015.01 แก้ไขครั้งที่ :
วันที่บังคับใช้

หน้าที่ :

5. ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.๑ กระบวนการรับเรื่องเสนอเรื่องต่อรัฐมนตรี
5.๑.๑ การเสนอเรื่องทั่วไป/ร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม
รับเรื่องที่หน่วยงาน
เสนอต่อ ครม.

งานธุรการ
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

แก้ไข

พิจารณาเรื่อง/
ตรวจสอบเอกสาร

จนท.
งานประสานคณะรัฐมนตรี

วิเคราะห์กลั่นกรอง
เอกสารฯ

จนท.
งานประสานคณะรัฐมนตรี

จนท.
งานประสานคณะรัฐมนตรี
-หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุน
วิชาการ
-หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี
-เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข/
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข
-รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข /รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข

คู่มือการปฏิบัติงาน

จัดทาบันทึกสรุปเรื่อง เสนอ
ปคร.เพื่อทราบ

จัดทาบันทึกสรุปเรื่อง เสนอ
พร้อมเอกสารเสนอรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาลงนาม
แก้ไข

เสนอผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับ

รัฐมนตรีพิจารณา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา

-บันทึกข้อความ ปลัด สธ.เรียนรัฐมนตรี
-หนังสือเรียนรองนายกรัฐมนตรี
-หนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
10 นาที
-บันทึกเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(รองนายกรัฐมนตรีลงนาม)
-เอกสารประกอบการพิจารณา
-พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ .ศ.
๒๕๔๘ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ ไม่เกิน
และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 18๐ นาที
พ.ศ.๒๕๔๘
-ระเบียบงานสารบรรณ
-Template การเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรีตามที่สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีกาหนด
-บันทึกสรุปประเด็นสาระสาคัญของ
เรื่องที่หน่วยงานเสนอรัฐมนตรีเสนอ
ปคร.(ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภา) เพื่อทราบก่อนเสนอ รัฐมนตรี
-หนังสือเสนอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ลงนาม
-บันทึกสรุปประเด็นสาระสาคัญของ
๑๐ นาที
เรื่องที่หน่วยงานเสนอรัฐมนตรีลงนาม
เพื่อเสนอต่อ ครม.
-หนังสือเสนอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ลงนาม
-บันทึกสรุปประเด็นสาระสาคัญของ
เรื่องที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
6๐ นาที
-เอกสารเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา
-หนังสือเสนอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ลงนาม
-เอกสารได้รับการลงนามครบถ้วน
ทุกฉบับ

-

เรืลงนาม
่อง งานประสานคณะรัฐมนตรี
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หน่วยงาน สานักงานรัฐมนตรี . เอกสารเลขที่ SP-HSS-S-015.01 แก้ไขครั้งที่ :
วันที่บังคับใช้

หน้าที่ :

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายละเอียดงาน
มาตรฐานคุณภาพของงาน
๑.รับเรื่องทั่วไป/ร่างกฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรี -เรื่องทั่วไป/ร่างกฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีมีการ
(ครม.) จากงานสารบรรณซึ่งมีการลงทะเบียนรับ
ลงทะเบียนรับตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
เรื่อง
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
๒. พิจารณาเรื่องโดยวิเคราะห์เรื่องในประเด็นดังนี้
- เรื่องทั่วไป /ร่างกฎหมายที่เสนอเป็นเรื่องเสนอ
รัฐมนตรีลงนามเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
- หนังสือ /เอกสารที่เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาลงนามเสนอคณะรัฐมนตรีได้มีการเสนอ
ผ่านระบบสายงานการบังคับบัญชาโดยเสนอผ่าน
ปลัดกระทรวง/รองปลัดกระทรวงก่อนเสนอรัฐมนตรี
พิจารณาแล้ว ถ้าไม่ผ่านส่งคืนงานสารบรรณแจ้ง
หน่วยงานดาเนินการเสนอตามลาดับชั้น
- เอกสารประกอบกา รพิจารณามีสิ่งที่ส่งมาด้วย
ถูกต้องครบถ้วน
- การเสนอ เรื่องทั่วไป / ร่างกฎหมาย ต่อ
คณะรัฐมนตรีหน่วยงานเจ้าของเรื่องจัดทาหนังสือ
ตามรูปแบบ (Template) ที่สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีกาหนดในแต่ละประเภทของเรื่องที่
เสนอ
- การเสนอเรื่องทั่วไป/ร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี
หน่วยงานเจ้าของเรื่องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.
๒๕๔๘ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๘
- รูปการเสนอหนังสือหน่วยงานเจ้าของเรื่องปฏิบัติ
ตามระเบียบงานสารบรรณ

-เรื่องทั่วไป/ร่างกฎหมายมีเนื้อหาชัดเจน ครอบคลุม
ถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบแล้วปฏิบัติตาม พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ .ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
พ. ศ. ๒๕๔๘ ตามหนังสือ สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๖/ว ๓๖ ลงวันที่
๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ และระเบียบงานสารบรรณ
-เนื้อหาไม่มีคาผิด

๓.จัดทาบันทึกสรุปเรื่อง พร้อมเสนอข้อพิจารณาและ จัดทาบันทึกสรุปเรื่องและเสนอต่อ ปคร.
ข้อเสนอเสนอ ปคร. เพื่อทราบ
(ผูป้ ระสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา)
คู่มือการปฏิบัติงาน

เรื่อง งานประสานคณะรัฐมนตรี
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หน่วยงาน สานักงานรัฐมนตรี . เอกสารเลขที่ SP-HSS-S-015.01 แก้ไขครั้งที่ :
วันที่บังคับใช้

หน้าที่ :

รายละเอียดงาน
๔. จัดทาบันทึกสรุปเรื่อง พร้อมเสนอข้อพิจารณา
และข้อเสนอเพื่อการพิจารณาสั่งการลงนามของผู้มี
อานาจ

มาตรฐานคุณภาพของงาน
-จัดทาบันทึกสรุปเรื่องและเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
-เนื้อหาที่สรุปมีความกระชับ ครอบคลุมถูกต้อง
ไม่มีคาผิด
-เอกสารมีความสมบรูณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง
๕. เสนอเอกสารต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ กรณี
จัดทาบันทึกสรุปเรื่องและเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
เสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชามีการแก้ไข เจ้าหน้าที่
-เนื้อหาที่สรุปมีความกระชับ ครอบคลุมถูกต้อง
จะต้องดาเนินการประสานหน่วยงานแก้ไขและเสนอ ไม่มีคาผิด
ต่อผู้บังคับบัญชาใหม่ตามลาดับ
-เอกสารมีความสมบรูณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง
๖. รับเอกสารที่รัฐมนตรีพิจารณาลงนามจากหัวหน้า -หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรีรับเรื่อง
ทั่วไป /ร่าง
สานักงานรัฐมนตรี
กฎหมายที่รัฐมนตรีลงนามแล้ว ลงลายมือชื่อใน
หนังสือออก
-เอกสารที่ได้รับครบถ้วน
๗. แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องรับเอกสารเรื่อง ทั่วไป/ - หน่วยงานนาเอกสารออกเลขหนังสือจากสารบรรณ
ร่างกฎหมายทีรั่ ฐมนตรีลงนาม จากงานสารบรรณ
กลาง สานักงานปลัดกระทรวง สธ .ไปเสนอต่อ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี หลังจากออกเลขหนังสือ
ภายใน ๓ วันทาการ
๘. จัดเก็บสาเนาหนังสือลงนามใส่แฟ้มเอกสาร

คู่มือการปฏิบัติงาน

-จัดเก็บสาเนาหนังสือใส่แฟ้มเพื่อการสืบค้น เอกสาร
ภายใน ๑ วันทาการ

เรื่อง งานประสานคณะรัฐมนตรี
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หน่วยงาน สานักงานรัฐมนตรี . เอกสารเลขที่ SP-HSS-S-015.01 แก้ไขครั้งที่ :
วันที่บังคับใช้

หน้าที่ :

5.๑.๒ การเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม
รับเรื่องที่หน่วยงานเสนอ
ความเห็นประกอบการ
พิจารณาของ ครม

งานธุรการ
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

พิจารณาเรื่อง/
ตรวจสอบเอกสาร
วิเคราะห์กลั่นกรอง
เอกสารฯ

จนท.
งานประสานคณะรัฐมนตรี

-หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุน
วิชาการ
-หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี
-เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข/
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข
-รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข /รัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงสาธารณสุข

คู่มือการปฏิบัติงาน

-บันทึกข้อความ ปลัดสธ .เรียน
รัฐมนตรี
-หนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
-เอกสารประกอบการพิจารณา

ระยะเวลา
10 นาที

-พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอ

แก้ไข

จนท.
งานประสานคณะรัฐมนตรี

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

จัดทาบันทึกสรุปเรื่อง เสนอ
พร้อมเอกสารเสนอรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาลงนาม
แก้ไข

เสนอผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับ

รัฐมนตรีพิจารณา

เรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๘
30 นาที
-ระเบียบงานสารบรรณ
-Template การเสนอความเห็นต่อ
คณะรัฐมนตรีตามที่สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีกาหนด
- บันทึกสรุปประเด็นสาระสาคัญของ
เรื่องที่เสนอความเห็นเพื่อประกอบการ 20 นาที
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี
-หนังสือเสนอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ลงนามเสนอความเห็นประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีพร้อม
เอกสารประกอบการพิจารณา
- บันทึกสรุปประเด็นสาระสาคัญของ
เรื่องที่เสนอความเห็นเพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี
-หนังสือเสนอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ลงนามเสนอความเห็นประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีพร้อม
เอกสารประกอบการพิจารณา
-เอกสารได้รับการลงนามครบถ้วน
ทุกฉบับ

๓๐ นาที

-

ลงนาม

เรื่อง งานประสานคณะรัฐมนตรี
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หน่วยงาน สานักงานรัฐมนตรี . เอกสารเลขที่ SP-HSS-S-015.01 แก้ไขครั้งที่ :
วันที่บังคับใช้

หน้าที่ :

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพของงาน

๑.รับเรื่องเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
ของ คณะรัฐมนตรี (ครม.) จากงานสารบรรณซึ่งมี
การลงทะเบียนรับเรื่อง

-เรื่องเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ
ครม .มีการลงทะเบียนรับตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

๒. พิจารณาเรื่องโดยอ่าน วิเคราะห์เรื่องในประเด็น
ดังนี้
- เรื่องเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
ของ ครม.เป็นเรื่องเสนอรัฐมนตรีลงนามเพื่อเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี
- หนังสือ- เอกส ารที่เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาลงนามเสนอคณะรัฐมนตรีได้มีการเสนอ
ผ่านระบบสายงานการบังคับบัญชาโดยเสนอผ่าน
ปลัดกระทรวง/รองปลัดกระทรวงก่อนเสนอรัฐมนตรี
พิจารณาแล้ว ถ้าไม่ผ่านส่งคืนงานสารบรรณแจ้ง
หน่วยงานดาเนินการเสนอตามลาดับชั้น
- เอกสารประกอบการพิจารณามีสิ่งที่ ส่งมาด้วย
ถูกต้องครบถ้วน
- การเสนอ เรื่องเสนอความเห็นเพื่อประกอบการ
พิจารณาของ ครม .หน่วยงานเจ้าของเรื่องจัดทา
หนังสือตามรูปแบบ (Template) ที่สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีกาหนดในแต่ละประเภทของเรื่องที่
เสนอ
- การเสนอเรื่องเสนอความเห็นเพื่อประกอบการ
พิจารณาของ ครม.หน่วยงานเจ้าของเรื่องปฏิบัติตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ.
๒๕๔๘
- รูปการเสนอหนังสือหน่วยงานเจ้าของเรื่องปฏิบัติ
ตามระเบียบงานสารบรรณ

