คูมือ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
หมวดที่ 6 การมุง เนนระบบปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
กระบวนการ : การกลั่นกรองรางกฎหมายเขาสูการพิจารณา
ของคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย

สํานักกฎหมาย
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

คํานํา
คู มื อ การการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ หมวด 6 การมุ ง เน น
ระบบปฏิบัติการ สํานักกฎหมายจัดทําขึ้นเพื่ออธิบายขั้นตอนการใหบริการ กระบวนการ การกลั่นกรอง
ร า งกฎหมายเข า สู ก ารพิ จ ารณาร า งกฎหมายของคณะกรรมการพิ จ ารณาร า งกฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีความครอบคลุมตั้งแตการรับเรื่อง กลั่นกรอง
เรื่อง เพื่อเขาสูกระบวนการพิจารณารางกฎหมาย จนถึง การรายงานผลการพิจารณาใหหนวยงานไดรับ
ทราบ รวมทั้งการทํารายงานการประชุมลงเว็บไซตของสํานักกฎหมาย สป.
สํานักกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หวังวาคูมือฉบับนี้จะเปนประโยชน
สําหรับผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียที่ใชในการติดตอราชการกับสํานักกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ตอไป

สํานักกฎหมาย
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
มิถุนายน 2559

สารบัญ
เรื่อง
สวนแรก คํานํา
สวนที่สอง ขอมูลสําคัญของกระบวนการ
สวนที่สาม กระบวนการดําเนินงาน
ผัง SIPOC
คําอธิบาย SIOC
กระบวนการทํางาน
สวนที่สี่ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
การเผยแพรและนํากระบวนการที่ไดรับการปรับปรุงไปสูการปฏิบัติ
สวนที่หา
ภาคผนวก
เอกสารระเบียบปฏิบัติ หนังสือสั่งการ
ภาพการดําเนินงานในอดีต

หนา
1-2
3-7

8
9-12

สวนทีส่ อง
ขอมูลสําคัญของกระบวนการ
ความสําคัญของกระบวนการ
1. กระบวนการ : การกลั่นกรองรางกฎหมายเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการ
พิจารณารางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย เปนกระบวนการที่มีความสําคัญในการปฏิบัติเพื่อบรรลุ
ภารกิจและพันธกิจของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตามแผนที่ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมการ
บริหารงานตามหลักธรรมาบาล และแผนที่ยุทธศาสตร สํานักกฎหมาย สป. ประจําป พ.ศ. 2559 ตาม
พันธกิจที่เกี่ยวของ ขอ 4 พัฒนาระเบียบ กฎหมายในความรับผิดชอบเพื่อนําไปสูการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
2. หนวยงาน : สวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
หนวยสนับสนุน : 1. ขอมูลเกี่ยวกับรางกฎหมาย 2. ฐานขอมูลกฎหมายที่บังคับใช
ในปจจุบัน 3. เจาหนาทีผ่ ูรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 4. อุปกรณคอมพิวเตอรทั้งฮารดแวรและซอฟตแวร
3. ผลผลิตของกระบวนการ : กฎหมายที่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา มาตรฐาน
งาน การดําเนินงานเสร็จสิ้นตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดไวในแตละขั้นตอนการ
ดําเนินงาน
เปาประสงค : 1. มีการพัฒนากฎหมายเปนไปตามนโยบายของรัฐและมีกฎหมายที่
ตอบสนองยุทธศาสตรของกระทรวงมหาดไทย จังหวัด และกลุม
จังหวัด
2. ใหบริการอยางมีมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว และถูกตอง
3. มีระบบฐานขอมูลกฎหมายที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติราชการของผูบริหารกระทรวงมหาดไทยจังหวัดและ
กลุมจังหวัดโดยมุงผลสัมฤทธิ์
4. ผูรับบริการ : หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
5. ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ : กรอบระยะเวลาในการพิจารณารางกฎหมาย
6. ความทาทาย (ความยาก) ของกระบวนการ (ตามพันธกิจ ปฏิบัติ และทรัพยากร
บุคคล)
กฎหมายที่เสนอเขาสูการพิจาณาของคณะกรรมการรางกฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทยแลวคณะกรรมการมีมติ
หรือมีความเห็นใหไปปรับแกไขใหมทั้งฉบับหรือบางสวน
เนื่องจากขัดหรือแยงกับเจตนารมณของกฎหมายนั้นๆ หรือกฎหมายอื่น ขัดหรือแยงกับนโยบายของ
รัฐบาล หรือของกระทรวงมหาดไทยหรือตองขอรับความเห็นชอบในหลักการจาก รมว.มท.กอน หรือไม
สามารถพิจารณาใหไดเนื่องจากขอเท็จจริงขอกฎหมายไมครบถวน หรือยังมิไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือ
กระบวนการตามที่กฎหมายกําหนด อาจทําใหกระบวนการพิจารณามีระยะเวลาไมเปนไปตามที่หนวยงาน
ตองการ
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7. แนวทางในการออกแบบ (Flow chart)

