
 
 
 
 
 

 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง : การเสนอความเห็นคณะรัฐมนตรี 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :  กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การเสนอความเห็นคณะรัฐมนตรี 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส้านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

 
สารบัญ 

 
ตอนที่       หัวข้อ 

๑.       วัตถุประสงค์ 
๒.       ขอบเขต 
3.       หน้าที่ความรับผิดชอบ 
4.       ผังกระบวนการท างาน 
5.       ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
6.       กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เก่ียวข้อง 
7.       การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร 
8.       การติดตามและประเมินผล 

 
บันทึกการประกาศใช้ 
 ค าอธิบาย : วันที่ผู้บันทึกองค์ความรู้ได้ด าเนินการบันทึกรายละเอียดองค์ความรู้ลงในแบบฟอร์มครบถ้วน สมบูรณ์ 
และพร้อมเผยแพร่บนระบบการจัดการความรู้ของ สคร.  
 

แก้ไขครั้งท่ี วัน เดือน  ปี รายละเอียดการแก้ไข 
๐๐   
01   

 

1.  วัตถุประสงค์  
จัดท าขึ้นเพ่ือให้บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีแนวทางสามารถปฏิบัติงาน

กรณีการเสนอความเห็นคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตาม  
กฎ/ระเบียบ/ค าสั่ง เป็นต้น   

2.  ขอบเขต  
 สคร. ด าเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้สามารถเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาไปยัง
คณะรัฐมนตรีได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนบันทึกเอกสารเข้าระบบ E - Filling เพ่ือเป็นฐานข้อมูล 
 

3.  ผูร้ับผิดชอบ 
นางสาววราพร สรัสสมิต ต าแหน่ง : นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ  

 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :  กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การเสนอความเห็นคณะรัฐมนตรี 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส้านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

4.  ผังกระบวนการท างาน 
 ค าอธิบาย : ส่วนนี้เป็นการอธิบายเนื้อหา ขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติขององค์ความรู้ โดยสามารถอธิบายเป็น
หัวข้อสั้นๆ ผ่านสัญลักษณ์มาตรฐานการจัดท าแผนผังวิธีปฏิบัติ (Flow Chart) ให้กระชับ ครบถ้วน และเข้าใจง่าย 
 

สัญลักษณ์  
 
 

     

ความหมาย เร่ิมต้น/สิ้นสดุ การปฏิบัติงาน 
การตัดสินใจ/

อนุมัติ 

เชื่อมต่อ
กระบวนการ
ความรู้อ่ืนๆ 

เอกสาร 
ที่เก่ียวข้อง 

ทิศทางการไหล 

 

ล าดับที ่ ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

 
 

 
 

  

 
1. 

 
 
 

การเสนอความเห็น
ประกอบการพิจารณา
ของ ครม. เป็นเร่ือง

ด่วนที่สุด 

กองพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ ๑ – ๓ 

หรือส้านัก/กอง/ศูนย์ 
ที่เป็นเจ้าของเรื่อง 

 
2. 
 

 
 
 

 
ไม่เกิน 3 วัน              

(เรื่องด่วนที่สุด) 

กองพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ ๑ – ๓ 

หรือส้านัก/กอง/ศูนย์ 
ที่เป็นเจ้าของเรื่อง 

 
3. 
 

 
 
 

 
1 – 2 วัน 

กองพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ ๑ – ๓ 

หรือส้านัก/กอง/ศูนย์ 
ที่เป็นเจ้าของเรื่อง 

 
4. 
 

 
 
 

 
ก่อนวันประชุม
คณะรัฐมนตร ี

กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
๑ – ๓ หรือส้านัก/
กอง/ศูนย์ ท่ีเป็น
เจ้าของเรื่อง และ 

กระทรวงการคลัง 

เริ่มต้น 

วิเคราะห/์ตรวจสอบข้อมลู 

จัดท าความเห็นประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตร ี

ยืนยันวาระการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตร ี

 

เดินหนังสือภายใน
กระทรวงการคลัง 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :  กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การเสนอความเห็นคณะรัฐมนตรี 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส้านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

ล าดับที ่ ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

 
5. 
 