-เรื่องเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ
ครม.มีเนื้อหาชัดเจน ครอบคลุมถูกต้อง ครบถ้วน
ตรวจสอบแล้วปฏิบัติตาม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ .ศ.
๒๕๔๘ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ .ศ.๒๕๔๘ ตามหนังสือ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร
๐๕๐๖/ว ๒๕ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๓
และระเบียบงานสารบรรณ
-เนื้อหาไม่มีคาผิด

คู่มือการปฏิบัติงาน

เรื่อง งานประสานคณะรัฐมนตรี
เอกสารเลขที่ SP-HSS-S-015.01 แก้ไขครั้งที่ :
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หน่วยงาน สานักงานรัฐมนตรี . วันที่บังคับใช้
รายละเอียดงาน
๓. จัดทาบันทึกสรุปเรื่อง พร้อมเสนอข้อพิจารณา
และข้อเสนอเพื่อการพิจารณาสั่งการลงนามของผู้มี
อานาจ
4. เสนอเอกสารต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ กรณี
เสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชามีการแก้ไข เจ้าหน้าที่
จะต้องดาเนินการประสานหน่วยงานแก้ไขและเสนอ
ต่อผู้บังคับบัญชาใหม่ตามลาดับ
5. รับเอกสารที่รัฐมนตรีพิจารณาลงนามจากหัวหน้า
สานักงานรัฐมนตรี
6. แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องรับเรื่องเสนอความเห็น
เพื่อประกอบการพิจารณาของ ครม .ที่รัฐมนตรี
ลงนามแล้ว จากงานสารบรรณ สานักงานรัฐมนตรี
กรณีเร่งด่วน สานักงานรัฐมนตรีดาเนินการจัดส่ง
เอกสารให้กับหน่วยงานไปยังสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
7. จัดเก็บสาเนาหนังสือลงนามใส่แฟ้มเอกสาร

คู่มือการปฏิบัติงาน

หน้าที่ :

มาตรฐานคุณภาพของงาน
-จัดทาบันทึกสรุปเรื่องและเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
-เนื้อหาที่สรุปมีความกระชับ ครอบคลุมถูกต้อง
ไม่มีคาผิด
-เอกสารมีความสมบรูณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง
จัดทาบันทึกสรุปเรื่องและเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
-เนื้อหาที่สรุปมีความกระชับ ครอบคลุมถูกต้อง
ไม่มีคาผิด
-เอกสารมีความสมบรูณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง
-หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรีรับเรื่องเสนอความเห็น
เพื่อประกอบการพิจารณาของ ครม . ลงลายมือชื่อใน
หนังสือออก
-เอกสารที่ได้รับครบถ้วน
- หน่วยงานนาเอกสารที่ออกเลขหนังสือจาก
สารบรรณกลาง สานักงานปลัดกระทรวง สธ .ไป
เสนอต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หลังจากออกเลข
หนังสือ ภายใน ๓ วันทาการ
กรณีเร่งด่วน สานักงานรัฐ มนตรีออกเลขหนังสือจาก
สารบรรณกลาง สานักงานปลัดกระทรวง สธ และ
ดาเนินการจัดส่งให้ทันการประชุมคณะรัฐมนตรี
-จัดเก็บสาเนาหนังสือใส่แฟ้มเพื่อการสืบค้น เอกสาร
ภายใน ๑ วันทาการ

เรื่อง งานประสานคณะรัฐมนตรี
เอกสารเลขที่ SP-HSS-S-015.01 แก้ไขครั้งที่ :
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หน่วยงาน สานักงานรัฐมนตรี . วันที่บังคับใช้

หน้าที่ :

5.๒ กระบวนการดาเนินการตามเอกสารจากสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
5.๒.๑ การสรุปเอกสารมติคณะรัฐมนตรี
ผู้รับผิดชอบ
งานธุรการกลุ่มงานสนับสนุน
วิชาการ

จนท.
งานประสานคณะรัฐมนตรี

จนท.
งานประสานคณะรัฐมนตรี

กิจกรรม
รับเรื่อง มติ ครม.
ที่ สลค.แจ้ง

สาเนามติ.ครม. แจ้งหน่วยงาน
เบื้องต้นผ่านทางโทรสาร

จัดทาบันทึกสรุปเรื่องเสนอ
รัฐมนตรีเพื่อทราบ/พิจารณา
สั่งการ

แก้ไข
-หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุน
วิชาการ
เสนอผู้บังคับบัญชา
-หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี
ตามลาดับ
-เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข/
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
-หนังสือสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเรียนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข/รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(มติ ครม.)
-เอกสารประกอบ(สิ่งที่ส่งมาด้วย)
-หนังสือสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเรียนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข (มติ ครม.)

ระยะเวลา
๕ นาที

๕ นาที

- บันทึกสรุปประเด็นสาระสาคัญของ
มติ ครม.เรียนเลขานุการรัฐมนตรีฯ / ๑๕ นาที
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีฯเพื่อนา
เรียนรัฐมนตรีเพื่อทราบ /พิจารณา
มอบปลัด สธ . สั่งการหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดาเนินการตามมติ ครม.
- เอกสารอ้างถึง
-หนังสือสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเรียนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข/รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(มติ ครม.)
๓๐ นาที
- บันทึกสรุปประเด็นสาระสาคัญของ
มติ ครม.
- เอกสารอ้างถึง

-เอกสารได้รับการลงนามสั่งการ
-รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข /รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข

คู่มือการปฏิบัติงาน

รัฐมนตรีพิจารณา

-

ลงนามสั่งการ

เรื่อง งานประสานคณะรัฐมนตรี
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หน่วยงาน สานักงานรัฐมนตรี . เอกสารเลขที่ SP-HSS-S-015.01 แก้ไขครั้งที่ :
วันที่บังคับใช้

หน้าที่ :

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพของงาน

๑.รับเรื่องหนังสือจากสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี -หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เอกสารมติ
(เอกสารมติ ครม .) จากงานสารบรรณซึ่งมีการ
ครม .) มีการลงทะเบียนรับตามระเบียบสานัก
ลงทะเบียนรับเรื่อง
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
-เอกสารมีสิ่งที่ส่งมาด้วยครบถ้วน (ถ้ามี)
๒. พิจารณาเรื่องโดยอ่านและวิเคราะห์ว่าเรื่องอยู่ใน -เอกสารแจ้งมติ ครม. ที่หน่วยงานต่างๆ เสนอเรื่อง
ความรับผิดชอบของงานประสานคณะรัฐมนตรี
ต่อคณะรัฐมนตรี
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ถ้าไม่ใช่ส่งเรื่องคืนงาน
สารบรรณ
๓. ค้นหาเอกสารอ้างถึง
๔. สาเนาเอกสารหนังสือจากสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (เอกสารมติ ครม .) ให้กับหน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง(หน่วยงานในสังกัดและในกากับ สธ.)

- มีเรื่องเดิมแนบ (ถ้ามี)
-สาเนาเอกสารที่ยังไม่มีการสั่งการได้ส่งถึงหน่วยงาน
เจ้าของเรื่องทันทีที่สานักงานรัฐมนตรีได้รับเอกสาร
จาก สลค .โดยผ่านทางโทรสาร หรือแจ้งผ่านทาง
โทรศัพท์ให้กับเจ้าของเรื่องทราบเพื่อมารับเอกสาร
โดยตรงจากสานักงานรัฐมนตรีเพื่อดาเนินการตาม
มติ ครม.ในเบื้องต้น
๕. จัดทา บันทึกสรุป มติ ครม .เสนอรัฐมนตรีเพื่อ -จัดทาบันทึกสรุปเรื่องและเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ทราบ/พิจารณาสั่งการของผู้มีอานาจ
ภายใน ๑ วันทาการ
-เนื้อหาที่สรุปมีความกระชับ ครอบคลุมถูกต้อง
ไม่มีคาผิด
-เอกสารมีความสมบรูณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง
๕. เสนอเอกสารต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ กรณี
-จัดทาบันทึกสรุปเรื่องและเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
เสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชาไม่ถูกต้องหรือมีบัญชาให้ -เนื้อหาที่สรุปมีความกระชับ ครอบคลุมถูกต้อง
แก้ไข เจ้าหน้าที่จะต้องดาเนินการแก้ไขและจัดทา
ไม่มีคาผิด
บันทึกสรุปเสนอต่อผู้บังคับบัญชาใหม่ตามลาดับ
-เอกสารมีความสมบรูณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง
๖. จัดเก็บสาเนาหนังสือลงนามใส่แฟ้มเอกสาร
-จัดเก็บสาเนาหนังสือใส่แฟ้มเพื่อการสืบค้น เอกสาร
ภายใน ๑ วันทาการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

เรื่อง งานประสานคณะรัฐมนตรี

10

หน่วยงาน สานักงานรัฐมนตรี . เอกสารเลขที่ SP-HSS-S-015.01 แก้ไขครั้งที่ :
วันที่บังคับใช้

หน้าที่ :

5.๒.๒ การสรุปเอกสารแจ้งเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ผู้รับผิดชอบ
งานธุรการ
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

กิจกรรม
รับเรื่อง สลค. แจ้งเสนอ
ความเห็นเพื่อประกอบ
การพิจารณาของ ครม.

จนท.
งานประสานคณะรัฐมนตรี

จนท.
งานประสานคณะรัฐมนตรี

-สาเนาเอกสารเรียน ปคร. เพื่อ
พิจารณาสั่งการมอบหน่วยงาน
ดาเนินการตอบความเห็น
-ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการตามข้อสั่งการของ
ปคร.
จัดทาบันทึกสรุปเรื่องเสนอ
รัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
สั่งการ

-หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุน
วิชาการ
-หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี
-เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข

-รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข

คู่มือการปฏิบัติงาน

แก้ไข

เสนอผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับ

รัฐมนตรีพิจารณา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
-หนังสือสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเรียนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข (แจ้งเสนอ
ความเห็นประกอบการพิจารณาของ
ครม.)
-เอกสารประกอบ(สิ่งที่ส่งมาด้วย)
-สาเนาหนังสือสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเรียนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข (แจ้งเสนอ
ความเห็นประกอบการพิจารณาของ
ครม.)
-เอกสารประกอบ(สิ่งที่ส่งมาด้วย)
- บันทึกสรุปประเด็นสาระสาคัญของ
เรื่องเรียนเลขานุการรัฐมนตรีฯเพื่อ
นาเรียนรัฐมนตรีพิจารณามอบปลัด
สธ . สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการตอบความเห็น
- เอกสารประกอบ(สิ่งที่ส่งมาด้วย)
-หนังสือสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเรียนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข (แจ้งเสนอ
ความเห็นประกอบการพิจารณาของ
ครม.)
- บันทึกสรุปประเด็นสาระสาคัญของ
เรื่องเสนอความเห็น
- เอกสารประกอบ(สิ่งที่ส่งมาด้วย)

ระยะเวลา
๕ นาที

๒๐ นาที

๑๐ นาที

๑๕ นาที

-เอกสารได้รับการลงนามสั่งการ

สั่งการมอบ ปลัด สธ.

-

เรื่อง งานประสานคณะรัฐมนตรี
เอกสารเลขที่ SP-HSS-S-015.01 แก้ไขครั้งที่ :
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หน่วยงาน สานักงานรัฐมนตรี . วันที่บังคับใช้
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

จนท.
งานประสานคณะรัฐมนตรี

ดาเนินการตามข้อสั่งการ

จนท.
งานประสานคณะรัฐมนตรี

ลงทะเบียนสาหรับการติดตาม
หน่วยงานในการเสนอ
ความเห็นเพื่อประกอบการ
พิจารณา

หน้าที่ :

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา

- -หนังสือสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเรียนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข (แจ้งเสนอ
ความเห็นประกอบการพิจารณาของ
ครม.)