หนวยงานในสังกัด มท.สงเรื่องให
สกม.สป.โดยสวนรางกฎหมายพิจารณา
ตรวจสอบเบื้องตน เพื่อเสนอความเห็น
ประกอบการพิจารณาของผูบังคับบัญชา

เสนอ รมว.มท./
ปมท. เห็นชอบ
หลักการ

จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมาย
กระทรวงมหาดไทย /จัดทําหนังสือเชิญประชุม

จัดประชุมพิจารณาราง
กฎหมาย / จัดทํา
รายงานการประชุมการ

การประชุม

รับรองรายงานการประชุมและ
แจงผลการพิจารณาใหหนวยงาน
ทราบเพื่อดําเนินการตอไป

2

สวนทีส่ าม
กระบวนการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1. หนวยงานในสังกัด มท. หรือรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. เสนอรางกฎหมายเพื่อเขาสูการ
พิจารณา
- ธุรการกลุมงานรางกฎหมายลงรับเรื่องเขาสูสารบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อแจงเจาหนาที่นิติกร
รับเรื่อง
- นิติกรเจาของเรื่องพิจารณารางกฎหมายแตละประเภทประสานใหหนวยงานที่เสนอราง
เตรียมขอมูลที่ควรมีหรือเพิ่มเติมเอกสารพรอมทั้งจัดชุดจํานวน 20 ชุดตามจํานวนคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิของรางกฎหมายเพื่อจัดเขาวาระการประชุม
ขั้นตอนที่ 2. จัดประชุมเพื่อพิจารณารางกฎหมายแตละประเภทโดยทําหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิของรางกฎหมาย
ขั้นตอนที่ 3. ดําเนินการประชุมโดยฝายเลขานุการคณะกรรมการรางกฎหมายเพื่อตรวจสอบกลัน่ กรอง
พิจารณารางกฎหมายเปนรายฉบับและเปนการเปดโอกาสใหผูแทนหนวยงานที่เสนอรางกฎหมายไดมี
โอกาสชี้แจงและใหความเห็นเพิ่มเติม ภายใตเงื่อนไข ดังนี้
- กฎหมายขนาดสั้น กฎหมายใหมหรือกฎหมายแกไขเพิ่มเติมที่มีหลักการและมีกลไกของราง
กฎหมายไมซับซอน ซึ่งปกติมีความยาวประมาณ 10 มาตรา ใชเวลาไมเกิน 1 เดือน
- กฎหมายขนาดกลาง กฎหมายใหมหรือกฎหมายแกไขเพิ่มเติมทีม่ ีหลักการหลายเรื่อง และมี
กลไกของรางกฎหมายซับซอนพอสมควรซึ่งปกติมีความยาวประมาณ 20 มาตรา ใชเวลาไมเกิน 3 เดือน
- กฎหมายขนาดยาว กฎหมายใหมหรือกฎหมายแกไขเพิ่มเติมที่มีหลักการหลายเรื่อง มีความ
เชื่อมโยงกับกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับและมีกลไกหารบังคับใชกฎหมายที่ซับซอนมากซึ่งปกติมีความยาว
ตั้งแต 20 มาตราขึ้นไป ใชเวลาไมเกิน 6 เดือน
ขั้นตอนที่ 4. เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อตรวจสอบกลั่นกรองพิจารณารางกฎหมายเปนรายฉบับแลวฝาย
เลขานุการฯ จะดําเนินการจัดทํารายงานการประชุม
ขั้นตอนที่ 5. รายงานผลการประชุม
- เมื่อฝายเลขานุการคณะกรรมการรางกฎหมายจัดทํารายงานการประชุมแลวเสร็จจึงแจง
เวียนมติรายงานการประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมในคราวถัดไป
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4. กระบวนการทํางาน