 
 

 
 

ก่อน/วันประชุม
คณะรัฐมนตร ี

กองพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ ๑ – ๓ 

หรือส้านัก/กอง/ศูนย์ 
ที่เป็นเจ้าของเรื่อง 

และสา้นักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตร ี

 
6. 

 
 
 

  

    

 

5. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
 ค าอธิบาย : ส่วนนี้เป็นการอธิบายเนื้อหา/รายละเอียด แผนผังวิธีปฏิบัติ (Flow Chart) กระบวนการปฏิบัติงานตามองค์ความรู้
ของท่าน เพ่ือให้เกิดความครบถ้วน สมบูรณ์ของเนื้อหา เข้าใจง่าย และชัดเจน 
 

ล าดับ ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน ระยะเวลา เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

1. 
 

วิเคราะห์/ตรวจสอบข้อมูลและระเบียบ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

การเสนอความเห็น
ประกอบการ

พิจารณาของ ครม. 
เป็นเร่ืองด่วนที่สุด 

 
เพื่อใช้ในการ

ประกอบการพิจารณา 

กองพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ ๑ – ๓ 

หรือส้านัก/กอง/ศูนย์ 
ที่เป็นเจ้าของเรื่อง 

2. 
 

จัดท้าความเห็นประกอบการพิจารณา          
ของคณะรัฐมนตรี 

ไม่เกิน 3 วัน              
(เรื่องด่วนที่สุด) 

สามารถเสนอ
ความเห็นประกอบการ
พิจารณาของ ครม. ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

และทันตาม
ก้าหนดเวลา 

 

กองพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ ๑ – ๓ 

หรือส้านัก/กอง/ศูนย์ 
ที่เป็นเจ้าของเรื่อง 

ส่งหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตร ี

สิ้นสุดการปฏบิัติงาน 

ประชุม ครม. 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :  กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การเสนอความเห็นคณะรัฐมนตรี 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส้านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

ล าดับ ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน ระยะเวลา เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

3. 
 

ประสานงานส้านักงานรัฐมนตรีเพื่อยืนยันการ
บรรจุวาระเข้าพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
 

1 – 2 วัน 

 

เพื่อไม่ให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนในการ

เสนอเอกสารเข้าบรรจุ
ในวาระพิจารณา 

กองพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ ๑ – ๓ 

หรือส้านัก/กอง/ศูนย์ 
ที่เป็นเจ้าของเรื่อง 

4. 
 

ติดต่อสารบรรณกลางกระทรวงการคลัง        
หน้าห้องรองปลัดกระทรวงการคลังและส้านักงาน
รัฐมนตรีเพื่อเดินหนังสือเอง 

ก่อนวันประชุม
คณะรัฐมนตร ี

 
ความรวดเร็วในการส่ง
หนังสือให้ทันเวลาเพื่อ
ลดความผิดพลาดที่

อาจเกิดขึ้น 

กองพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ ๑ – ๓ 

หรือส้านัก/กอง/ศูนย์ 
ที่เป็นเจ้าของเรื่อง 

และ 
กระทรวงการคลัง 

5. 
 

เดินทางไปส่งหนังสือเสนอความเห็นที่  ส้านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ก่อน/วันประชุม
คณะรัฐมนตร ี

 
 

ความรวดเร็วในการส่ง
หนังสือให้ทันเวลา 

กองพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ ๑ – ๓ 

หรือส้านัก/กอง/ศูนย์ 
ที่เป็นเจ้าของเรื่อง 

และสา้นักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตร ี

6. ประชุมคณะรัฐมนตรี  
พิจารณา/อนุมัต/ิ

สิ้นสุด  

       

6. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 6.1  กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ 
 6.2. .แนวทางการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี  

พ.ศ. 2548 และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548  
 

7. การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร 
 

ล าดับ ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
1. การเสนอความเห็น ครม. E-filling กพส. 3 ไม่มีก าหนด 

 

8. การติดตามและประเมินผล 
ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ศูนย์ ติดตามความคืบหน้าของเรื่องที่ เสนอความเห็น ครม. ที่อยู่ภายใต้     

ความรับผิดชอบ 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :  กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การเสนอความเห็นคณะรัฐมนตรี 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส้านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน้าไปใช้ภายนอก หรือท้าซ้้าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

 