๕ นาที

-แฟ้มทะเบียนสาเนาเอกสารเรื่องแจ้ง
เสนอความเห็นเพื่อประกอบการ
พิจารณา

๕ นาที

ของ ครม.
งานธุรการ
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

จัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์

-แฟ้มทะเบียนเรื่องออกจากกลุ่มงาน
สนับสนุนวิชาการ

๕ นาที

เรื่อง งานประสานคณะรัฐมนตรี
เอกสารเลขที่ SP-HSS-S-015.01 แก้ไขครั้งที่ :
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หน่วยงาน สานักงานรัฐมนตรี . วันที่บังคับใช้

หน้าที่ :

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายละเอียดงาน
มาตรฐานคุณภาพของงาน
๑.รับเรื่องหนังสือจากสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี -หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (แจ้งเสนอ
(เสนอความเห็น ) จากงานสารบรรณซึ่งมีการ
ความเห็น ) มีการลงทะเบียนรับตามระเบียบสานัก
ลงทะเบียนรับเรื่อง
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
-เอกสารมีสิ่งที่ส่งมาด้วยครบถ้วน (ถ้ามี)
๒. สาเนาเอกสารเรียน ปคร. เพื่อพิจารณาสั่งการ
-หนั งสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (แจ้งเสนอ
มอบหน่วยงานดาเนินการตอบความเห็น
ความเห็น)
และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตาม
-ภายใน ๑ วันทาการ
ข้อสั่งการของ ปคร.
๓.จัดทาบันทึกสรุปเรื่องเสนอผู้บริหารพิจารณา
-ภายใน ๑ วันทาการ
สั่งการ
๔. เสนอเอกสารต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ กรณี -ภายใน ๑ วันทาการ
เสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชาไม่ถูกต้องหรือมีบัญชาให้
แก้ไข เจ้าหน้าที่จะต้องดา เนินการแก้ไขและจัดทา
บันทึกสรุปเสนอต่อผู้บังคับบัญชาใหม่
๕.ดาเนินการตามคาบัญชาของผู้มีอานาจสั่งการ
-ภายใน ๑ วันทาการ
๖.ลงทะเบียนสาหรับการติดตามหน่วยงานในการ
-มีสาเนาติดตามเรื่องและทราบข้อมูลหน่วยงานที่
เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ ครม. ได้รับมอบหมายเสนอความเห็นเพื่อประกอบการ
พิจารณาของ ครม.
๗. บริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บ -จัดเก็บสาเนาหนังสือใส่แฟ้มเอกสาร ภายใน ๑ วัน
เข้าแฟ้มเอกสาร
ทาการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

เรื่อง งานประสานคณะรัฐมนตรี
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หน่วยงาน สานักงานรัฐมนตรี . เอกสารเลขที่ SP-HSS-S-015.01 แก้ไขครั้งที่ :
วันที่บังคับใช้

หน้าที่ :

5.๒.๓ การสรุปเอกสารแจ้งดาเนินการจากสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

จนท.
งานประสานคณะรัฐมนตรี

๕ นาที

- บันทึกสรุปประเด็นสาระสาคัญของ
เรื่องเรียนเลขานุการรัฐมนตรีฯ เพื่อ
นาเรียนรัฐมนตรีพิจารณามอบปลัด
สธ. สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการตามข้อสั่งการ

๑๐ นาที

เสนอผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับ

-หนังสือสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเรียนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข (สลค. แจ้ง
ดาเนินการ)
- บันทึกสรุปประเด็นสาระสาคัญของ
เรื่อง
- เอกสารประกอบ(สิ่งที่ส่งมาด้วย)

๑๐ นาที

รัฐมนตรีพิจารณา

-เอกสารได้รับการลงนามสั่งการ

จัดทาบันทึกสรุปเรื่องเสนอ
รัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
สั่งการ

-หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุน
วิชาการ
-หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี
-เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข

-รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข
งานธุรการกลุ่มงานสนับสนุน
วิชาการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา

-หนังสือสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเรียนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข
(แจ้งดาเนินการ)
-เอกสารประกอบ(สิ่งที่ส่งมาด้วย)

รับเรื่อง สลค. แจ้ง
ดาเนินการ

งานธุรการกลุ่มงาน
สนับสนุนวิชาการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แก้ไข

-

สั่งการมอบ ปลัด สธ.

จัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์

-แฟ้มทะเบียนเรื่องออกจากกลุ่มงาน
สนับสนุนวิชาการ

๕ นาที

เรื่อง งานประสานคณะรัฐมนตรี

14

หน่วยงาน สานักงานรัฐมนตรี . เอกสารเลขที่ SP-HSS-S-015.01 แก้ไขครั้งที่ :
วันที่บังคับใช้

หน้าที่ :

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพของงาน

๑.รับเรื่องหนังสือจากสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี -หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(แจ้ง
(แจ้งดาเนินการ ) จากงานสารบรรณซึ่งมีการ
ดาเนินการ )มีการลงทะเบียนรับตามระเบียบสานัก
ลงทะเบียนรับเรื่อง
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
-เอกสารมีสิ่งที่ส่งมาด้วยครบถ้วน (ถ้ามี)
๒. พิจารณาเรื่องโดยอ่านและวิเคราะห์เรื่องเพื่อสรุป -เอกสารแจ้งดาเนินการจากสานักเลขาธิการ
เสนอผู้บริหารสั่งการ
คณะรัฐมนตรี
๓. ค้นหาเอกสารอ้างถึง
๔. จัดทาบันทึกสรุป เอกสารแจ้งดาเนินการจาก
สลค.เพื่อทราบ/พิจารณาสั่งการของผู้บริหาร

- มีเรื่องเดิมแนบ (ถ้ามี)
-จัดทาบันทึกสรุปเรื่องและเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ภายใน ๑ วันทาการ
-เนื้อหาที่สรุปมีความกระชับ ครอบคลุมถูกต้อง
ไม่มีคาผิด
-เอกสารมีความสมบรูณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง
๕. เสนอเอกสารต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ กรณี
จัดทาบันทึกสรุปเรื่องและเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
เสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชาไม่ถูกต้องหรือมีบัญชาให้ -เนื้อหาที่สรุปมีความกระชับ ครอบคลุมถูกต้อง
แก้ไข เจ้าหน้าที่จะต้องดาเนินการแก้ไขและจัดทา
ไม่มีคาผิด
บันทึกสรุปเสนอต่อผู้บังคับบัญชาใหม่ตามลาดับ
-เอกสารมีความสมบรูณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง
๖. จัดเก็บสาเนาหนังสือลงนามใส่แฟ้มเอกสาร
-จัดเก็บสาเนาหนังสือใส่แฟ้มเพื่อการสืบค้น เอกสาร
ภายใน ๑ วันทาการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

เรื่อง งานประสานคณะรัฐมนตรี
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หน่วยงาน สานักงานรัฐมนตรี . เอกสารเลขที่ SP-HSS-S-015.01 แก้ไขครั้งที่ :
วันที่บังคับใช้

หน้าที่ :

5.๓ กระบวนการจัดทารายงาน/เอกสาร เรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
5.๓.๑ การจัดทาเอกสารสรุประเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา

รับระเบียบวาระการ
ประชุม จาก สลค.

- เอกสารระเบียบวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรี

๑ ชม.

จนท. ผู้รับผิดชอบ
(ตามตารางปฏิบัติงาน)
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

จัดทาบันทึกสรุประเบียบวาระ
การประชุม ครม.เสนอต่อ
ผู้บริหารการเมือง

-บันทึกสรุประเบียบวาระการประชุม
ครม.

๑๕ นาที

จนท. ผู้รับผิดชอบ
(ตามตารางปฏิบัติงาน)
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

ทางการเมือง เพื่อทราบ
จัดทาบันทึกสรุประเบียบวาระการ
ประชุมครม.แจ้งและเสนอต่อ
ปลัดสธ./ปคร./หน.สร.และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ
เรื่องและดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง

-บันทึกสรุประเบียบวาระการประชุม
ครม.
-สาเนาเอกสารเรื่องที่ได้รับการบรรจุ
วาระการประชุม

๑๐ นาที

-บันทึกแจ้งหน่วยงานให้หน่วยงาน
ทราบว่าเรื่องได้รับการบรรจุใน
ระเบียบวาระใด (สธ.เจ้าของเรื่อง/
สธ.เกี่ยวข้องตอบความเห็น)

๑๐ นาที

พนักงานขับรถ
งานบริหารทั่วไป

จนท. ผู้รับผิดชอบ
(ตามตารางปฏิบัติงาน)
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
จนท. ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
งานประสานคณะรัฐมนตรี

จัดทาบันทึกแจ้งหน่วยงาน
(เจ้าของเรื่อง/เกี่ยวข้องเพื่อ
ทราบ)
ประสานขอรายชื่อผู้ชี้แจงจาก
หน่วยงานเจ้าของเรื่องและจัดส่ง
ให้กับ สลค.ผ่านทางโทรสาร
(กรณีเรื่องเพื่อพิจารณาของ สธ.)

จนท. ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
งานประสานคณะรัฐมนตรี
จนท. งานประสาน
คณะรัฐมนตรี
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ประสานหน่วยงาน-จัดส่ง
สรุปคาเสนอเรื่องต่อ ครม.
เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี

-เอกสารแจ้งรายชื่อผู้ชี้แจงจาก
หน่วยงาน

๑๐ นาที

(กรณีเรื่องเพื่อพิจารณา)

-เอกสารสรุปคาเสนอเรื่องจาก
หน่วยงาน
(กรณีเรื่องเพื่อพิจารณา)

-เอกสารสรุปคาเสนอเรื่องจาก
หน่วยงาน

๑๐ นาที

(กรณีเรื่องเพื่อพิจารณา)

-สาเนาบันทึกสรุประเบียบวาระการ
ประชุม ครม.
จัดเก็บสาเนาคู่ฉบับสรุป
-สาเนาบันทึกแจ้งหน่วยงาน
ระเบียบวาระการ
-สาเนาเอกสารเรื่องที่ได้รับการบรรจุ
ประชุม
วาระการประชุม
เรื่อง งานประสานคณะรัฐมนตรี

๕ นาที
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หน่วยงาน สานักงานรัฐมนตรี . เอกสารเลขที่ SP-HSS-S-015.01 แก้ไขครั้งที่ :
วันที่บังคับใช้

หน้าที่ :