การปฏิบตั ิของเจาหนาที่
- สรุปเรื่อง และเนื้อหาของรางกฎหมาย/ ขอหารือ วามีขอเท็จจริงอยางไร มีประเด็นขอกฎหมาย
หรือรางกฎหมายใดที่จะหารือ เสนอ ปมท. เพื่อขออนุมัตินําเขาวาระการประชุมฯ กรณีที่เปนรางกฎหมาย
ที่มีความสําคัญอันสงผลกระทบตอภารกิจของกระทรวงมหาดไทย รางกฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน ราง
กฎหมายที่แกไขสาระสําคัญของกฎหมายนั้นๆ จะตองนําเสนอ รมว.มท.ใหความเห็นชอบในหลักการ
เบื้องตนเพื่อคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายฯจะไดพิจารณาในรายละเอียดตอไป หรือดําเนินการ
ตามที่กรม/หนวยงานเสนอมา
- เมื่อ ปมท./รมว.มท. อนุมัติ/สั่งการ ใหนําเขาประชุมฯแลว สํานักกฎหมาย สป.จะแจงเปน
หนังสือ พรอมประสานทางโทรศัพทใหหนวยงานเจาของเรื่องจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของจัดสงใหฝาย
เลขานุการคณะกรรมการฯ จํานวน 20 ชุด พรอมขอมูลอีเล็กทรอนิกส ภายใน 7 วัน
2 งานเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ 1
และคณะที่ 2

การปฏิบตั ิของเจาหนาที่

-เมื่อไดรับเอกสารตาม 2.1 ครบถวนถูกตองจากหนวยงานแลวฝายเลขาฯจะลงทะเบียนรับเรื่อง
และจัดลําดับการจัดวาระการประชุมตามลําดับกอนหลัง เวนแตเปนเรื่องที่มีความจําเปนเรงดวน
-พิจารณาเรื่องที่จะจัดเขาวาระการประชุมวามีความยาก-งาย หรือ เปนไปตามรูปแบบการราง
กฎหมาย หรือไม มีประเด็นที่จะตองพิจารณามากนอยเพียงใด จัดจํานวนวาระการประชุมใหเหมาะสมกับ
เวลาที่ใชในการประชุม จัดวาเรื่องใดควรเขาคณะกรรมการคณะ ที่ 1 หรือ ที่ 2 โดยพิจารณาใหเบื้องตน
วาเปนวาระสืบเนื่องหรือไม
เรื่องในทํานองดังกลาว
หรือกรณีใกลเคียงเคยเขาสูการประชุมของ
คณะกรรมการชุดใด
-จัดทําหนังสือเชิญประชุม และวาระการประชุมของคณะกรรมการคณะที่ 1 หรือ คณะที่ 2 โดย
ตองจัดสงใหคณะกรรมการฯไดพิจารณาลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 3 วัน เวนแตเปนเรื่องที่มี
ความจําเปนเรงดวน
-จัดทําหนังสือเชิญผูเกี่ยวของเขารวมประชุม ชี้แจงแสดงความเห็น
-จัดทําขอสรุปเกี่ยวกับ ขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และความเห็นของฝายเลขาฯ เพื่อใชประกอบการ
พิจารณาของที่ประชุมฯ
-ชี้แจงและดําเนินการประชุมของคณะกรรมการคณะที่ 1 และคณะที่ 2
- จัดทํารายงานการประชุม
- จัดทําหนังสือแจงมติที่ประชุมใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
- ดําเนินการใหเปนไปตามมติที่ประชุมฯ เชน การยกรางกฎหมาย การคนหาขอเท็จจริง
หรือขอกฎหมายเพิ่มเติมในการประชุมครั้งตอไป
3 การยกรางกฎหมาย การรวมพิจารณายกรางกับสวนราชการอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชา หรือ
คณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ 1 และ คณะที่ 2 มอบหมาย
4 งานธุรการของคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ 1 และ
คณะที่ 2
5

การปฏิบตั ิของเจาหนาที่
-สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายฯ
- ยืมเงินทดรองการเบิกจายเงินคาใชจายในการประชุมคณะกรรมการฯ เชน เบี้ยประชุม/
คาใชจายในการเดินทาง/คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- สงหนังสือ เชิญประชุม/แจงรายงานการประชุม /แจงมติที่ประชุม
- จัดเตรียมเอกสารการประชุม
- จัดเตรียมหองประชุม อาหารวาง เครื่องดื่ม .ในวันประชุมฯ
5 งานตรวจพิจารณา ใหความเห็น และชวย ปมท./รมว.มท. ชี้แจงรางกฎหมายของกระทรวง
ทบวง กรมอื่น ในสวนที่เกี่ยวของกับกระทรวงมหาดไทย
- รับเรื่องรางกฎหมายของสวนราชการ/หนวยงาน โดยทําการตรวจพิจารณา ใหความเห็น
และชวย ปมท./รมว.มท. ชี้แจงรางกฎหมายตอคณะรัฐมนตรี /นายกรัฐมนตรี/
6 งานชี้แจงขอเท็จจริง ขอกฎหมาย ความเห็น เกี่ยวกับรางกฎหมาย ของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย หรือของกระทรวง ทบวง กรม อื่นๆ เชน การไปชี้แจงตอคณะกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมาธิการสภา
ผูแทนราษฎร คณะกรรมาธิการวุฒิสภา เปนตน โดยพิจารณาจากหนวยงานที่เสนอหรือ
รับผิดชอบรางกฎหมาย
7งานศูนยขอมูลกฎหมายและเผยแพรความรูทางกฎหมายรวมทั้งงานจัดทําผลการปฏิบัติงาน
ประจําปของสํานักกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
-จัดทําผลการปฏิบัติงานประจําปของสวนรางกฎหมาย สํานักกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยโดยการรวบรวมขอมูลกฎหมาย
ผลงานสวนรางกฎหมายแลวนํามาแปลงเปนขอมูล
อีเล็กทรอนิกสเพื่อเผยแพรใน Website ของ สกม สป.มท. (www.law.moi.go.th)
***สวนรางกฎหมาย สํานักกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย ไดกําหนดการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาในการใหบริการ และตัวชี้วัดผลสําเร็จของการปฏิบัติราชการดังนี้

การรักษามาตรฐานระยะเวลาในการใหบริการ
1. เรื่องเรงดวน คือเรื่องที่จะตองดําเนินการโดยเรงดวนตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี
หรือผูบริหาร กลุมงานรางกฎหมายรักษามาตรฐานระยะเวลาในการใหบริการประมาณ 4 วัน
2. เรื่องรูปแบบ คือรางกฎหมายที่เปนรูปแบบทั่วไปซึ่งเคยมีการเสนอในรูปแบบนี้
มาแลวหลายๆครั้งที่มีขอเท็จจริงในลักษณะทํานองเดียวกันหรือขอเท็จจริงไมแตกตางไปจากเดิม กลุมงาน
รางกฎหมายรักษามาตรฐานระยะเวลาในการใหบริการประมาณ 4 วัน
3. เรื่องทั่วไป คือรางกฎหมายหรือขอหารืออื่นนอกเหนือจาก (1) และ (2) กลุมงาน
รางกฎหมายรักษามาตรฐานระยะเวลาในการใหบริการประมาณ 15 วัน
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4. พิจารณาจากระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยของผูรับบริการที่ไดรับบริการการ
พิจารณารางกฎหมายที่สวนราชการสงใหกระทรวงมหาดไทยพิจารณา ตามรอบระยะเวลามาตรฐาน โดย
เปรียบเทียบกับผูรับบริการทั้งหมดในแตละกระบวนงานบริการที่สวนราชการสามารถดําเนินการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาในการใหบริการไดจริง และไดแจงระยะเวลาเฉลี่ยดังกลาวเปนผลการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วดั ผลสําเร็จของการปฏิบตั ริ าชการ