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพของงาน

๑. ขอรถยนต์จากงานบริหารทั่วไปเพื่อไปรับเอกสาร -เอกสารระเบียบวาระการประชุมกลุ่มงานสนับสนุน
ระเบียบวาระการประชุมจากสานักเลขาธิการ
วิชาการได้รับไม่มีความเสียหาย สิ่งที่ส่งมาด้วย
คณะรัฐมนตรี (ตามวันเวลาและสถานที่ที่ สลค.แจ้ง) ครบถ้วน (ถ้ามี)
๒. จัดทาบันทึกสรุประเบียบวาระ การประชุม ครม. -จัดทาบันทึกข้อความและเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
เสนอต่อผู้บริหารการเมือง
ภายใน ๑๐ นาที
-เนื้อหาบันทึกข้อความมีความกระชับ ครอบคลุม
ถูกต้อง ไม่มีคาผิด
-เอกสารมีความสมบรูณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง
๓.จัดทาบันทึกสรุประเบียบวาระการประชุมครม.
-จัดทาบันทึกข้อความและเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
แจ้งและเสนอต่อปลัดสธ./ปคร./หน.สร.และ
ภายใน ๑๐ นาที
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบเรื่องนั้นๆ เพื่อ
-เนื้อหาบันทึกข้อความมีความกระชับ ครอบคลุม
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ถูกต้อง ไม่มีคาผิด
-เอกสารมีความสมบรูณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง
๔.จัดทาบันทึกแจ้งหน่วยงานเพื่อทราบและ
-จัดทาบันทึกข้อความและเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง (กรณีเป็นเจ้าของ
ภายใน ๑๐ นาที
เรื่อง/ตอบความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้อง)
-เนื้อหาบันทึกข้อความมีความกระชับ ครอบคลุม
ถูกต้อง ไม่มีคาผิด
-เอกสารมีความสมบรูณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง
๕.ประสานขอรายชื่อผู้ชี้แจง จากหน่วยงานและ
-เอกสาร ครบถ้วน ถูกต้อง ได้รับการยืนยันข้อมูล
จัดส่งให้กับ สลค.ผ่านทางโทรสาร
จากหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
(กรณีเรื่องเพื่อพิจารณาของ สธ.)
๖.ประสานหน่วยงานจัดส่งสรุปคาเสนอเรื่องต่อ
-เอกสาร ครบถ้วน ถูกต้อง ได้รับการยืนยันข้อมูล
ครม.เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี
จากหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
-เนื้อหาบันทึกข้อความมีความกระชับ ครอบคลุม
ถูกต้อง ไม่มีคาผิด (ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A 4)
๗.จัดเก็บสาเนาคู่ฉบับสรุประเบียบวาระการประชุม -จัดเก็บสาเนาคู่ฉบับใส่ตู้เอกสารเพื่อการสืบค้น
ในตู้เอกสาร
เอกสาร ภายใน ๑ วันทาการ
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เรื่อง งานประสานคณะรัฐมนตรี
คู่มือการปฏิบัติงาน
หน่วยงาน สานักงานรัฐมนตรี . เอกสารเลขที่ SP-HSS-S-015.01 แก้ไขครั้งที่ :
วันที่บังคับใช้

หน้าที่ :

5.๓.๒ การจัดทารายงานผลการดาเนินการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
ผู้รับผิดชอบ
จนท.งานประสาน
คณะรัฐมนตรี

จนท.งานประสาน
คณะรัฐมนตรี
จนท.งานประสาน
คณะรัฐมนตรี

จนท.งานประสาน
คณะรัฐมนตรี

กิจกรรม
รวบรวมข้อมูลบัญชีเรื่อง
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี

ปรับปรุงข้อมูล ความก้าวหน้า
ของบัญชีเรื่องเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีให้เป็นปัจจุบัน

เสนอข้อมูลบัญชีเรื่องเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีให้ หน.กลุ่มงาน
พิจารณาก่อนส่งผู้เกี่ยวข้อง

ส่งข้อมูลบัญชีเรื่องเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีให้ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- แฟ้มบัญชีรวบรวมเรื่องทั่วไป/
ร่างกฎหมายเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี

ระยะเวลา
๕ นาที

- เอกสารรวบรวมเรื่องทั่วไป/
ร่างกฎหมายเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี

๑๐ นาที

- เอกสารรวบรวมเรื่องทั่วไป/
ร่างกฎหมายเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี

๕ นาที

-สาเนาเอกสารบัญชีเรื่องเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีที่ปรับปรุง
ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

๕ นาที

(ตามข้อสั่งการ)
ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

จนท.งานประสาน
คณะรัฐมนตรี

จัดเก็บสาเนาข้อมูล
ในแฟ้มเอกสาร

-สาเนาเอกสารบัญชีเรื่องเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีที่ปรับปรุง
ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

๕ นาที
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เรื่อง งานประสานคณะรัฐมนตรี
คู่มือการปฏิบัติงาน
หน่วยงาน สานักงานรัฐมนตรี . เอกสารเลขที่ SP-HSS-S-015.01 แก้ไขครั้งที่ :
วันที่บังคับใช้

หน้าที่ :

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายละเอียดงาน
มาตรฐานคุณภาพของงาน
๑. รวบรวมข้อมูลบัญชีเรื่องที่หน่วยงานเสนอเรื่อง
- ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน
ทั่วไป/ร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี
๒. ปรับปรุงข้อมูล ความก้าวหน้าของเรื่องทั่วไป/ร่าง - ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
กฎหมาย เรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้เป็นปัจจุบัน
๓. เสนอข้อมูลบัญชีเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้
หน.กลุ่มงาน พิจารณาก่อนส่งผู้เกี่ยวข้อง
๔. ส่งข้อมูลบัญชีเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้
ผู้เกี่ยวข้อง (ตามข้อสั่งการ) ผ่านทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์
๕.จัดเก็บสาเนาข้อมูลในแฟ้มเอกสาร

- ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
และทันกาหนดระยะเวลาที่ผู้บริหารกาหนด
-ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
และทันกาหนดระยะเวลาที่ผู้บริหารกาหนดให้ส่ง
-ผู้เกี่ยวข้องได้รับเอกสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ครบถ้วน
จัดเก็บสาเนาหนังสือใส่แฟ้มเอกสาร ภายใน ๑ วัน
ทาการ

6. รายละเอียดการปฏิบัติงาน
6.๑ การวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่องทั่วไป ร่างกฎหมาย เสนอต่อรัฐมนตรี
การวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่องทั่วไป ร่างกฎหมาย เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาลงนามเสนอ
คณะรัฐมนตรี มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ ตรวจสอบหนังสือ/เอกสารที่เสนอต่อรัฐมนตรี ดังนี้
(๑.๑) ตรวจสอบหนังสือ/เอกสารที่เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาลงนามเสนอคณะรัฐมนตรีได้มี
การเสนอผ่านระบบสายงานการบังคับบัญชาโดยเสนอผ่านปลัดกระทรวง/รองปลัดกระทรวงก่อนเสนอรัฐมนตรี
พิจารณาแล้วหรือไม่ เอกสารประกอบการพิจารณามีสิ่งที่ส่งมาด้วยถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
(๑.๒) การเสนอเรื่องทั่วไป/ร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรีหน่วยงานเจ้าของเรื่องจัดทาหนังสือ
ตามรูปแบบ (Template) ที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกาหนดในแต่ละประเภทของเรื่องที่เสนอหรือไม่
(ภาพประกอบที่ ๑ – ๔)
(๑.๓) การเสนอ เรื่องทั่วไป /ร่างกฎหมาย ต่อคณะรัฐมนตรีหน่วยงานเจ้าของเรื่องปฏิบัติ ตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ
.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ .ศ.๒๕๔๘ หรือไม่ เอกสารประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีมีจานวนถูกต้องตามที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกาหนดหรือไม่
(๑.๔) รูปการเสนอหนังสือหน่วยงานเจ้าของเรื่องปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณหรือไม่
กรณีเอกสารตามที่กล่าวมายังไม่ถูกต้อง ครบถ้วนให้แจ้งส่วนราชการที่เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีขอให้จัดส่ง
เอกสารหลักฐานดังกล่าวเพิ่มเติม รวมถึงปรับแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องก่อนเสนอรัฐมนตรีเพื่อประกอบการ
พิจารณา
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เรื่อง งานประสานคณะรัฐมนตรี
คู่มือการปฏิบัติงาน
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ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์กลั่นกรองเอกสารที่เสนอต่อรัฐมนตรี ดังนี้
(๒.๑) แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องทั่วไป/ร่างกฎหมายเพื่อต่อคณะรัฐมนตรีเป็นไปตามที่ สานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีกาหนดระยะเวลาในการส่งเรื่องกาหนดหรือไม่ (ภาพประกอบที่ ๙)
(หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๑/ว ๒๔ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒)
(๒.๒) เนื้อหาครอบคลุมประเด็นต่างๆ ในแต่ละหัวข้ อตามรูปแบบ (Template) ซึ่งกาหนดใน
แต่ละประเภทของเรื่องที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้กาหนดไว้เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการเขียนและสรุปประเด็นเนื้อหาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือไม่
(ภาพประกอบที่ ๑ – ๔)
(๒.๓) สานักงานรัฐมนตรีจัดทาสรุปประเด็นข้อเสนอของส่วนราชการเสนอต่อหัวหน้า
สานักงานรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเสนอผ่านผู้บริหารทางการเมือง
(เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข/ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ) เพื่อเสนอรัฐมนตรีพิจารณาลงนามเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี (ตามผังกระบวนงาน) (ภาพประกอบที่ ๖)
ขั้นตอนที่ ๓ ภายหลังรัฐมนตรีลงนามหนังสือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี หน่วยงานดาเนินการ ดังนี้
(๓.๑) ออกเลขที่หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ณ สานักบริหารกลาง ชั้น
๒ ตึกสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และดาเนินการจัดส่งเอกสารไปยังสานักรองนายกรัฐมนตรี /สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ภายใน ๓ วัน ทาการของการออกเลขหนังสือนั้นๆ (ภาพประกอบที่ ๙)
(๓.๒) จัดเตรียมเอกสารสรุปคาเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี กรณีเรื่องบรรจุวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องเพื่อพิจารณา (ภาพประกอบที่ ๗)
(๓.๓) จัดทารายชื่อผู้ชี้แจงต่อคณะรัฐมนตรี ส่งให้สานักงานรัฐมนตรีเพื่อประสานส่งต่อไปสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งรายชื่อจานวนผู้ชี้แจงไม่เกิน ๓ ท่าน โดยต้องมีผู้บริหารตั้งแต่ระดับ /รองปลัดฯ/รอง
อธิบดี ขึ้นไป ๑ ท่าน เป็นหัวหน้าคณะผู้ชี้แจง ในกรณีเรื่องที่หน่วยงานเสนอบรรจุวาระเป็นเรื่องเพื่อพิจารณา
โดยพิมพ์ชื่อ- นามสกุล ตาแหน่ง ส่วนราชการต้นสังกัด พร้อมเบอร์โทรศัพท์มือถือ ส่งผ่านมายังสานักงาน
รัฐมนตรี เพื่อประสานส่งต่อไปสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ภาพประกอบที่ ๘)
(๓.๔) สถานที่จัดส่งหนังสือเอกสารเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
- หนังสือเรียนรองนายกรัฐมนตรี ส่ง ณ สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทาเนียบรัฐบาล
- หนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่ง ณ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทาเนียบ
รัฐบาล
6.๒ การวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่องเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
การวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่องเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเสนอต่อ
รัฐมนตรีเพื่อพิจารณาลงนามมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ ตรวจสอบหนังสือ/เอกสารที่เสนอต่อรัฐมนตรี ดังนี้
(๑.๑) ตรวจสอบหนังสือ/เอกสารที่เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาลงนามเสนอคณะรัฐมนตรีได้มี
การเสนอผ่านระบบสายงานการบังคับบัญชาโดยเสนอผ่านปลัดกระทรวง/รองปลัดกระทรวงก่อนเสนอรัฐมนตรี
พิจารณาแล้วหรือไม่ เอกสารประกอบการพิจารณามีสิ่งที่ส่งมาด้วยถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
(๑.๒) การเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
จัดทาหนังสือตามรูปแบบ (Template) ที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกาหนดหรือไม่ (ภาพประกอบที่ ๕)
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คู่มือการปฏิบัติงาน
หน่วยงาน สานักงานรัฐมนตรี . เอกสารเลขที่ SP-HSS-S-015.01 แก้ไขครั้งที่ :
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ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์กลั่นกรองเอกสารเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีที่
เสนอต่อรัฐมนตรี ดังนี้
(๒.๑) แนวทางปฏิบัติในการส่งเอกสาร เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีเป็นไปตามที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกาหนดระยะเวลาในการส่งเรื่องกาหนดหรือไม่
(๒.๒) เนื้อหาครอบคลุมประเด็นต่างๆ ในแต่ละหัวข้อตามรูปแบบ (Template) ซึ่งกาหนด โดย
สานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรีได้กาหนดไว้เพื่อใช้เป็นแนวทางในเสนอความเห็นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือไม่ (ภาพประกอบที่ ๕)
(๒.๓) สานักงานรัฐมนตรีจัดทาสรุปประเด็นข้อเสนอของส่วนราชการเสนอต่อหัวหน้า
สานักงานรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเสนอผ่านผู้บริหารทางการเมือง
(เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข /ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ) เพื่อเสนอรัฐมนตรีพิจารณาลงนามเสนอ
ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ขั้นตอนที่ ๓ ภายหลังรัฐมนตรีลงนามหนังสือเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
หน่วยงานดาเนินการ ดังนี้
(๓.๑) ออกเลขที่หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ณ สานักบริหารกลาง ชั้น
๒ ตึกสานักงาน
ปลัดกระทร วงสาธารณสุข และดาเนินการจัดส่งเอกสารไปยัง สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายใน ๓ วัน
ทาการของการออกเลขหนังสือนั้นๆ (ภาพประกอบที่ ๙)
(๓.๒) กรณีเร่งด่วนสานักงานรัฐมนตรีดาเนินการออกเลขที่หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ณ
สานักบริหารกลาง ชั้น ๒ ตึกสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และดาเนินการจัดส่งเอกสารไปยังสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยด่วนที่สุด
(๓.๓) สถานที่จัดส่งหนังสือเอกสารเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
- หนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่ง ณ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทาเนียบรัฐบาล

เอกสารอ้างอิง
๑. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔5
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๘
๓. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕2๖ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔. หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร ๐๕๐๑/ว ๒๔ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เรื่อง การส่ง
เรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
- ตัวอย่างแบบฟอร์ม (Template) จากสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ภาพประกอบที่ ๑
แบบหนังสือส่วนราชการเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรี (แบบทั่วไป 10 ข้อ)

ที่

กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
ว/ด/ป

เรื่อง
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
อ้างถึง (ถ้ามี)
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. (ถ้ามี)
ชุด

จานวน ๑00 ชุด
จานวน ๑๐๐

ด้วย ... (ชื่อส่วนราชการ ) ... ขอเสนอเรื่อง ......... ( ชื่อเรื่อง) ......... มาเพื่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณา/ทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ .ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (........) รวมทั้งเป็นไปตามระบุชื่อกฎหมาย
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่กาหนดให้ต้องเสนอเรื่องนี้ ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี กากับการบริหารราชการ
(...ชื่อส่วนราชการ...) ได้เห็นชอบให้นาเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว
ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้
๑. เรื่องเดิม
(ถ้ามี) ภูมิหลังของเรื่องที่เสนอหรือมติคณะรัฐมนตรีหรือคาสั่งการของนา ยกรัฐมนตรี /
รองนายกรัฐมนตรี ที่เป็นความเป็นมาของเรื่อง
รวมทั้งผลการดาเนินการที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อให้ทราบถึง
พัฒนาการหรือความเชื่อมโยงกับมติคณะรัฐมนตรีนั้น ๆ
๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ ระบุความเป็นมาของเรื่องเพื่อปูพื้นฐานของ
เรื่องให้คณะรัฐมนตรีได้มีข้อมูลย้อนหลังประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นเรื่องการกาหนดหลักการหรือหลักเกณฑ์หรือแนวทางใน
การดาเนินงานในเรื่องที่เสนอ
คาสั่งที่เกี่ยวข้อง อาจเป็นคาสั่งจากนายกรัฐมนตรีหรือจากรองนายกรัฐมนตรีที่
ให้ส่วนราชการดาเนินการและนาเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรี
๑.๓ ผลการดาเนินการ …
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เรื่อง งานประสานคณะรัฐมนตรี
คู่มือการปฏิบัติงาน
หน่วยงาน สานักงานรัฐมนตรี . เอกสารเลขที่ SP-HSS-S-015.01 แก้ไขครั้งที่ :
วันที่บังคับใช้

หน้าที่ :

-๒๑.๓

ผลการดาเนินการที่ผ่านมา
ระบุสิ่งที่ดาเนินการมาแล้ว เช่น กรณีเป็นแผนงาน /โครงการ หรือเรื่องที่ได้
ดาเนินการมาแล้ว จะต้องเสนอสรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมา หรือผลการประเมินหรือผลการติดตามการ
ดาเนินงานเพื่อคณะรัฐมนตรีจะได้มีข้อมูลประกอบว่าการดาเนินงานที่ผ่านมาได้ผลเป็นอย่างไร
เพื่อใช้เป็นฐานในการวินิจฉัยความคุ้มค่าหรือความเหมาะสมของการดาเนินงานต่อไป
๒. เหตุผลความจาเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
ระบุเหตุผลความจาเป็น ประเด็นปัญหา สาเหตุ ข้อกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
กาหนดให้ต้องนาเรื่องเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง
(ถ้ามี) ระบุความเร่งด่วนของเรื่องที่เสนอ โดยเฉพาะกาหนดเวลาที่จะต้องดาเนินการใน
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและกาหนดเวลาช้าสุดที่คณะรัฐมนตรีจะต้องพิจารณามีมติเพื่อให้ทันการดาเนินการใน
เรื่องนั้น ๆ
๔. สาระสาคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
๔.๑ ระบุสาระข้อเท็จจริงของเรื่อง
๔.๒ ระบุรายละเอียดขั้นตอนของการดาเนินการในเรื่องนั้น ๆ ว่า ได้ดาเนินการมาแล้ว
อย่างไรและจะดาเนินการต่อไปอย่างไร ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมการเพื่อรองรับอย่างไร
ระยะเวลาเพียงพอหรือไม่ รวมทั้งจะต้องสนับสนุนในระยะใด ขั้นตอนใด
๔.๓ ระบุข้อกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ให้อานาจส่วนราชการดาเนินการ
ในเรื่องนั้น ๆ
๕. รายงานการวิเคราะห์หรือศึกษาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีหรือคาสั่งใด ๆ
(ถ้ามี ) กรณีที่มีกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือคาสั่งใด ๆ กาหนดให้ต้อง
ศึกษาวิเคราะห์ในเรื่องนี้ก่อนดาเนินการให้สรุปผลการศึกษาและเสนอรายงานการศึกษามาด้วย
๖. ผลกระทบ
(ถ้ามี ) ระบุผลกระทบของเรื่องที่มีต่อสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
หรือด้านอื่น ๆ
๗. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา
(ถ้ามี ) ระบุจานวนเงินและแหล่งที่มาของเงินที่ต้องการใช้ในเรื่องนี้ สาหรับกรณีขอใช้
งบประมาณแผ่นดิน ให้ระบุหมวดของงบประมาณที่เสนอขอมาให้ชัดเจน
๘. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๘.๑ (ถ้ามี) ความเห็นของหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ให้สรุปสาระสาคัญ
ของความเห็นให้ชัดเจน
๘.๒ …
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เรื่อง งานประสานคณะรัฐมนตรี
คู่มือการปฏิบัติงาน
หน่วยงาน สานักงานรัฐมนตรี . เอกสารเลขที่ SP-HSS-S-015.01 แก้ไขครั้งที่ :
วันที่บังคับใช้

หน้าที่ :

-๓๘.๒ (ถ้ามี ) ความเห็นชอบ/อนุมัติ กรณีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่มีกฎหมาย
หรือมติคณะรัฐมนตรีกาหนดว่าต้องได้รับความเห็นชอบ/อนุมัติจากหน่วยงานอื่นหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
มาด้วย ให้สรุปผลการเห็นชอบ/อนุมัติและส่งหลักฐานการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว เช่น หนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาและรายงานการประชุมมาพร้อมเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีด้วยหากยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาก็ให้
ระบุด้วย
๙. ข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
(ถ้ามี) ระบุประเด็นข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นหลักการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
๙.๑ กฎหมาย
ระบุชื่อกฎหมายและมาตราที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสาระสาคัญ
๙.๒ มติคณะรัฐมนตรี
ระบุชื่อเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีและวันที่ที่มีมติรวมทั้งสาระสาคัญ
ของมติคณะรัฐมนตรี
๑๐. ข้อเสนอของส่วนราชการ
๑๐.๑ ...........................
๑๐.๒ ...........................
ระบุประเด็นที่ส่วนราชการเจ้าของเรื่องต้องการให้คณะรัฐมนตรีมีมติ เช่น รับทราบ อนุมัติ
หรือเห็นชอบ โดยแยกเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน สาหรับกรณีการขอให้มีการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีต้องระบุให้ชัดเจน
ว่าจะขอยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมมติ
เติ คณะรัฐมนตรีจากเดิมเป็นอย่างไร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนากราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(
)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ......... / หัวหน้าหน่วยงาน

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
โทร
โทรสาร
E-mail
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เรื่อง งานประสานคณะรัฐมนตรี
คู่มือการปฏิบัติงาน
หน่วยงาน สานักงานรัฐมนตรี . เอกสารเลขที่ SP-HSS-S-015.01 แก้ไขครั้งที่ :
วันที่บังคับใช้

หน้าที่ :

ภาพประกอบที่ 2

ที่ สธ

แบบหนังสือส่วนราชการเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรี (แบบทั่วไป 10 ข้อ)

กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
ว/ด/ป

เรื่อง
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
อ้างถึง (ถ้ามี)
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. (ถ้ามี)

จานวน ๑ ชุด
จานวน ๑๐๐ ชุด

ด้วย ... (ชื่อส่วนราชการ ) ... ขอเสนอเรื่อง ......... (ชื่อเรื่อง) ......... มาเพื่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณา/ทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ .ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (........) รวมทั้งเป็นไปตามระบุชื่อกฎหมาย
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่กาหนดให้ต้องเสนอเรื่องนี้ ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (…………) กากับการบริหาร
ราชการกระทรวงสาธารณสุขได้เห็นชอบให้นาเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว
ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้
๑. เรื่องเดิม
(ถ้ามี) ภูมิหลังของเรื่องที่เสนอหรือมติคณะรัฐมนตรีหรือคาสั่งการของนายกรัฐมนตรี /
รองนายกรัฐมนตรี ที่เป็นความเป็นมาของเรื่อง
รวมทั้งผลการดาเนินการที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อให้ทราบถึง
พัฒนาการหรือความเชื่อมโยงกับมติคณะรัฐมนตรีนั้น ๆ
๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่ จะเสนอ ระบุความเป็นมาของเรื่องเพื่อปูพื้นฐานของ
เรื่องให้คณะรัฐมนตรีได้มีข้อมูลย้อนหลังประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นเรื่องการกาหนดหลักการหรือหลักเกณฑ์หรือแนวทางใน
การดาเนินงานในเรื่องที่เสนอ
คาสั่งที่เกี่ยวข้อง อาจเป็นคาสั่งจากนายกรัฐมนตรีหรือจากรองนายกรัฐมนตรีที่
ให้ส่วนราชการดาเนินการและนาเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรี
๑.๓ ผลการดาเนินการที่ผ่านมา
ระบุสิ่งที่ดาเนินการมาแล้ว เช่น กรณีเป็นแผนงาน /โครงการ หรือเรื่องที่ได้
ดาเนินการมาแล้ว จะต้องเสนอสรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมา หรือผลการประเมินหรือผลการติดตามการ
ดาเนินงานเพื่อคณะรัฐมนตรีจะได้มีข้อมูลประกอบว่าการดาเนินงานที่ผ่านมาได้ผลเป็นอย่างไร
เพื่อใช้เป็นฐานในการวินิจฉัยความคุ้มค่าหรือความเหมาะสมของการดาเนินงานต่อไป
๒. เหตุผลความจาเป็น ...
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เรื่อง งานประสานคณะรัฐมนตรี
คู่มือการปฏิบัติงาน
หน่วยงาน สานักงานรัฐมนตรี . เอกสารเลขที่ SP-HSS-S-015.01 แก้ไขครั้งที่ :
วันที่บังคับใช้

หน้าที่ :