ชื่อตัวชีว้ ดั ที่ 3 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของกฎหมายที่คณะกรรมการพิจารณาราง
กฎหมายของกระทรวงมหาดไทยตรวจพิจารณาแลวเสร็จตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
มอบหมาย
คําอธิบาย : การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของรางกฎหมายแตละประเภท
1. กฎหมายขนาดสั้น กฎหมายใหม หรือกฎหมายแกไขเพิ่มเติมที่มีหลักการและมีกลไกของ
รางกฎหมายไมซับซอน ซึ่งปกติมีความยาวประมาณ 10 มาตรา ใชเวลาไมเกิน 1 เดือน โดยใชคํายอวา
(ส)
2. กฎหมายขนาดกลาง กฎหมายใหมหรือกฎหมายแกไขเพิ่มเติมที่มีหลักการหลายเรื่อง และ
มีกลไก ของรางกฎหมายซับซอนพอสมควรซึ่งปกติมีความยาวประมาณ 20 มาตรา ใชเวลาไมเกิน 3
เดือนโดยใชคํายอวา (ก)
3. กฎหมายขนาดยาว กฎหมายใหมหรือกฎหมายแกไขเพิ่มเติมที่มีหลักการหลายเรื่อง
มีความเชื่อมโยงกับกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับและมีกลไกการบังคับใชกฎหมายที่ซับซอนมาก ซึ่งปกติมี
ความยาวตั้งแต 20 มาตราขึ้นไป ใชเวลาไมเกิน 6 เดือน โดยใชคํายอวา (ย)

หมายเหตุ : เงื่อนระยะเวลาดังกลาวไมใชบังคับกับรางกฎหมายที่เสนอเขาสูการพิจารณาของ
คณะกรรมการรางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยแลวคณะกรรมการฯ มีมติ หรือมีความเห็นใหไป
ปรับแกไขใหมทั้งฉบับหรือบางสวนเนื่องจากขัดหรือแยงกับเจตนารมณของกฎหมายนั้นๆ หรือกฎหมายอื่น
ขัดหรือแยงกับนโยบายของรัฐบาลหรือของกระทรวงมหาดไทย หรือตองขอรับความเห็นชอบในหลักการ
จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกอน
หรือไมสามารถพิจารณาใหไดเนื่องจากขอเท็จจริงขอ
กฎหมายไมครบถวน หรือยังมิไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือกระบวนการตามที่กฎหมายกําหนด
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สวนที่ 4
การติดตามและเมินผลการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการ
1. การเผยแพรและนํากระบวนการที่ไดรับการปรับปรุงไปสูการปฏิบัติ สํานักกฎหมาย สป.
ไดดําเนินการผลการปฏิบัติงานเผยแพรทาง http://www.law.moi.go.th
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สวนที่ 5
ภาคผนวก
1. เอกสารระเบียบปฏิบัติ หนังสือสั่งการ
- คูมือแบบการรางกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- พระราชกฤษฎีการวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.
2548
- ระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548
- แนวทางการปฏิบัติในการสงปญหาขอกฎหมายไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา
พิจารณาใหความเห็นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0208.5/ว 1398
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2553
- คําสั่งสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 13/2558 ลงวันที่ 8 มกราคม 2558 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย
2. ภาพการดําเนินงานในอดีต หรือ อื่นๆ
ขั้นตอนการประสานงานใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือ
เกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา คดีแพง คดีอาญา และคดีปกครอง
สํานักกฎหมาย สป.
....................................................
๑. หนวยงานในสังกัด สป.หรือหนวยงานอื่นเสนอขอหารือเขาสูการพิจารณา
- ธุรการกลุมรับเรื่องเขาสูสาระบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อแจงนิติกรรับเรื่อง
๒. นิติกรเจาของเรื่องตรวจสอบกลั่นกรอง ศึกษาขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
๓. เสนอผูบังคับบัญชาตรวจทาน
๔. ตอบผูขอคําปรึกษา

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ธุรการ
รับเรือง
๒๐ นาที
สรุป

นิติกรเจาของเรื่อง เสนอผู้บงั คับบัญชา
ตรวจสอบ
ตรวจทาน
พิจารณา
๕ วัน5 วัน

๑ วัน

ตอบผูข้ อคําปรึกษา
๕ วัน

๑. ชวงยื่นคําขอ: ๑ ขั้นตอน ๑ จุดบริการ รวมระยะเวลา ๒๐ นาที
๒. ชวงดําเนินการจนแลวเสร็จ : ๔ ขั้นตอน ๑๑ วัน
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ขั้นตอนการประสานงานใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือ
ในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย
สํานักกฎหมาย สป.
....................................................
๑. หนวยงานในสังกัด สป.หรือหนวยงานอื่นเสนอขอหารือเขาสูการพิจารณา(โทรศัพท/เว็บไซด)
- ธุรการกลุมรับเรื่องเขาสูสาระบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อแจงแตละสวนงาน
๒. แตละสวนงานพิจารณามอบหมายนิติกร
๓. นิติกรเจาของเรื่องตรวจสอบกลั่นกรอง ศึกษาขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
๔. เสนอผูบังคับบัญชาตรวจทาน
๕. ตอบผูขอคําปรึกษา
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ธุรการ
รับเรือง

๒๐ นาที

๓๐ นาที
ส่วนร่างกฎหมาย

ส่วนพัฒนากฎหมาย

นิติกรเจาของเรื่อง
ตรวจสอบ พิจารณา

สรุป

ส่วนคดีและนิตกิ รรม

กลุ่มงานบริหารงานทัวไป

เสนอผูบ้ งั คับบัญชา
ตรวจทาน

กระบวนการชวงยื่นคําขอ : ๑ ขั้นตอน ๑ จุดบริการ
ระยะเวลาแลวเสร็จขึน้ อยูกับแตละงานบริการ

ตอบผู้ขอคําปรึกษา

รวมระยะเวลา ๒๐ นาที
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ขั้นตอนการประสานงานใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือ
ในการพัฒนากฎหมาย
สํานักกฎหมาย สป.
....................................................
๑. หนวยงานในสังกัด สป.หรือหนวยงานอื่นเสนอขอหารือเขาสูการพิจารณา (โทรศัพท/เว็บไซต)
- ธุรการกลุมรับเรื่องเขาสูสาระบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อแจงนิติกรรับเรื่อง
๒. นิติกรเจาของเรื่องตรวจสอบกลั่นกรอง ศึกษาขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
๓. เสนอผูบังคับบัญชาตรวจทาน
๔. ตอบผูขอคําปรึกษา

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ธุรการ
รับเรือง
๒๐ นาที
สรุป

นิติกรเจาของเรื่อง เสนอผู้บงั คับบัญชา
ตรวจสอบ
ตรวจทาน
พิจารณา
๑๐ วัน5 วัน

๓ วัน

ตอบผูข้ อคําปรึกษา
๕ วัน

๑. ชวงยื่นคําขอ: ๑ ขั้นตอน ๑ จุดบริการ รวมระยะเวลา ๒๐ นาที
๒. ชวงดําเนินการจนแลวเสร็จ : ๔ ขั้นตอน ๑๘ วัน
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ขั้นตอนการบริการใหขอมูลดานกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย
สํานักกฎหมาย สป.
....................................................
๑. แตละสวนงานในพิจารณากฎหมาย ปญหา และความเห็นที่นาสนใจ ที่ตนเองรับผิดชอบ
๒. นิติกรเจาของเรื่องในแตละกลุมรวบรวม สรุปผล และนํารายละเอียดเขาสูเว็บไซตสํานัก
กฎหมาย
๓. เสนอผูบังคับบัญชาเพื่ออนุมัติ
๔. นิติกรผูรับผิดชอบนําเรื่องเขาสูเว็บไซดสํานักกฎหมาย
๔. ปรับปรุงขอมูล และกฎหมายใหเปนปจจุบัน

แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบตั ิราชการ
ส่วนร่างกฎหมาย

ส่วนพัฒนากฎหมาย

นิติกรเจาของเรื่อง
รวบรวม สรุปผล ประเด็น
ทีน่าสนใจ

ส่วนคดีและนิตกิ รรม

กลุ่มงานบริหารงานทัวไป

เสนอผูบ้ งั คับบัญชา
อนุมตั ิ

นําเรืองลงเว็บไซด์
ปรับปรุ งข้อมูล/กฎหมายให้เป็ นปั จจุบนั
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