-๒๒. เหตุผลความจาเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
ระบุเหตุผลความจาเป็น ประเด็นปัญหา สาเหตุ ข้อกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
กาหนดให้ต้องนาเรื่องเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง
(ถ้ามี) ระบุความเร่งด่วนของเรื่องที่เสนอ โดยเฉพาะกาหนดเวลาที่จะต้องดาเนินการในเรื่อง
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและกาหนดเวลาช้าสุดที่คณะรัฐมนตรีะต้จ องพิจารณามีมติเพื่อให้ทันการดาเนินการในเรื่องนั้น ๆ
๔. สาระสาคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
๔.๑ ระบุสาระข้อเท็จจริงของเรื่อง
๔.๒ ระบุรายละเอียดขั้นตอนของการดาเนินการในเรื่องนั้น ๆ ว่า ได้ดาเนินการมาแล้ว
อย่างไรและจะดาเนินการต่อไปอย่างไร ส่ว นราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมการเพื่อรองรับอย่างไร
ระยะเวลาเพียงพอหรือไม่ รวมทั้งจะต้องสนับสนุนในระยะใด ขั้นตอนใด
๔.๓ ระบุข้อกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ให้อานาจส่วนราชการดาเนินการ
ในเรื่องนั้น ๆ
๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ
๕.๑ ...........................
๕.๒ ...........................
ระบุประเด็นที่ส่วนราชการเจ้าของเรื่องต้องการให้คณะรัฐมนตรีมีมติ เช่น รับทราบ อนุมัติ
หรือเห็นชอบ โดยแยกเป็นข้อๆ ให้ชัดเจน สาหรับกรณีการขอให้มีการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีต้องระบุให้ชัดเจน
ว่าจะขอยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมมติคณะรัฐมนตรีจากเดิมเป็นอย่างไร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนากราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(
)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ......... / หัวหน้าหน่วยงาน
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
โทร
โทรสาร
E-mail
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เรื่อง งานประสานคณะรัฐมนตรี
คู่มือการปฏิบัติงาน
หน่วยงาน สานักงานรัฐมนตรี . เอกสารเลขที่ SP-HSS-S-015.01 แก้ไขครั้งที่ :
วันที่บังคับใช้

หน้าที่ :

ภาพประกอบที่ 3
แบบหนังสือเสนอ ครม. ประเภทกฎหมาย(แบบสั้น)

ที่ สธ

กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
ว/ด/ป

เรื่อง
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
อ้างถึง (ถ้ามี)
สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี)
ด้วย (ชื่อส่วนราชการ ) ขอเสนอเรื่อง (ชื่อเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี ) มาเพื่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณา ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (...........) กากับการบริหารราชการ (ชื่อส่วนราชการ ) ได้เห็นชอบ
ให้นาเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้วโดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. เรื่องเดิม
(ถ้ามี ) ภูมิหลังของเรื่องที่เสนอหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นความเป็นมาของเรื่อง
รวมทั้งผลการดาเนินการที่เกิดขึ้นแล้ว เพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการหรือความเชื่อมโยงกับมติคณะรัฐมนตรีนั้น
ๆ
๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่ จะเสนอ ระบุความเป็นมาของเรื่องเพื่อปูพื้นฐานของ
เรื่องให้คณะรัฐมนตรีได้มีข้อมูลย้อนหลังประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นเรื่องการกาหนดหลักการหรือหลักเกณฑ์หรือแนวทางใน
การดาเนินงานในเรื่องที่เสนอ
ที่ เรื่อง
วันที่มีมติ
สาระสาคัญ
๑
๒
...
คาสั่งที่เกี่ยวข้อง อาจเป็นคาสั่งจากนายกรัฐมนตรีหรือจากรองนายกรัฐมนตรีที่
ให้ส่วนราชการดาเนินการและนาเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรี

๒.

เหตุผลความจาเป็น …
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เรื่อง งานประสานคณะรัฐมนตรี
คู่มือการปฏิบัติงาน
หน่วยงาน สานักงานรัฐมนตรี . เอกสารเลขที่ SP-HSS-S-015.01 แก้ไขครั้งที่ :
วันที่บังคับใช้

หน้าที่ :

-๒๒.

เหตุผลความจาเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
ระบุเหตุผลความจาเป็น ประเด็นปัญหา สาเหตุ ข้อกาหนดตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี
ที่
ระบุให้นาเรื่องเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ระบุว่าเป็นเรื่องที่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีก าว่าด้วยการ เสนอ
เรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (…)
๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง
(ถ้ามี ) ระบุความเร่งด่วนของเรื่องที่เสนอ โดยเฉพาะวันที่จะต้องดาเนินการในเรื่อง
ดังกล่าว และกาหนดเวลาช้าสุดที่คณะรัฐมนตรีจะต้องพิจารณามีมติเพื่อให้ทันการดาเนินการในเรื่องนั้นๆ
๔. สาระสาคัญ/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
ระบุสาระข้อเท็จจริงของเรื่อง
ระบุรายละเอียดขั้นตอนของการดาเนินการในเรื่องนั้น ๆ ว่าได้ดาเนินการมาแล้ว
อย่างไรและดาเนินการต่อไปอย่างไร ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมการเพื่อรองรับอย่างไร ระยะเวลา
เพียงพอหรือไม่ ส่วนราชการอื่น ๆ จะต้องสนับสนุนในระยะใด ขั้นตอนใด เป็นต้น
ระบุข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่คณะรัฐมนตรีจะต้องนามาใช้ประกอบการพิจารณาเช่น
กฎหมายที่ให้อานาจส่วนราชการดาเนินการในเรื่องนั้น ๆ
- ระบุชื่อกฎหมายและมาตราที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสาระสาคัญ
๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ
๕.๑ ....................................................................................................
๕.๒ ....................................................................................................
ระบุประเด็นที่ส่วนราชการเจ้าของเรื่องต้องการให้คณะรัฐมนตรีมีมติ เช่นรับทราบ
อนุมัติ หรือเห็นชอบ โดยแยกเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน สาหรับกรณีเป็นการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีต้องระบุ
ให้ชัดเจนว่าจะขอยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรีเดิมอย่างไร หรือไม่
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนากราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณานาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(
)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง....../หัวหน้าหน่วยงาน
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
โทร.
โทรสาร
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เรื่อง งานประสานคณะรัฐมนตรี
คู่มือการปฏิบัติงาน
หน่วยงาน สานักงานรัฐมนตรี . เอกสารเลขที่ SP-HSS-S-015.01 แก้ไขครั้งที่ :
วันที่บังคับใช้

หน้าที่ :

ภาพประกอบที่ 4
แบบหนังสือเสนอ ครม. ประเภทกฎหมาย(แบบยาว)

ที่ สธ

กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
ว/ด/ป

เรื่อง
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
อ้างถึง (ถ้ามี )
สิ่งที่ส่งมาด้วย

(ถ้ามี)

๑. ร่าง............................................
๒. คาชี้แจงตามหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจาเป็นในการตรากฎหมาย
(เฉพาะร่างพระราชบัญญัติ)
๓. สรุปสาระสาคัญของร่าง........................
๔. ตารางเปรียบเทียบในกรณีแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุง ร่างพระราชบัญญัติที่มีอยู่แล้ว
ด้วย (ชื่อส่วนราชการ) ขอเสนอเรื่อง (ชื่อเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี) มาเพื่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณา ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (...........) กากับการบริหารราชการ (ชื่อส่วนราชการ ) ได้เห็นชอบ
ให้นาเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. เรื่องเดิม
(ถ้ามี )ภูมิหลังของเรื่องที่เสนอหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นความเป็นมาของเรื่อง
รวมทั้งผลการดาเนินการที่เกิดขึ้นแล้ว เพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการหรือความเชื่อมโยงกับมติคณะรัฐมนตรีนั้น
ๆ
๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ ระบุความเป็นมาของเรื่องเพื่อปูพื้นฐานของ
เรื่องให้คณะรัฐมนตรีได้มีข้อมูลย้อนหลังประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นเรื่องการกาหนดหลักการหรือหลักเ กณฑ์หรือแนวทาง
ในการดาเนินงานในเรื่องที่เสนอ
ที่
๑
๒

เรื่อง

วันที่มีมติ

สาระสาคัญ
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เรื่อง งานประสานคณะรัฐมนตรี
คู่มือการปฏิบัติงาน
หน่วยงาน สานักงานรัฐมนตรี . เอกสารเลขที่ SP-HSS-S-015.01 แก้ไขครั้งที่ :
วันที่บังคับใช้

หน้าที่ :

-๒- คาสั่งที่เกี่ยวข้อง อาจเป็นคาสั่งจากนายกรัฐมนตรีหรือจากรองนายกรัฐมนตรีที่
ให้ส่วนราชการดาเนินการและนาเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรี
๑.๓ ผลการดาเนินการที่ผ่านมา
ระบุสิ่งที่ดาเนินการมาแล้ว เช่น กรณีเป็นแผนงาน /โครงการ หรือเรื่องที่ได้
ดาเนินการมาแล้ว จะต้องเสนอสรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมา หรือผลการประเมินหรือผลการติดตา
ม
การดาเนินงานเพื่อคณะรัฐมนตรีจะได้มีข้อมูลประกอบว่าการดาเนินงานที่ผ่านมาได้ผลเป็นอย่างไร
เพื่อ ใช้เป็นฐานในการวินิจฉัยความคุ้มค่าหรือความเหมาะสมของการดาเนินงานต่อไป
๒. เหตุผลความจาเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
ระบุเหตุผลความจาเป็น ประเด็นปัญหา สาเหตุ
ข้อกาหนดตามกฎหมาย มติ
คณะรัฐมนตรีที่ระบุให้นาเรื่องเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ระบุว่าเป็นเรื่องที่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การเสนอเรื่อง
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔(…..)
๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง
(ถ้ามี )ระบุความเร่งด่วนของเรื่องที่เสนอ โดยเฉพาะวันที่จะต้องดาเนินการในเรื่อง
ดังกล่าว และกาหนดเวลาช้าสุดที่คณะรัฐมนตรีจะต้องพิจารณามีมติเพื่อให้ทันการดาเนินการในเรื่องนั้น ๆ
๔. สาระสาคัญหรือข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
ระบุสาระข้อเท็จจริงของเรื่อง
ระบุขั้นตอนที่จะต้องดาเนินการเรื่องนั้น ๆ ว่า ส่วนราชการที่เสนอเรื่องจะดาเนินการ
ในเรื่องนั้น ๆ ต่อไปอย่างไร ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมการเพื่อรองรับอย่างไร ระยะเวลาเพียงพอ
หรือไม่ ส่วนราชการอื่น ๆ จะต้องสนับสนุนในระยะใด ขั้นตอนใด เป็นต้น
ระบุข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่คณะรัฐมนตรีจะต้องนามาใช้ประกอบการพิจารณา
เช่น กฎหมายที่ให้อานาจส่วนราชการดาเนินการในเรื่องนั้น ๆ
ระบุชื่อกฎหมายและมาตราที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสาระสาคัญ
๕. รายงานการวิเคราะห์หรือศึกษาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีหรือคาสั่งใดๆ
กรณีที่มีกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือคาสั่งใด ๆ กาหนดให้ต้องศึกษาวิเคราะห์ใน
เรื่องนี้ก่อนดาเนินการให้สรุปผลการศึกษาและเสนอรายงานการศึกษามาด้วย
๖. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา
ระบุจานวนเงินและแหล่งที่มาของเงินที่ต้องการใช้ในเรื่องนี้
งบประมาณแผ่นดิน ให้ระบุหมวดของงบประมาณที่เสนอขอมาให้ชัดเจน

สาหรับกรณีขอใช้

๗. ผลกระทบ
ระบุผลกระทบของเรื่องที่มีต่อสภาวะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม หรือการเมือง หรือ
ด้านอื่น ๆ
๘. ความเห็นของคณะกรรมการ …
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เรื่อง งานประสานคณะรัฐมนตรี
คู่มือการปฏิบัติงาน
หน่วยงาน สานักงานรัฐมนตรี . เอกสารเลขที่ SP-HSS-S-015.01 แก้ไขครั้งที่ :
วันที่บังคับใช้

หน้าที่ :

-๓๘. ความเห็นของคณะกรรมการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
๘.๑ (ถ้ามี) ความเห็นของหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องให้สรุปสาระสาคัขญอง
ความเห็นให้ชัดเจน
หน่วยงาน
ชื่อหน่วยงานหรือคณะกรรมการ
ชื่อหน่วยงานหรือคณะกรรมการ
ชื่อหน่วยงานหรือคณะกรรมการ
ชื่อหน่วยงานหรือคณะกรรมการ
ชื่อหน่วยงานหรือคณะกรรมการ
ชื่อหน่วยงานหรือคณะกรรมการ
ชื่อหน่วยงานหรือคณะกรรมการ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

สาระสาคัญโดยย่อ

๘.๒ (ถ้ามี) ความเห็นชอบ/อนุมัติ กรณีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่มีกฎหมาย
หรือ
มติคณะรัฐมนตรีกาหนดว่าต้องได้รับความเห็นชอบ
/อนุมัติจากหน่วยงานอื่นหรือคณะกรรมการ ที่
เกี่ยวข้องมาด้วย ให้สรุปผลการเห็นชอบ/อนุมัติและส่งหลักฐานการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว เช่น หนังสือแจ้ง
ผลการพิจารณาและรายงานการประชุมมาพร้อมเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีด้วยหากยังไม่ได้รับแจ้งผลการ
พิจารณาก็ให้ระบุด้วย
หน่วยงาน

เห็นชอบ/
อนุมัติ

ไม่เห็นชอบ

ไม่แจ้งผล

สาระสาคัญโดยย่อ

ชื่อกระทรวงหรือหน่วยงาน
ชื่อกระทรวงหรือหน่วยงาน
ชื่อกระทรวงหรือหน่วยงาน
ชื่อกระทรวงหรือหน่วยงาน
ชื่อกระทรวงหรือหน่วยงาน
ชื่อกระทรวงหรือหน่วยงาน
ชื่อกระทรวงหรือหน่วยงาน
๙. ข้อเสนอ ...
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เรื่อง งานประสานคณะรัฐมนตรี
คู่มือการปฏิบัติงาน
หน่วยงาน สานักงานรัฐมนตรี . เอกสารเลขที่ SP-HSS-S-015.01 แก้ไขครั้งที่ :
วันที่บังคับใช้

หน้าที่ :

-๔๙. ข้อเสนอของส่วนราชการ
๙.๑ ....................................................................................................
๙.๒ ....................................................................................................
ระบุประเด็นที่ส่วนราชการเจ้าของเรื่องต้องการให้คณะรัฐมนตรีมีมติ เช่นรับทราบ
อนุมัติ หรือเห็นชอบ โดยแยกเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน สาหรับกรณีเป็นการขอให้มีการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี
ต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะขอยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรีเดิมอย่างไร หรือไม่
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนากราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(
)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง....../หัวหน้าหน่วยงาน

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
โทร.
โทรสาร
E-mail
คู่มือการปฏิบัติงาน

เรื่อง งานประสานคณะรัฐมนตรี
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หน่วยงาน สานักงานรัฐมนตรี . เอกสารเลขที่ SP-HSS-S-015.01 แก้ไขครั้งที่ :
วันที่บังคับใช้

หน้าที่ :

ภาพประกอบที่ 5

ที่

ที่อยู่ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ
ว/ด/ป

เรื่อง
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
อ้างถึง หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร
สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี)
ตามที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ (ชื่อหน่วยงาน) เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี [ประเด็นความเห็น (ถ้ามีให้ระบุ)] ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
(ชื่อหน่วยงาน ) พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า /ดังนี้ (ระบุ รายละเอียดความเห็น )
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(
)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง....../หัวหน้าหน่วยงาน
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
โทร.
โทรสาร
E-mail

33

เรื่อง งานประสานคณะรัฐมนตรี
คู่มือการปฏิบัติงาน
หน่วยงาน สานักงานรัฐมนตรี . เอกสารเลขที่ SP-HSS-S-015.01 แก้ไขครั้งที่ :
วันที่บังคับใช้

หน้าที่ :

ภาพประกอบที่ 6
ผังกระบวนงาน ภาพรวมการเสนอเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (สธ.)
สาเนาให้ สร. ตรวจสอบ
เบื้องต้น
(ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
เสนอเรื่องและการประชุม ครม.
พ.ศ. 2548 และระเบียบว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่อง

หน่วยงานเสนอเรื่อง
ปรับ/แก้ไข

ปคร.กรม

ปรับ/แก้ไข

เข้า ครม. พ.ศ. 2548)

กรณีเรื่องเร่งด่วน เสนอ
ผ่าน ปคร. กระทรวง

ปลัด/สธ.
รอง ปสธ.กากับดูแล

สร. รับเรื่อง

วิเคราะห์ กลั่นกรองเรื่องเสนอ ครม.

แก้ไข

(ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและ
การประชุม ครม. พ.ศ. 2548 และระเบียบว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องเข้า ครม.
พ.ศ. 2548)

ไม่มีแก้ไข
สาเนาเรื่องเรียน
ปคร. เพื่อทราบ

สร. สรุปสาระสาคัญ
เสนอหัวหน้ากลุ่มงานฯ
หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี
เลขานุการ/ผช.เลขาฯ รมว.สธ.

ทีมงาน รมว.สธ.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาให้ความเห็น
ประกอบการพิจารณา
ของ ผู้บริหาร

รมว.สธ.
ลงนามเสนอ ครม.
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เรื่อง งานประสานคณะรัฐมนตรี
คู่มือการปฏิบัติงาน
หน่วยงาน สานักงานรัฐมนตรี . เอกสารเลขที่ SP-HSS-S-015.01 แก้ไขครั้งที่ :
วันที่บังคับใช้

หน้าที่ :

ภาพประกอบที่ ๗
(แบบตัวอย่าง)

คาเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีวาระเพื่อพิจารณา
ลาดับที่..........
เรื่อง.....................................................................
โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
.................................................................
กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
ข้อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา พร้อมเหตุผล (แยกประเด็นเป็นข้อๆ)
..............................................................................................................................................................................
........................................ .........................................................................................................................
สรุปความเป็นมา เรื่องที่เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา (ต้นเรื่อง)
..............................................................................................................................................................................
........................................ .........................................................................................................................
สรุปความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
(เช่น ความเห็น สงป.สคช.กค.สานักงาน ก.พ.เป็นต้น)
.........................................................................................................................................................................
ความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข
(เห็นด้วย หรือขัดแย้งกับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง ยกเหตุผล
ประกอบด้วย)
........................................................................................................................................................................
จึงเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

หมายเหตุ : โปรดสรุปประเด็นหรือสาระสาคัญโดยย่อความความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษพิมพ์
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เรื่อง งานประสานคณะรัฐมนตรี
คู่มือการปฏิบัติงาน
หน่วยงาน สานักงานรัฐมนตรี . เอกสารเลขที่ SP-HSS-S-015.01 แก้ไขครั้งที่ :
วันที่บังคับใช้

หน้าที่ :

ภาพประกอบที่ ๘
(แบบตัวอย่าง)

กระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง...............................................................................
วาระเพื่อพิจารณา ลาดับที่ ..........
ลาดับ
ที่

รายชื่อผู้ชี้แจงต่อคณะรัฐมนตรี
ชื่อ-นาม-สกุล
ตาแหน่ง/ส่วน
ราชการ

เบอร์โทรศัพท์
(มือถือ)

๑.
๒.
๓.

หมายเหตุ : เสนอรายชื่อผู้ชี้แจงจานวน ๓ ท่าน
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เรื่อง งานประสานคณะรัฐมนตรี
คู่มือการปฏิบัติงาน
หน่วยงาน สานักงานรัฐมนตรี . เอกสารเลขที่ SP-HSS-S-015.01 แก้ไขครั้งที่ :
วันที่บังคับใช้

หน้าที่ :

ภาพประกอบที่ ๙

ระยะเวลาในการดาเนินการส่งเรื่อง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้กาหนดแนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (อ้างอิง
หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๑/ว ๒๔ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒)การส่งเรื่องเรื่อง
ต่อคณะรัฐมนตรี ระยะเวลาในการส่งเรื่อง โดยสรุปดังนี้
๑. เรื่องทั่วไป
๑.๑ เรื่องที่มีกาหนดระยะเวลาที่ต้องดาเนินการแน่นอน ให้ส่งถึงสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีก่อนวันถึงกาหนดนั้นไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์
๑.๒ เรื่องแต่งตั้ง ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการการเมือง ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการตามกฎหมายและระเบียบ ให้ส่งถึงสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อนวัน
ประชุมคณะรัฐมนตรี ไม่น้อยกว่า ๗ วันทาการ
๑.๓ เรื่องที่ต้องนาขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายทรงลงพระปรมาภิ ไธยหรือนาความกราบบังคมทูล
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งถึงสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อนกาหนดเวลาไม่น้อยกว่า ๒ เดือน
๒. เรื่องกฎหมาย
๒.๑ เรื่องที่เกี่ยวกับร่างกฎหมาย ให้ส่งถึงสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อนวันประชุม
คณะรัฐมนตรี ไม่น้อยกว่า ๓๐ วันทาการ
๒.๒ ร่างกฎกระทรวง ที่ทราบกาหนดวันที่ใช้บังคับแน่นอนแล้ว ให้ส่งถึงสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีก่อนกาหนดวันใช้บังคับ ไม่น้อยกว่า ๙๐ วันทาการ
๒.๓ ร่างพระราชกฤษฎีกาที่ทราบกาหนดวันที่ใช้บังคับแน่นอนแล้ว ให้ส่ งถึงสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพื่อให้มีเวลาสาหรับการนาร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายไม่น้อยกว่า ๙๐
วันทาการ
๓. เรื่องเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
๓.๑ เรื่องที่มีกาหนดระยะเวลาที่ต้องดาเนินการแน่นอน ให้ส่งถึงสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ก่อนวันถึงกาหนดนั้น
๓.๒ เรื่องที่มิได้กาหนดระยะเวลาที่ต้องดาเนินการแน่นอน ให้ส่งถึงสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีโดยด่วน
๓.๓ เรื่องปกติให้เสนอความเห็นต่อ สลค. ภายใน ๒ สัปดาห์
ดังนั้น เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ ในการพิจารณาลงนามเสนอเรื่องต่อรองนายกรัฐมนตรีและเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สานักงาน
รัฐมนตรี จึงขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดและในกากับส่งเรื่องที่จะเสนอคณะรั ฐมนตรีดาเนินการให้
เสนอเรื่องถึงสานักงานรัฐมนตรี ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ก่อนระยะเวลา ตามที่สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีกาหนด มิฉะนั้นเรื่องดังกล่าวอาจไม่ได้รับการบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
ตามกาหนด ซึ่งจะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้
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เรื่อง กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
คู่มือการปฏิบัติงาน
หน่วยงาน....................................... เอกสารเลขที่ SP-HSS-S-015.01 แก้ไขครั้งที่ :
วันที่บังคับใช้

หน้าที่ :

8. เอกสารบันทึก
ชื่อเอกสาร
สานักงานรัฐมนตรี

สถานที่จัดเก็บ

ผู้รับผิดชอบ

การจัดเก็บ

ระยะ

ห้องทางานประสาน
คณะรัฐมนตรี

งานประสานคณะรัฐมนตรี

เรียงลาดับแยกเป็น
เรื่อง

5

สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย์
กรมควบคุมโรค
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมสุขภาพจิต
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กรมอนามัย
องค์การเภสัชกรรม
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน)
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สภาวิชาชีพ
หน่วยงานต่างๆ
แต่งตั้ง
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หนังสือเวียนส่วนราชการอื่น
หนังสือเวียนสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปตามมาตรา
31
รายงานผลการพิจารณาคาร้องเพื่อ
เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการ
ปรับปรุงกฎหมาย

ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภา
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เรื่อง กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
คู่มือการปฏิบัติงาน
หน่วยงาน....................................... เอกสารเลขที่ SP-HSS-S-015.01 แก้ไขครั้งที่ :
วันที่บังคับใช้

หน้าที่ :

9. ระบบการติดตามและประเมินผล
คณะทางานประสานคณะรัฐมนตรี ได้จัดทาแนวทางการดาเนินงานประสานคณะรัฐมนตรีในเรื่องเสนอ
ทั่วไป /ร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี เรื่องเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี
การบันทึกสรุปเรื่องมติคณะรัฐมนตรี และประเด็นสาคัญของหนังสือที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งให้
ดาเนินการเพื่อเสนอรัฐมนตรีทราบ/พิจารณาโดยได้กาหนดขั้นตอน ระยะเวลาของการดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
ที่ชัดเจน และมีการติดตามประเมินผลในระหว่างดาเนินงาน โดยจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือของแนวทาง
แก่หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

10. ภาคผนวก
แนบแบบฟอร์ม
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กฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการสานักงานรัฐมนตรี
กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๔๕
-------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทาง
การเมือง เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี ประสานนโยบายระหว่างกระทรวง โดยมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอความเห็น
ประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี
(๒) สนับสนุนการทางานของรัฐมนตรีในการดาเนินงานทางการเมืองระหว่างรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี รัฐสภาและประชาชน
(๓) ประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ และกิจการอื่นทางการเมือง
(๔) ดาเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของสานักงานรัฐมนตรี หรือ
ตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ข้อ ๒ ให้แบ่งส่วนราชการสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข ดังต่อไปนี้
(๑) งานบริหารทั่วไป
(๒) กลุ่มงานประสานการเมือง
(๓) กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
ข้อ ๓ ส่วนราชการของสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) งานบริหารทั่วไป มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับงานเลขานุการและงานการประชุมของรัฐมนตรี
งานบริหารทั่วไป และช่วยอานวยการของสานักงานรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(๒) กลุ่มงานประสานการเมือง มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการประสานนโยบายระหว่างกระทรวง
และประสานกับรัฐสภาตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย การประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทาความเข้าใจและให้ข้อมูลแก่
สื่อมวลชน รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และงานรับข้อร้องเรียนหรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(๓) กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงาน วิเคราะห์ กลั่นกรอง
และให้ความเห็นแก่รัฐมนตรีเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรี ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ ติดตาม
ความเคลื่อนไหวทางการเมือง และรายงานเพื่อการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
เป็นปีที่ ๖๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรี ตลอดจนการประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา
๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวั นประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“รัฐมนตรีเจ้าสังกัด” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวง และรัฐมนตรีว่าการทบวง ใน
ฐานะบังคับบัญชากระทรวงหรือทบวง และในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือเป็นผู้กากับดูแลหน่วยงานของรัฐ
และหมายความรวมถึงนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับ
มอบหมายราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในฐานะบังคับบัญชาสานักนายกรัฐมนตรี หรือในฐานะเป็น
ผู้บังคับบัญชาหรือกากับดูแลหน่วยงานของรัฐ
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานอื่นของรัฐ
“กฎกระทรวง” หมายความรวมถึงกฎสานักนายกรัฐมนตรี กฎทบวง กฎ ก.พ. และกฎที่
เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเช่นเดียวกับกฎกระทรวง
มาตรา ๔ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอได้ เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) เรื่องที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอ
คณะรัฐมนตรี
(๒) ร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชกาหนด
(๓) เรื่องที่ต้องเสนอให้สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
(๔) ร่างพระราชกฤษฎีกา
(๕) ร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับนโยบายสาคัญที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
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(๖) ร่างระเบียบ ร่างข้อบังคับ หรือร่างประกาศที่มีผลบังคับแก่ส่วนราชการโดยทั่วไป
(๗) เรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือที่เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศที่มี
ผลผูกพันรัฐบาลไทย
(๘) การริเริ่มโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ ที่มีวงเงินตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด เว้นแต่โครงการลงทุนที่กาหนดในแผนงานที่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหรือเห็นชอบกับแผนงานนั้นแล้ว
(๙) เรื่องที่ขอทบทวนหรือยกเว้นการปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
ประกาศตาม (๖)
(๑๐) ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ มีลักษณะเป็นระเบียบปฏิบัติราชการทั่วไปหรือ
จะมีผลเป็นแนวบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการ
(๑๑) เรื่องที่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินนอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วตามกฎหมายว่า
ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจาปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
(๑๒) เรื่องที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลนาเสนอหรือมีคาสั่งให้เสนอคณะรัฐมนตรี
(๑๓) เรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้เสนอคณะรัฐมนตรี
เมื่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้ออกคาสั่งหรือมีมติตาม (๑๒) หรือ (๑๓) พ้น
จากตาแหน่ง ให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรวบรวมคาสั่งหรือมติที่มีลักษณะเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์ใน
การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีที่เข้าบริหารราชการชุดใหม่พิจารณายืนยันหรือ
ยกเลิกภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
มาตรา ๕ คณะรัฐมนตรีจะแต่งตั้งคณะบุคคลประกอบด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและบุคคลอื่น
ที่มีความรู้ความชานาญในเรื่องที่จะพิจารณา เพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่องใดก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีก็ได้
มาตรา ๖ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๔ ให้เป็นอานาจของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
เป็นผู้ลงนามเสนอเรื่อง เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่คณะกรรมการใดมีนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจาสานัก
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือทบวงเป็นประธานกรรมการของคณะกรรมการนั้น ให้
นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือทบวง
แล้วแต่กรณี ในฐานะประธานกรรมการ เป็นผู้ลงนามเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีได้
(๒) ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐผู้เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเป็นองค์กรอิสระที่ไม่อยู่ในกากับ
ของราชการฝ่ายบริหาร ให้หัวหน้าองค์กรอิสระนั้นเป็นผู้ลงนามเสนอเรื่องไปยังนายกรัฐมนตรี
(๓) ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือหน่ว ยงานของรัฐที่ไม่อยู่ใน
กากับของราชการฝ่ายบริหารประสงค์จะเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นเป็นผู้ลงนามเสนอ
การเสนอเรื่องตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งไปยังสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อดาเนินการต่อไป
มาตรา ๗ เรื่องที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๔ (๑) (๔) (๗) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑)1
และเรื่องที่ผ่านการกลั่นกรองของคณะบุคคลตามมาตรา ๕ แล้ว ถ้าคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นเรื่องที่เป็นภารกิจ
ปกติหรือมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนแล้ว คณะรัฐมนตรีจะมีมติมอบหมายเป็นการทั่วไปให้นายกรัฐมนตรีหรือรอง
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นายกรัฐมนตรีเป็นผู้อนุมัติ ให้ความเห็นชอบ หรือมีคาสั่งแทนคณะรัฐมนตรีก็ได้ ในกรณีเช่นนั้น ให้ถือว่าการ
อนุมัติ ความเห็นชอบ หรือคาสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเป็นมติของคณะรัฐมนตรี
ให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสรุปเรื่องที่นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีได้
ดาเนินการตามวรรคหนึ่งเพื่อแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะๆ
มาตรา ๘ การประชุมคณะรัฐมนตรี ในกรณีปกติให้ดาเนินการได้เมื่อมีรัฐมนตรีเข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนคณะรัฐมนตรีทั้งหมดที่มีอยู่
ในกรณีจาเป็นเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์สาคัญของประเทศ หรือมีกรณีฉุกเฉินหรือเพื่อ
ประโยชน์ในการรักษาความลับ นายกรัฐมนตรีอาจพิจารณาเรื่องใดกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องตามที่นายกรัฐมนตรี
เห็นสมควรเพื่อมีมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นได้ และเมื่อมีการประชุมเป็นกรณีปกติให้นายกรัฐมนตรีแจ้งให้
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบมติของคณะรัฐมนตรีดังกล่าวด้วย
วิธีการประชุมคณะรัฐมนตรีจะดาเนินการโดยเชิญรัฐมนตรีมาร่วมประชุม ณ สถานที่ที่กาหนด
หรือโดยวิธีอื่นใดซึ่งผู้ร่วมประชุมสามารถปรึกษาหารือกันได้แม้จะมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่
นายกรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๙ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในกรณีปกติตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีต้องจัดส่งวาระการประชุมพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องให้คณะรัฐมนตรีทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่าหนึ่งวันก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี เว้นแต่กรณีมีความจาเป็นเร่งด่วน นายกรัฐมนตรีจะอนุมัติให้เสนอ
โดยไม่ต้องส่งวาระการประชุมล่วงหน้าก็ได้ แต่ในกรณีที่เป็นเรื่องที่มีผลให้มีการอนุมัติ งบประมาณ
นายกรัฐมนตรีจะอนุมัติดังกล่าวได้ต่อเมื่อเป็นกรณีฉุกเฉินและมีความจาเป็นเพื่อรักษาประโยชน์สาคัญของ
ประเทศหรือประชาชน
การส่งวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง จะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
มาตรา ๑๐ ในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นเจ้าของเรื่อง
กาหนดประเด็นที่ประสงค์จะให้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ให้ความเห็นชอบ หรือมีมติในเรื่องใดให้ชัดเจน ถ้า
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ให้ความเห็นชอบ หรือมีมติในเรื่องที่เสนอ ให้ถือว่ามติของคณะรัฐมนตรีมีผลผูกพัน
เฉพาะหลักการแห่งประเด็นที่เสนอ เว้นแต่มติของคณะรัฐมนตรีจะระบุไว้ชัดเจนถึงรายละเอียดที่อนุมัติ
เห็นชอบ หรือมีมติ
การที่คณะรัฐมนตรีมีมติในเรื่องใดตามข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐใด ไม่เป็นเหตุให้ผู้เสนอ
เรื่องและหน่วยงานของรัฐได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์หรือวิธีการใดที่ต้องปฏิบัติตามปกติ
เว้นแต่คณะรัฐมนตรีจะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง
มาตรา ๑๑ เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติในเรื่องใดแล้ว ให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่
ติดตามและรวบรวมผลการปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น เพื่อรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็น
ระยะๆ หรือในกรณีจาเป็นจะเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาทบทวนมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นก็ได้
มาตรา ๑๒ หลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอเรื่อง การดาเนินการตามมติของคณะรัฐมนตรี
การรายงานผลการปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรี หรือการดาเนินการอื่นใด อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๑๓ ทุกครั้งที่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ ให้เป็นหน้าที่ของสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี รวบรวมมติของคณะรัฐมนตรีหรือคาสั่งของนายกรัฐมนตรีชุดเดิมที่เกี่ยวกับการบริหารราชการ
หรือข้าราชการ ที่ออกโดยมิได้อาศัยอานาจตามกฎหมายใด พร้อมด้วยข้อเสนอแนะว่าสมควรคงคาสั่งของ
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นายกรัฐมนตรีหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นต่อไปหรือไม่ เพียงใด และนาเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาสั่งการหรือดาเนินการต่อไปภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
มาตรา ๑๔ ให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบคาสั่งของนายกรัฐมนตรีและมติของ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี การบริหารราชการ และข้าราชการ ที่มีผลบังคับอยู่
ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ พร้อมกับข้อเสนอแนะว่าคาสั่งของนายกรัฐมนตรี หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องใดควรยกเลิกหรือปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชกฤษฎีกานี้ โดยต้อง
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๕ ความในมาตรา ๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๑ ให้ใช้บังคับเมื่อมีการแถลงนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาภายหลังวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๖ ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๑๒
แห่งพระราชกฤษฎีกานี้ ให้นาระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๓๑
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๑๗ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พันตารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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